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Військовослужбовці та члени 
їхніх сімей здобули у Політехніці 
додаткову освіту в межах освітнього 
проекту „Україна – Норвегія“      с. 3
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Як найкраще вшанувати пам’ять  
Небесної Сотні?

20 лютого українці відзначатимуть 
День Героїв Небесної Сотні. Від-
повідний Указ Президент Петро 
Порошенко підписав 11 лютого. 
В ньому йдеться про щорічні за-
ходи на знак вшанування відваги, 
сили духу і стійкості громадян, які 
віддали своє життя під час Рево-
люції Гідності, захищаючи ідеали 
демократії, обстоюючи права 
і свободи людини та європейське 
майбутнє України.

Дискусії про те, як віддати данину 
пам’яті новітнім Героям України, 
на різних рівнях тривають у нашій 
країні вже не перший місяць. Яких 
тільки ідей не поширювала інтер-
нет-спільнота! Зрештою, невеличкі 
пам’ятники деяким полеглим під 
час розстрілів на Інститутській 
з’явилися на їхній малій Бать-
ківщині. Меморіальні таблиці 
встановлюють на стінах шкіл, де 
вчилися Герої, будинків, де вони 
проживали… Та втілити за рік таке, 
що справді приємно вразило б усю 
Україну, не вдалося нікому.

У Львові І етап відкритого кон-
курсу на концепцію вшанування 
Героїв Небесної Сотні тривав від 
25 листопада 2014 року й завершу-
ється завтра. Експозицію перших 
12-и ідей у Львівському палаці 
мистецтв відкрили 11 лютого. Серед 
пропозицій: облаштувати озеро на 
Левандівці, висадити око-клумбу 
з квітів, спорудити надмогиль-
ний пам’ятник з чорно-червоною 
бруківкою та хрестом, провести 
концерт-реквієм… Сучасний пішо-
хідний міст через вулицю Криво-
носа як символ єднання українців 
і водночас безпечний перехід 
запропонувала збудувати студент-
ка-архітектор Віра Савченко. Нара-
зі організатори називають фанта-
зію конкурсантів доволі бідною та 
сподіваються, що глобальніша ідея 
ще з’явиться.

Після того, як громадськість вирі-
шить, що саме буде найкращою 
формою вшанування Героїв, 
у місті відбудеться конкурс на 
проект пам’ятника чи іншого 
ландшафтного об’єкта. Наразі 
триває обговорення ідей, ми ви-
рішили долучити до нього читачів 
„Аудиторії“.

Ірина Гриник, студентка четвертого курсу Інституту 
права та психології:

„Міг би бути хлопець з крилами“
— Думаю, найкращим вшануванням пам’яті Небесної 
Сотні буде пам’ятник. Бачу його невеличким, людського 
зросту,  подібним  на  пам’ятник  Івасюкові.  Це  міг  би 
бути звичайний хлопець-майданівець з крилами ангела. 
І хай би припав на одне коліно, ніби молиться за Україну. 

Я хотіла б, щоб він стояв у центрі Львова, бо там ми збиралися на протести. 
Люди могли б приходити до пам’ятника і запалювати свічки, молитися, 
згадувати. Звичайно, для родини, яка втратила когось на Майдані, смуток 
і біль тривають не один день і не один рік. А ми всі — різні. На жаль, не 
кожен зважає на жертву Небесної Сотні.

Олена Каба, студентка п’ятого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„Старі форми вже не підійдуть“
— Якийсь меморіал чи інший знак на шану Небесній Сотні 
мусить бути. Не тільки 20 лютого, а в будь-який день року 
свідомий українець зможе прийти туди й засвітити свічку, 
помолитися, помовчати. Це не обов’язково має бути саме 
пам’ятник. Я за те, щоб створити щось дуже сучасне, бо ж 

Небесна Сотня загинула заради вільного демократичного майбутнього, до 
якого вже не підійдуть старі форми. Треба пам’ятати, що серед цих Геро-
їв — молодь. Її стихія — не залізо і не бетон, а новітні технології.

Степан Тупісь, старший викладач кафедри містобудування 
Інституту архітектури:

„Дерева — як продовження життя“
— Я радив би в якомусь парку сформувати таку частину 
або висадити новий сквер зі 105-ма деревами, які можна 
підібрати так, щоб імені кожного Героя була присвяче-
на окрема рослина. У центрі цієї  зеленої  зони можна 
поставити невеличку символічну архітектурну форму, 
яка б символізувала трагічні розстріли на Інститутській чи загалом Ре-
волюцію Гідності. Основна ідея в тому, щоб подарувати зелений куточок 
одному з районів Львова, а дерева — це символічне продовження життя, 
яке обірвали постріли.

Лідія Губич, співробітник Інституту історії Церкви УКУ:

„Герої — це взірець для дітей“
Кожен повинен берегти пам’ять про Небесну Сотню так, 
як вважає за найкраще. Хтось принесе квіти на могилу, 
хтось запалить у церкві свічку і помолиться за відомих і не-
відомих Героїв уже дотепер кількох Небесних Сотень! Десь 
на їхню честь висадять черешневий сад чи дубовий гай. 
Скульптори працюватимуть над пам’ятниками, художники 
малюватимуть картини… Іменами Героїв називають школи, вулиці і навіть 
дітей… А ще краще, якщо кожен докладе зусиль, щоб на прикладі Героїв 
виховувалися майбутні покоління. Це буде найкращою пам’яттю про них.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ



ч. 4 [2884]
19 — 25 лютого 2015 3

| С
ві

тл
ин

а 
Ан

ни
 Ге

ри
ч

nota bene!

спецпроект

Перші курси для військових запасу завершилися
Свідоцтва про додаткову освіту в галузі ІТ-технологій 12 лютого отримали 

перші випускники курсів перепідготовки військовослужбовців Збройних сил 
України, звільнених у запас, та членів їхніх сімей. Від 26 вересня до 23 грудня 
2014 року вони навчалися в Інституті післядипломної освіти Львівської полі-
техніки за спеціальною програмою „Інформаційні технології в бізнесі“ у межах 
освітнього проекту „Україна — Норвегія“.

Курси стали результатом 
плідної  співпраці  Інсти-
туту післядипломної осві-
ти Львівської політехніки, 
Західного  регіонального 
центру перепідготовки та 
соціальної адаптації вій-
ськовослужбовців і Міжна-
родного фонду соціальної 
адаптації (МФСА) і відбули-
ся за фінансової підтримки 
Королівства Норвегія.
Привітати 51 випускни-

ка  зібралися  викладачі  та 
представники  організато-
рів: директор ІПДО Василь 
Якубенко, президент МФСА 
Володимир Рубцов, дирек-
тор  з  розвитку МФСА Яна 
Козаченко, директор Захід-
ного регіонального центру 
перепідготовки та соціаль-
ної  адаптації  військово-
службовців Андрій Рой, де-
путат  Львівської  обласної 
ради Ярослав Мудрий, нау-
ковці кафедр, які проводили 
навчання, та інші. Свідоцтва 

державного  зразка,  дійсні 
протягом  5  років,  а  також 
сертифікати про проходжен-
ня курсів, видані одночасно 
Львівською  політехнікою 
й Університетом Нурланда 
(Норвегія), військовослуж-
бовці та члени їхніх родин 
отримали з рук проректора 
з науково-педагогічної ро-
боти та міжнародних зв’язків 
Юрія Рашкевича.

— Я  хотіла  навчитися 
працювати  з  „Фотошо-
пом“,  створювати  сайти, 
освоїти  основи  дизайну. 
Мушу сказати, що за три мі-
сяці отримала ті знання, на 
які сподівалася. Викладачі 
також  розповідали  нам, 
як і де краще шукати нову 
роботу, дослухалися до на-
ших  пропозицій.  Звісно, 
мені багато всього ще треба 

навчитися, але я можу по-
чинати працювати в цій га-
лузі. Кілька моїх колег-ви-
пускників  уже  знайшли 
собі нову роботу, — каже 
Наталія Скрипко, службо-
вець запасу Служби безпеки 
України.
Бути  присутніми  при 

врученні документів змог-
ли не всі учасники навчаль-
ної  програми.  Частину 
з них, у зв’язку з воєнними 
діями на сході, знову при-
звали до військової служби. 
Тож цього дня вони перебу-
вали на полігонах, навчаю-
чи молодших колег.
Від імені слухачів курсів 

полковник запасу Григорій 
Антонов вручив подяки ке-
рівникам кафедр, які брали 
участь у проекті, — Юрію 
Рашкевичу  (АСУ  ІКНІ) 
та  Роману  Фещуру  (ТУ 
ІПДО), керівникові Лінгві-
стично-освітнього центру 
ІПДО Мар’яні Захарчук та 
улюбленому  викладаче-
ві — доценту кафедри ін-
формаційних  технологій 
та видавничої справи ІКНІ 
Олегові Різнику.

Анна ГЕРИЧ

у фокусі

Тема необов’язковості гуманітарних дисциплін у вищій школі, над якою активно дискутують 
з початку року, відкрила низку інших питань. Чи готові виші бути автономними? Як 

модернізувати звичні курси? Як впливає рівень освіченості на суспільні процеси?

Обов’язкові чи необов’язкові, 
але важливі гуманітарні дисципліни

Карти — вишам у руки
У 2009-му тодішній освітній міністр 
Іван Вакарчук підписав наказ, що 
передбачав встановити для бакалав-
рів у вишах певний обсяг навчаль-
ного часу нормативних дисциплін 
гуманітарної і соціально-економіч-
ної підготовки (зокрема для техна-
рів на рівні 24, для гуманітаріїв — 
36-ти кредитів ECTS). А наказ МОН 

№1392 від листопада 2014-го скасу-
вав цей документ — відтак і обов’яз-
кове викладання у вищій школі та-
ких предметів, як українська мова, 
історія України, історія української 
культури, філософія, іноземна мова. 
Відповідно  до цього  виші мали  б 
формувати  освітньо-професійні 
програми самі: визначити гумані-
тарні  дисципліни  обов’язковими 
для всіх або ж для деяких спеціаль-

ностей (для гуманітаріїв вони, зро-
зуміло, в будь-якому разі є такими), 
або ж внести у перелік вибіркових, 
чи переформатувати їх. Делегуван-
ня таких повноважень навчальним 
закладам МОН мотивує новим ЗУ 
„Про вищу освіту“, а власне — за-
провадженням  автономії  універ-
ситетів. Також гуманітарний блок 

Закінчення на 8 с. m
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рада ректорів

Війна — тема №1
У п’ятницю, 13-го лютого, відбулася перша офіційна зустріч Ради ректорів 

ВНЗ Львівщини з призначеним під кінець грудня минулого року головою 
Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. Попри містичну дату та 
нелегку тематику розмови в часі ескалації воєнного конфлікту на сході, варто 
сподіватися, що співпраця влади та освітньої галузі регіону буде вдалою.

Очільник ОДА  окреслив 
кілька важливих питань, 
які,  на  його  думку,  по-
требують  уваги  освітян 
та фахового  вирішення. 
Найперше — це збережен-
ня еліти й водночас забез-
печення кадрових потреб 
армії в часі четвертої хви-
лі мобілізації. За словами 
Олега Синютки, ця тема 
дуже нелегка для суспіль-
ства загалом, а для Львів-
щини — особливо,  адже 
людські  жертви  нашого 
регіону за період АТО — 
одні  з найбільших  серед 
областей України.
На хибну стратегію мо-

білізації  працівників  ос-
вітньої галузі гостю вказа-
ли відразу кілька ректорів. 
Найгостріша проблема по-
лягає у тому, що до війська 
часто  кличуть  якраз  тих 
науковців, які залучені до 
науково-дослідних  робіт 
для воєнної галузі країни. 
Також освітяни розкрити-
кували обмеження розміру 
зарплат  для  працівників 
університетів  (до  7-ми 
мінімальних  заробітних 
плат).

— У  Політехніці  пра-
цюють висококваліфікова-
ні ІТ-спеціалісти. Якщо не 
зможемо  запропонувати 
таким фахівцям  гідну оп-
лату праці, то через 2 місяці 
українські виші ризикують 
їх втратити. Рада ректорів 
зі свого боку, мабуть, буде 
звертатися до МОН Укра-
їни, щоб запобігти цьому. 
Просимо  підтримати  нас 

у  такому  питанні,  бо  на-
справді,  проблему  можна 
вирішити  просто:  дозво-
лити університетам самим 
розпоряджатися  власним 
фондом  заробітної  пла-
ти, —  сказав  очільникові 
ОДА голова Ради ректорів, 
ректор Львівської політех-
ніки Юрій Бобало.
Голова Львівської ОДА 

закликав освітян публічно 
підтримувати  добрі  ре-

форматорські  ініціативи 
Уряду, але не мовчати про 
помилки владної команди. 
Також  гість  задекларував 
свою підтримку якнайшир-
шій  автономізації  вишів, 
наголосивши  однак  на 
необхідності частково пе-
реорієнтувати підготовку 
фахівців  різних  галузей 
до потреб не лише регіо-
нального,  а  й  глобально-

го ринку праці. Водночас 
голова ОДА запропонував 
спільно вибудувати модель 
подолання тенденції „від-
току мізків“, зазначивши, 
що його  структура  відчу-
ває її на собі й уже сьогодні 
готова запропонувати ро-
бочі місця кваліфікованим 
молодим фахівцям різних 
спеціальностей.
Також  Рада  ректорів 

підтримала  ініціативу 

громадськості щодо вша-
нування Героїв Небесної 
Сотні,  день  яких  відзна-
чатимемо  завтра,  20  лю-
того. А 22 лютого в ЛНУ 

ім.  Івана  Франка 
відбудеться  форум 
„Україна  в  умовах 
неоголошеної  вій-
ни“, який, вважають 
організатори,  може 
стати  основою  для 
реалізації в державі 
якісно нової україн-
ської інформаційної 
політики.
Десятий  щоріч-

ний  благодійний 
„Аукціон надій“ цими 
днями стартує в Уні-
верситеті банківської 
справи НБУ. Зібрані 
кошти  студенти  та 
викладачі  вишу  ви-
рішили скерувати на 

відновлення скульптурної 
композиції  „Ощадність, 
Промисловість  та  Ріль-
ництво“, що на куполі Му-
зею етнографії  та худож-
нього промислу у Львові.
Наприкінці  зустрічі 

ректори вишів Львівщини 
схвалили пропозицію рек-
тора ЛНМА ім. Миколи Ли-
сенка Ігоря Пилатюка щодо 
проведення  студентських 

фестивалів „Молодь — мо-
лодим“. Кошти  за  квитки 
та абонементи на культур-
ні заходи будуть скеровані 
для допомоги військовим. 
Перший  такий  фести-
валь,  що  складатиметься 
з 9 концертів у філармонії 
та великій концертній залі 
консерваторії, буде трива-
ти з 28 березня до 5 квітня 
цього року.

Анна ГЕРИЧ

Олег Синютка: „Найважливіше питання для освітян — 
це збере ження еліти й водночас забезпечення 
кадрових потреб армії в часі четвертої хвилі 
мобілізації.“
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освіта за кордоном

Як ефективно навчатися 
і керувати, знають в Естонії
Ця маленька європейська країна може похвалитись інноваційним лідер-

ством, зокрема в електронному урядуванні й активному продукуванні 
стартапів. Навчатися там комфортно і перспективно: англомовні освітні 
програми, гарні кар’єрні перспективи, можливість безплатного навчання. 
Для українців є навіть спеціальні стипендії.

Недавно у Львові, в ЛНУ 
ім. І. Франка, презенту-
вали найбільші виші Ес-
тонії. Університет міста 
Тарту є провідним освіт-
нім  і  дослідницьким 
центром країни, відо-
мим у світі. Цей класич-
ний виш з давньою  іс-
торією пропонує 18 ан-
гломовних програм, для 
магістрантів зокрема — 
з  комп’ютерних  наук, 
програмної  інженерії, 
робототехніки і комп’ютерної інже-
нерії, міжнародних відносин, управ-
ління, лінгвістики, ін. Талліннський 
технічний університет (TUT) — єди-
ний технічний університет Естонії — 
приваблює вступників із різних країн 
співпрацею з провідними науковими 
центрами й компаніями світу (Берклі, 
Skype, ін.), одним із найкращих кам-
пусів, англомовними магістерськими 
програмами (технології відновлюваної 
енергетики, архітектура, кібербезпе-
ка, комп’ютерна і системна інженерія), 
розповіла маркетинговий менеджер 
міжнародних програм вишу Ольга Ре-
ілі. А от Талліннський університет ак-
центує на гуманітарних і соціальних 
науках, має одну з найбільших у Євро-
пі та єдину в Північній Європі міжна-
родну кіно- та медіашколу. Цікаво, що 
після закінчення навчання іноземець 
може ще півроку залишатись в Естонії 
для пошуку роботи.
Нині Естонія має одну з найстабіль-

ніших економік серед нових членів ЄС 
(куди вступила у 2004-му), є зразком 
ефективного урядування — модерні-
зації системи державних послуг, ад-
міністративних і юридичних аспектів 
е-управління. Використання цифро-
вого підпису  та  ідентифікації  особи 
дозволяє естонцям щороку економи-
ти 2 � ВВП. Більшість повсякденних 
справ  там  вирішують  за  допомогою 
комп’ютера, компанію заснувати мож-
на за 15 хв. Виші сприяють розвитку 
сервісів  і  технологій  е-урядування. 

Випускник Києво-Могилянської Ака-
демії Євген Білик, який навчається на 
магістерці в галузі технологій і послуг 
е-управління в TUT, розповідає:
— Це  нова  програма,  створена 

у 2013 році. Тож цього літа будуть пер-
ші випускники. Я працював у проекті 
з е-демократії в Україні в Центрі роз-
витку інновацій (у КМА), наші партне-
ри з Естонії розповіли про цю програму. 
Я зацікавився, адже в Україні розвиток 
е-урядування тільки починається. Тож 
є можливість і час набратися досвіду у цій 
сфері. Навчання безплатне, я маю сти-
пендію. Спеціально для студентів з Укра-
їни є стипендія 400 €; на неї щороку може 
розраховувати два-три студенти.
Отже,  для  українців  є  стипендія 

міністра  закордонних  справ  Естонії 
(це 400 €); можна також скористатися 
програмою DoRa (288 €), стипендією 
естонського  міністра  освіти  і  науки 
(160 €), грантовими програмами тощо. 
Більше про це й актуальні навчальні на-
прями — на egov.ee/students/scholarships 
та StudyinEstonia.ee. Он-лайн аплікацій-
на форма для всіх вишів Естонії є на 
www.estonia.dreamapply.com.  Вступни-
кові треба підтвердити рівень знання 
англійської (сертифікат TOEFL, IELTS, 
ін.), підготувати мотиваційний лист  
і/або  пройти  скайп-інтерв’ю.  Дед-
лайн — квітень-травень 2015-го залеж-
но від вишу. Результати вступу будуть 
відомі у червні. Навчання — з вересня.

Ірина ШУТКА

коротко
Компанія GlobalLogic запрошує 

на GL BaseCamp — безкоштов-
ні курси із С++ у Львівській 
політехніці. Відбір — за резуль-
татами он-лайн-тесту із С++ та 
інтерв’ю з технічним спеціаліс-
том компанії. Набір триває до 
1 березня. Курси розпочнуться 
у березні, триватимуть близько 
3 місяців. Наприкінці студенти 
презентуватимуть свої технічні 
проекти, матимуть співбесіду 
і перспективу роботи у відомій 
ІТ-компанії.

На стажування — до Польщі. 
Фундація Leopolis for Future 
2015 проводить відбір студен-
тів-магістрів для проходження 
у липні стажування у провід-
них фірмах і компаніях Поль-
щі. Є гарні можливості для 
ІТшників, економістів, мене-
джерів, архітекторів, енерге-
тиків тощо. Термін подання 
мотиваційних листів і резюме 
у відділ міжнародних зв’язків 
Політехніки — 20 лютого.

Інститут економіки і менедж-
менту Львівської політехніки 
має нових партнерів і нові 
ліцензії. Політехніка й Універ-
ситет митної справи та фінан-
сів (Дніпропетровськ) уклали 
угоду про навчально-наукову 
співпрацю (проведення спіль-
них досліджень, обмін науков-
цями, організація конференцій, 
семінарів, ін). Також ІНЕМ, от-
римавши відповідну ліцензію, 
тепер зможе готувати магістрів 
за спеціальностями „Бізнес-ад-
міністрування“ і „Прикладна 
економіка“, поінформував ди-
ректор інституту Олег Кузьмін.

Менша кількість — ліпша якість. 
До кінця року в Україні зали-
шиться не більше, ніж 270 вишів. 
Основним критерієм оцінки ро-
боти вишів є якість навчання та 
викладання матеріалу. Скорочу-
ватимуть виші з малою кількістю 
студентів, яких, як і викладачів, 
переведуть в інші навчальні 
заклади. Також із наступного 
навчального року з 900 до 
600 годин зменшиться академіч-
не навантаження на викладачів: 
вони зможуть приділяти більше 
часу науковій і дослідницькій ді-
яльності, а студенти через менше 
аудиторне навантаження — са-
мостійній роботі, інформує МОН.

За матеріалами інформагенцій
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нове у навчанні

Про реалізацію Закону „Про вищу освіту“ у Львівській політехніці, 
концепцію організації навчання, підготовку фахівців у новому 

навчальному році, нові галузі знань та спеціальностей, створення 
Національної системи класифікації освіти тощо розмовляємо 
з першим проректором професором Володимиром Павлишем

Закон України 
„Про вищу освіту“ 
вступив у дію

— Володимире Андрійови-
чу, як в університеті про-
ходить  реалізація  Закону 
„Про вищу освіту“, і на який 
термін ця робота розрахо-
вана?
— Реалізація закону, або 
його  імплементація,  як 
зараз модно казати, здійс-
нюється згідно з планом 
заходів, ухваленим груд-
невою  Вченою  радою 
університету. До грудня 
2016 року маємо заверши-
ти комплекс робіт із удо-
сконалення системи вну-
трішнього забезпечення 
якості освітньої діяльно-
сті та якості вищої освіти. 
Хоча, якщо хочемо, щоб 
наші  випускники  були 
конкурентоспроможні не 
лише на національному, 
але й на європейському та 
світовому ринках праці, 
то це вдосконалення має 
відбуватися постійно. Ба-
гато вже зроблено. Зокре-
ма, завершуємо приведен-
ня Статуту університету 
відповідно до вимог За-
кону „Про вищу освіту“, 
розробили та роздали для 
обговорення  в  навчаль-
но-наукових  інститутах 
проекти концепції освіт-
ньої  діяльності  універ-
ситету й положення про 
рейтингове оцінювання 
діяльності  науково-пе-
дагогічних працівників. 
Затвердили  норми  часу 
для планування  і обліку 
навчальної  роботи нау-
ково-педагогічних  пра-
цівників, розробили  за-
ходи щодо зменшення їх 

максимального навчаль-
ного  навантаження  до 
600 годин. Торік у грудні 
Вчена  рада  університе-
ту ухвалила запровадити 
програмні  засоби щодо 
виявлення академічного 
плагіату у кваліфікацій-
них роботах спеціалістів 
і магістрів та дисертаціях 
на здобуття ступеня ви-
щої освіти „доктор філо-
софії“ чи „доктор наук“. 
Розробляємо положення 
про організацію освітньо-
го процесу університету.

— МОН України скасувало 
Тимчасове положення про 
організацію  навчального 
процесу  в  кредитно-мо-
дульній системі підготов-
ки фахівців. З чим це пов’я-
зано?
— Тимчасове положення 
про організацію навчаль-
ного  процесу  в  кредит-
но-модульній  системі 
підготовки фахівців було 
введене  в  дію  наказом 
МОН України на початку 
2004 року. Це була про-
гресивна форма організа-
ції навчального процесу, 
яка базувалася на ЄКТС, 
модульних  технологіях 
і  кредитному вимірі на-
вчальних  дисциплін  та 
передбачала можливість 
формування індивідуаль-
них  навчальних  планів 
студентів. Тоді це поло-
ження містило необґрун-
товано завищені вимоги 
стосовно документально-
го супроводу навчально-
го процесу, зокрема щодо 

необхідності оформлення 
результатів підсумкового 
контролю  одночасно  за 
трьома  шкалами,  щодо 
структури та ведення ін-
дивідуального навчально-
го плану студента тощо. 
Закон „Про вищу освіту“ 
скасував це Положення, 
тож  тепер  питання  ор-
ганізації  навчального 
процесу входить до ком-
петенції  університетів. 
Однак МОН України по-
винно визначити концеп-
туальні засади положення 
про організацію освітньо-
го  процесу  ВНЗ,  які  за-
безпечували б студентам 
реалізацію  їх  права  на 
академічну мобільність, 
зокрема й міжнародну.

— Яку концепцію організа-
ції навчання декларує новий 
Закон „Про вищу освіту“?
— Закон передбачає змі-
ну концепції організації 
навчання:  від  підходу, 
орієнтованого на викла-
дача, до підходу, орієн-
тованого на студента; від 
підходу,  орієнтованого 
на процес навчання,  до 
підходу,  орієнтованого 
на результати навчання. 
Стандартизовано не пе-
релік так званих „норма-
тивних“ дисциплін, а пе-
релік  компетентностей 
випускника  та  норма-
тивний зміст підготовки, 
сформульованих у термі-
нах результатів навчання. 
Студенто-центрований 
підхід вимагає відкритої, 
конструктивної дискусії 

між  студентами,  викла-
дачами та адміністрацією 
стосовно розробки та ор-
ганізації програми підго-
товки. Надзвичайно важ-
ливою є гнучка структура 
програми,  яка  повинна 
забезпечувати студентам 
право вибору навчальних 
дисциплін, створення ін-
дивідуальних навчальних 
траєкторій,  факульта-
тивні заняття. Важливою 
є також гнучка організа-
ція  діяльності,  пов’яза-
ної з навчанням, викла-
данням та оцінюванням, 
включаючи гнучкість роз-
кладу. Необхідно впро-
ваджувати у навчальний 
процес інтерактивні сис-
теми навчання, надання 
учасникам  навчального 
процесу  можливостей 
самовдосконалення, са-
моконтролю  знань,  са-
мостійної  роботи  з  на-
вчальними матеріалами 
в режимі та обсязі, який 
їх  влаштовує,  а  також 
вибору  з  насиченої  ре-
сурсної бази інформації, 
різноманітних способів 
комунікації та засобів ін-
терактивного спілкуван-
ня між собою у вирішенні 
освітніх задач та форму-
ванні  компетентностей 
фахівців.

— У  чому  полягає  відмін-
ність  між  результатами 
навчання  та  компетент-
ностями?
— Найбільш чітко цю від-
мінність описано в Реко-
мендації Європейського 
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парламенту та Ради щодо 
встановлення  Європей-
ської кваліфікаційної рам-
ки для навчання впродовж 
життя. У цій рекоменда-
ції  результати навчання 
визначені  як  опис  того, 
„що особа, яка навчаєть-
ся, повинна знати, розу-
міти та виконувати після 
завершення навчального 
процесу…“. В той же час 
компетентність  означає 
„доведену здатність вико-
ристовувати знання, на-
вички, а також особисті, 
соціальні та/або методо-
логічні здібності в роботі 
або дослідженні ситуацій, 
а також у професійному та 
особистому розвитку…“. 
Крім цього, однією з ос-
новних властивостей ре-
зультатів навчання є мож-
ливість їх  ідентифікації, 
кількісної оцінки та вимі-
рювання.

— За якими освітньо-про-
фесійними програмами буде 
здійснюватися  підготовка 
фахівців  у  2015/2016  на-
вчальному  році?  Якщо  за 
„старими“, то що стримує 
формування нових?
— Загалом,  підготовку 
фахівців  у  новому  на-
вчальному  році  будемо 
проводити  за  старими 
освітньо-професійними 
програмами, бо й досі не 
створено новий перелік 
галузей  знань  та  спеці-
альностей,  на  підставі 
яких  методичні  комісії 
МОН  України  з  кожної 
спеціальності мають роз-
робити переліки компе-
тентностей випускників, 
проектуючи які на одну 
або  кілька  навчальних 
дисциплін,  може  бути 
сформована ОПП.

— Який стан справ із роз-
робкою нового  переліку  га-
лузей знань та спеціальнос-
тей?
— Єдиний перелік галу-
зей знань, який повинен 
поєднати переліки галу-
зей освіти та науки, Кабі-
нет Міністрів України мав 

затвердити ще до середи-
ни грудня минулого року. 
Цього не відбулося через 
існування двох концеп-
цій: перша передбачає ви-
користання МСКО-2013 
(Міжнародної стандарт-
ної класифікації освіти), 
як  основи  класифікації 
освіти  в  Україні,  дру-
га — створення переліку 
галузей  знань  за  прин-
ципом  „не нашкодити“, 
що базується на існуючій 
структурі підготовки фа-
хівців і нібито відповідає 
реальним потребам рин-
ку  праці.  Хоча  числен-
ні  дослідження  відомих 
учених у сфері розвитку 
та організації освітньої 
діяльності  вказують  на 
неузгодженість  (незба-
лансованість) механізмів 
розвитку освітніх послуг 
та  визначення  потреб 
ринків праці у кваліфіко-
ваних кадрах. Щодо пе-
реліку спеціальностей, за 
якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої 
освіти на відповідних рів-
нях вищої освіти, то він, 
за пропозиціями ВНЗ, має 
бути сформований Націо-
нальним агентством із за-
безпечення якості вищої 
освіти  впродовж шести 
місяців із дня його утво-
рення. До того ж на  за-
садах поєднання чинних 
переліків спеціальностей, 
за якими готують фахів-
ців, і спеціальностей, за 
якими проходить захист 
дисертацій  на  здобуття 
наукових ступенів канди-
дата наук і доктора наук, 
присудження  наукових 
ступенів  і  присвоєння 
вчених звань, взявши за 
основу останній.

— Яку позицію у цьому пи-
танні займає Львівська по-
літехніка?
— Конструктивну.  Ми 
підтримуємо концепцію 
створення  Національ-
ної системи класифікації 
освіти  України  на  базі 
МСКО-2013.  Уже  пода-
ли до МОН України свої 

пропозиції  з  29  галузей 
знань, що  відповідають 
вузьким  галузям  освіти 
і підготовки МСКО-2013 
(деякі назви запропонова-
но уточнити), та перелік 
спеціальностей  за  при-
родничими та інженерни-
ми галузями. Такий підхід 
є виправданий, оскільки 
класифікація  освіти  на 
базі  МСКО  узгоджена 
з  класифікацією  видів 
економічної  діяльності 
(КВЕД), що  є  важливою 
умовою відповідності під-
готовки фахівців потре-
бам ринку праці.

— Чому таким важливим 
є  використання  МСКО 
при створенні Національ-
ної  системи класифікації 
освіти?
— Коли я їду до Європи, 
Канади  чи  Сполучених 
Штатів  Америки,  мушу 
брати  із  собою перехід-
ник, щоб вилку моєї елек-
тробритви увімкнути до 
їхньої розетки. І це тіль-
ки моя проблема. Більше 
нікого не цікавить чому 
так  є.  Національна  си-
стема класифікації освіти 
(НСКО) — це інструмент 
прозорості вищої освіти 
нашої держави на шляху 
інтеграції  до  європей-
ського  та  міжнародно-
го освітнього простору. 
Тому, щоб не придумува-
ти черговий „перехідник“ 
та не створювати зайвих 
проблем  для  студентів 
і випускників ВНЗ Украї-
ни на шляху ідентифікації 
за кордоном їхнього нав-
чання, повинна бути від-
повідність галузей знань 
НСКО та МСКО-2013.

— Які нововведення цього-
річної вступної кампанії?
— Основними нововве-
деннями  цьогорічної 
вступної кампанії є вста-
новлення  однорічного 
терміну дії  сертифікату 
ЗНО (тобто будуть при-
ймати тільки сертифіка-
ти 2015 року), нова схема 
формування конкурсного 

бала вступника з допомо-
гою  вагових  коефіцієн-
тів  (вагові  коефіцієнти 
конкурсних предметів та 
середнього бала атеста-
та  встановлюють  ВНЗ 
із  врахуванням  певних 
обмежень),  а  також  за-
провадження  принципу 
пріоритетності  заяв  на 
вступ  до  вишу.  Вступ-
ник, подаючи заяви (ко-
жен має право подавати 
15 заяв — по три заяви до 
п’яти вишів) повинен вка-
зати пріоритетність кож-
ної з них стосовно інших, 
використовуючи числа від 
1 до 15, де „1“ означає най-
вищу пріоритетність, яка 
у конкурсному відборі не 
може бути змінена впро-
довж вступної кампанії. 
У разі вступу на бюджет 
до одного ВНЗ, абітурієнт 
автоматично видаляєть-
ся з рейтингових списків 
інших  обраних  вишів. 
Таким чином, формуван-
ня  списків  абітурієнтів, 
рекомендованих до зара-
хування на бюджет, буде 
проходити не в три ета-
пи, як раніше, а вже після 
оприлюднення  перших 
списків,  сформованих 
у ЄДБО. Нововведенням 
також є те, що бакалаври 
зможуть вступати на не-
споріднені спеціальності 
магістратури. Обов’язко-
вим при цьому є успішне 
складання  додаткового 
вступного  випробуван-
ня. Щодо розподілу місць 
держзамовлення для бака-
лаврів, то, згідно з умова-
ми прийому, на початок 
вступної кампанії для ви-
шів буде виділено 80 від-
сотків загального обсягу 
таких місць, інші 20 від-
сотків будуть розподіле-
ні в момент завершення 
прийому заяв і докумен-
тів і тільки в тих вишах, 
які матимуть більший се-
редній  конкурсний  бал 
вступників за відповідним 
напрямом.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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не має сприйматись як ідеологічний 
засіб впливу на студента (національ-
но-патріотичне виховання — справа 
шкільна), наголошують у МОН.
— Жодна міністерська комісія не 

здатна визначити, як краще навча-
ти та навчатися, це не властиві для 
чиновників функції. Натомість Мі-
носвіти має визначити очікувані ре-
зультати навчального процесу та ок-
реслити, що повинен знати та вміти 
випускник певної  спеціальності… 
Проте механізм досягнення визначе-
них результатів — відповідальність 
автономного навчального закладу… 
Неякісний ВНЗ приречений на зник-
нення з освітнього поля України. До 
прийняття нового Закону існував пе-
релік з 16 предметів, з яких форму-
вався блок обов’язкових дисциплін. 
Серед них політологія, соціологія, 
фізичне виховання, українська мова, 
історія України, філософія, іноземна 
мова, безпека життєдіяльності та ін. 
Однак реформа вищої освіти більше 
не передбачає таких функцій Мініс-
терства. Тому тепер визначення пе-
реліку обов’язкових дисциплін — це 
прерогатива ВНЗ, зрештою, як і пра-
во студентів на вибір університету, 
програми в ньому та певних дисци-
плін у межах цієї програми, — по-
яснює міністр освіти і науки Сергій 
Квіт („Українська правда“, 27 січня).
„Необов’язковість“ гуманітарних 

дисциплін у вишах експерти й грома-
дяни сприйняли по-різному. Дехто, 
як підписанти „Звернення до акаде-
мічної спільноти України“ вважає, 
що МОН  лише  дає  вишам можли-
вість „оптимізувати навчальні пла-
ни  для  підвищення  якості  вищої 

освіти“. А негативну реакцію С. Квіт 
потрактував як неготовність вишів 
автономно організовувати навчаль-
ний процес (зокрема вільний вибір 
предметів), що означає брати на себе 
відповідальність, конкурувати з ін-
шими вишами. Наразі під час уря-
дової наради погодились, що „кон-
фліктні“ дисципліни у вишах треба 
зберегти, а МОН дасть вишам певні 
рекомендації.

Освіта — це також 
цінності
Дехто назвав наказ №1392 недале-
коглядним, невідповідним держав-
ницькій позиції. Чи є освіченим той, 
хто не знає філософського тракту-
вання буттєвих проблем? Яким буде 
громадянин,  що  не  знає  власної 
історії? Що буде, якщо деякі виші, 
зокрема на півдні чи сході України, 
відмовляться  від  українознавчих 
курсів?.. А якщо й ні, чи студенти їх 
виберуть?..
Голова  Українського  інституту 

національної пам’яті Володимир В’я-
трович („УП“, 27 січня) пояснив важ-
ливість історії України в університеті 
„доволі низьким рівнем історичних 
знань“ і в суспільстві,  і в політику-
мі, що  є  благодатним  ґрунтом  для 
маніпуляцій. Тим часом „розуміння 
минулого досвіду, базоване на фак-
тах та аналізі, є фундаментом у тво-
ренні нашого спільного ціннісного 
простору.  Відкидати  цей  елемент 
саме сьогодні, коли на фоні війни від-
бувається пришвидшене формуван-
ня української політичної нації, не 
лише нерозумно, але й ризиковано“.
Академсередовище схвилювала 

й перспектива „витіснення“ філо-

софії з бакалаврату й особливо з ос-
вітньо-наукової програми аспіран-
тури (що передбачав проект нового 
положення МОН). Вчений, який не 
володіє загальнотеоретичною ме-
тодологією  наукового  пізнання, 
без  засадничих  ціннісно-світо-
глядних уявлень про  світ, не вміє 
критично мислити, не розуміє суті 
громадянської відповідальності… 
Це  таки  насторожує. Поводитись 
так  із  філософією  неправомірно, 
стверджує  професор  Олег  Хома 
з Вінницького НТУ  („Освітня по-
літика“, 28 січня): відповідно до ЗУ 
„Про вищу освіту“ випускник вишу 
має отримати не лише професійну, 
а й загальнокультурну підготовку, 
певні  світоглядні,  громадянські 
якості, морально-етичні цінності. 
А от Паризька декларація з філосо-
фії (1995) визначає, що її викладан-
ня „має бути збережене або розши-
рене там, де воно  існує,  створене 
там, де його ще не існує“. Та й вза-
галі філософія у світі користується 
особливим пієтетом.
Які  позиції  не  займали  б  огля-

дачі, вони сходяться в одному: ви-
кладання  гуманітарних  дисциплін 
у вищій школі треба модернізувати, 
переформатувати. Скажімо, замість 
загального курсу філософії — блок 
„вужчих“ курсів („Критичне мислен-
ня“,  „Сучасні  теорії  науки“  тощо) 
або, як пише Єгор Стадний (Центр 
дослідження суспільства), — більш 
адресний, зорієнтований на спеці-
альності підхід у викладанні історії 
(так може з’явитись історія диплома-
тії, науки, торгівлі і т. д.).
Пропонуємо  нашим  читачам 

думки з цього приводу гуманітаріїв 
Львівської політехніки.

m Закінчення. Початок на 3 с.

у фокусі

Обов’язкові чи необов’язкові, 
але важливі гуманітарні дисципліни

Ірина Фаріон, доцент кафедри української мови Львівської політехніки:  
„Де програє учитель та священик, приходить чужинець-окупант“
Міністр освіти видав На-
каз № 1392 від 25.11.2014 з 
промовистою  назвою 
„Про визначення таким, 
що  втратив  чинність, 
наказ Міністерства осві-
ти  і  науки  України  від 
09.07.2009 №  642“.  Для 

цього  навіть  вигадано 
безглузде обґрунтування: 
новоухвалений  Верхов-
ною Радою VII скликання 
Закон „Про вищу освіту“ 
від  01.07.2014 №  1556–
VII,  в  якому  начебто  не 
прописано нормативних 

гуманітарних дисциплін. 
Проте зазначений закон 
не має жодного стосунку 
до визначення норматив-
ної  складової,  позаяк  її 
преспокійно  можна  ви-
значити окремим мініс-
терським наказом  або ж 

попросту виконувати уже 
чинний від 2009 року.
Під час внесення пра-

вок  у  новий  Закон  „Про 
вищу  освіту“  я,  коли 
була головою підкоміте-
ту з питань вищої освіти 
ВР України попередньо-
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го  скликання,  аби  убез-
печити  неможливість 
втручання  кожного  на-
ступного міністра освіти 
в гуманітарний складник 
у негуманітарних вишах, 
пропонувала  правку  та-
кого змісту: „Державний 
стандарт містить перелік 
спеціальних  дисциплін 

державотворчого  зна-
чення  (українська  мова, 
історія  України,  етно-
графія України) та обсяг 
кредитів для їхнього ви-
вчення“.  І  отримала  та-
кий  висновок  комітету 
про відхилення цієї прав-
ки:  „Визначення  змісту 
стандартів  не  є  предме-
том регулювання Закону. 
Встановлення у стандар-
тах переліку навчальних 
дисциплін  суперечить 
принципу автономії ВНЗ 
та  стандартам  Європей-
ського  простору  вищої 
освіти“  (Проєкт  Закону, 
сс. 92–93). Звісно, без ко-
ментарів.
Не йдеться навіть про 

значення цих дисциплін 
для формування історич-
ної, мовної та національ-
ної свідомости, з яких ви-
ростає  ПАТРІОТ,  ВОЇН 

і  ГОСПОДАР  на  своїй, 
від  Бога  даній  землі. Це 
речі  аксіоматичні.  Звіс-
но, не для всіх. Бо не всі 
входять  у  її  Величність 
Історію.  Вся  безвідпові-
дальність  такого Наказу 
про вилучення — для по-
чатку у 2015 році — істо-
рії України з навчального 
процесу  у  негуманітар-
них  вишах  демонстру-
ється  під  час  війни,  що 

неспинно сунеться на нас 
із тих теренів, де не було 
повсюдного  викладання 
історії  України  та  укра-
їнської мови. За Бісмар-
ком,  де  програє  учитель 
та  священик,  приходить 
чужинець-окупант  зі 
своїм язиком та історією. 
Він прийшов,  бо роками 
формував для цього гума-
нітарну мовно-історичну 
основу.

Поліна Вербицька, завідувач кафедри історії України та етнокомунікацій:  
„Готуємо не лише професіоналів, а передусім свідомих і відповідальних громадян“

Корені сучасних суспіль-
них проблем в Україні — 
у внутрішній культурній 
та історичній різнорідно-
сті, конфлікті різних ка-
нонів історичної пам’яті. 
І нинішня ситуація,  зо-
крема війна, стала мож-
ливою саме завдяки цьому 
„сприятливому“ ґрунту. 
Надзвичайно гостро нині 
перед  нашою  країною 
постає проблема пошуку 
ідентичності. Існування 
спільнот,  субкультур  із 
різноспрямованістю на-
станов значно ускладнює 
внутрішньонаціональний 
діалог,  зумовлює  про-
блему свідомого вибору. 
Сьогодні, у вирішальний 
момент історії України, 
маємо відповісти на пи-

тання: хто ми, українці, 
і  що  кожен  з  нас  може 
і має зробити для розвит-
ку єдиної демократичної 
України. Наше  суспіль-
ство  потребує  відпові-
дальних  і  небайдужих 
громадян, які усвідомлю-
ють виклики, виявляють 
готовність до співпраці 
і громадянської дії в ін-
тересах  консолідації  та 
інтеграції України.
У цих процесах гумані-

тарна освіта відіграє важ-
ливу роль, наповнюється 
особливим  смислом.  Ми 
як освітяни повинні реа-
гувати на суспільні викли-
ки, бо навчальний процес 
вартує чогось передусім, 
якщо  відповідає  на  них. 
Колектив  нашої  кафед-
ри прагне сформулювати 
відповіді  на  ці  виклики, 
пропонуючи молодим лю-
дям засоби для розуміння 
та усвідомлення складних 
взаємозв’язків історично-
го  минулого,  формуван-
ня  бачення  майбутнього 
і  ролі,  яку  вони  можуть 
відіграти  у  суспільному 
розвитку. Революція Гід-
ності  довела,  що  молоді 

українці  бажають  жити 
і працювати у цивілізова-
ній демократичній право-
вій  державі.  Україна має 
великий  потенціал  для 
розвитку.  І  саме  молодь 
є  стратегічним ресурсом 
незворотності  демокра-
тичних змін.
Минулого року ми на 

кафедрі багато працюва-
ли  над  формулюванням 
змісту історичної освіти. 
Місія  нашої  кафедри  — 
генерування  і  впрова-
дження  у  навчально-ви-
ховний процес наукових 
ідей  і  сучасних  освітніх 
технологій, спрямованих 
на  підготовку  не  лише 
професіоналів  у  різних 
сферах, а й свідомих, ак-
тивних  і  відповідальних 
громадян.  Важливою 
є орієнтація змісту  істо-
ричної  освіти  на  специ-
фіку напрямів підготовки 
(зокрема технічних), єв-
ропейські  методологіч-
ні  підходи.  Наприклад, 
антропологічний підхід, 
що  зосереджує  увагу  не 
на державі чи суспільстві, 
а  на  людині  у  суспіль-
стві, мотивах її поведін-

ки,  вчинках.  Важливою 
умовою  продуктивного 
суспільного діалогу є за-
стосування  багатопер-
спективного підходу, що 
передбачає  розгляд  пев-
них  історичних проблем 
із  різних  кутів  зору.  Ці 
підходи відкривають сту-
дентові  різноманітність 
світу,  орієнтують  на  за-
гальнолюдські  цінності, 
формують критичне мис-
лення. Також важливо ок-
реслити питання, яких не 
торкаються  у школі:  на-
приклад,  суперечливі  та 
контроверсійні  питання 
історії України ХХ ст., те, 
як виникли різні регіони, 
як  склались у  єдину дер-
жаву.  Маємо  допомогти 
молодим  особистостям 
осмислити  історичний 
досвід  і  соціокультурні 
феномени,  розібратися 
у  складних  переплетен-
нях  минулого,  навчити-
ся критично аналізувати 
інформацію,  незалежно 
мислити,  здійснювати 
усвідомлений вибір.

Підготувала  
Ірина ШУТКА

21 лютого — день рідної мови

Як гул століть, як шум віків.
Як бурі подих, — рідна мова,
Вишневих ніжність пелюстків,
Сурма походу світанкова,
Неволі стогін, волі спів.
Життя духовного основа.
(М. Рильський. „Рідна мова“)
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академічна наука

Українські розробки не вигідні 
виробникові
Такого висновку дійшли науковці НТК „Інститут монокристалів“ 

у Харкові. Про проблеми української науки, необхідність власних 
розробок і цілковиту байдужість до них державних чиновників розпо-
вів директор Інституту Валентин Чебанов під час прес-туру журналіс-
тів Західної України до Харкова.

Маленька академія наук
Розробками  харків’ян  цікавиться 
світ. Серед споживачів  Інституту 
монокристалів — Франція, США, Ні-
меччина, Японія. Наші науковці ви-
грають тендери у потужних світових 
компаній. Натомість в Україні ринок 
високих технологій лише у зародко-
вому стані. Попри те, Інститут на-
лагоджує щораз ширші наукові і ви-
робничі зв’язки, бере участь у між-
народних наукових експериментах, 
розширює  зовнішньоекономічну 
діяльність щодо створених високих 
технологій. Наукові розробки тут 
проводять від початку до кінця — 
від ідеї, через дослідження, до ство-
рення матеріалів і їхнього втілення 
у виробництво.
Як  каже  генеральний  директор 

НТК „Інститут монокристалів“ Ва-
лентин Чебанов, це маленька  ака-
демія  наук  усередині  НАН  Украї-
ни. Вона має дочірні підприємства 
у Харкові, Києві, Луганську, а доне-
давна були ще й у Криму. Та внаслі-

док анексії півострова було втрачено 
Сімферопольський науково-дослід-
ний технологічний інститут функ-
ціональної мікроелектроніки, який 
мав  готові  інвестиційні  проекти 
з Китаєм, а також НВК „Технойод“ 
у Саках. Через війну у Луганську не 
працює ЦКБМ „Донець“, де вироб-
ляли  обладнання  для  вирощуван-
ня  кристалів.  1995  року  Інститут 
уклав  кілька  вигідних  контрактів, 
зокрема з фірмою Siemens Medical 
Instruments. Завдяки тому вдалося 
вижити у скрутні 90-ті.
— Сьогодні ж ситуація така сама: 

наука на грані виживання, тому що 
вона не потрібна країні, — із жалем 
констатує факт Валентин Чебанов.

Томограф, тест-система, 
інтроскоп — українські
Однак, усупереч усьому, українська 
наука  розвивається. На  сьогодні 
Інститут монокристалів  працює, 
розробляє і впроваджує у практику 
сцинтиляційні  матеріали,  моно-
кристали та хімічні речовини.

Сцинтиляційними  (детектора-
ми,  що  іонізують  випромінюван-
ня, визначаючи його інтенсивність 
і дозу) розробками послуговується 
насамперед медицина і фізика висо-
ких енергій. Україна — єдина країна 
серед пострадянських, що має пов-
ну технологію виробництва томо-
графів і гамма-камер, які розробили 
в Інституті монокристалів. 26 таких 
приладів працюють у поліклініках 
і  лікарнях.  Вітчизняні  томографи 
нічим не гірші, а подекуди й кращі 
від фірмових Siemens. Сцинтиляці-
йні матеріали також застосовують 
у космічній техніці, радіотелеско-
пах,  гамма-телескопах,  апаратах 
бойових лазерів.
У НТК  створюють  і  пластикові 

детектори. На їхній основі розроби-
ли технологію виготовлення метро-
політенівських жетонів та барвників 
до них. У чому унікальність полісте-
рольних сцинтиляторів? Вони знач-
но прозоріші від скла; там практич-
но нема розсіювання світла і втрат. 
Таких технологій не має більше ні-
хто у світі.
У Харківському науково-техно-

логічному комплексі мають чима-
лий досвід вирощування монокрис-
талів.  Наші  науковці  розробили 
унікальний кристал — селенід цин-
ку. Це своєрідні „очі“ інтроскопа — 
приладу для митного проходження 
безконтактного контролю, що за-
зирає у найпотаємніші куточки ба-

SS  Генеральний директор  
НТК „Інститут монокристалів“  
Валентин Чебанов

SS  Рентгеноінтроскопічна система 
„Поліскан-2“SS Гама-камера ОФЕКТ-3

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.edb.gov.sg%2Fcontent%2Fedb%2Fen%2Fcase-studies%2Fsiemens.html&ei=I9XZVKm6D8GvPPyIgGA&usg=AFQjCNGy0Bet3q0fWEYReE3zByVScshhSw&sig2=PRzpwFBpIjWgLf0FRpxZ5g&bvm=bv.85464276,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.edb.gov.sg%2Fcontent%2Fedb%2Fen%2Fcase-studies%2Fsiemens.html&ei=I9XZVKm6D8GvPPyIgGA&usg=AFQjCNGy0Bet3q0fWEYReE3zByVScshhSw&sig2=PRzpwFBpIjWgLf0FRpxZ5g&bvm=bv.85464276,d.ZWU
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гажу, що перевозять через кордон, 
вмісту  автомобілів,  контейнерів, 
який нема потреби вивантажувати, 
адже митний контроль відбуваєть-
ся методом сканування в установці, 
в яку в’їжджає авто. Однак митники 
відмовилися від обладнання, бо, ви-
являється, контрабанду треба під-
тримувати.
У  доробку  харківських  науков-

ців —  тест-системи  на  виявлення 
інфекційних захворювань і тих, що 
передаються  через  кров.  Їх  купує 
Голландія, Шрі-Ланка, Німеччина, 
але не Україна. Хоча вони дуже де-
шеві,  порівняно  із  закордонними, 
і такі необхідні для обстеження на 
ТОРЧ-інфекції.
— Ми  розробили  першу  в  світі 

тест-систему на виявлення пташи-
ного грипу. Маємо недорогу продук-
цію на обстеження ТОРЧ-інфекцій. 
Однак коли 2014-го Уряд ухвалював 
рішення щодо економії бюджетних 
коштів, то, ні з ким не радячись, за-
крив усі державні програми, зокрема 
програму  створення  інноваційних 
лікарських  засобів,  яка  приносила 
реальні  плоди,  —  розповідає  пан 
Чебанов.
На сьогодні 80 � фармацевтич-

них  субстанцій  Україна  купує  за 
кордоном. Однак це все можемо ви-
робляти самі. Зокрема йдеться про 
п’ять  протиопікових  препаратів, 
таких необхідних на фронті. Ними 
можна не лише зняти больовий шок, 
а й зберегти кінцівки чи навіть життя 
при перевезенні. Доки вчені стука-

ють в усі двері фармацевтичної про-
мисловості, наші закуповують усе це 
за кордоном.

Штучний сапфір  
і прозора броня
Це  також  заслуга  Інституту  мо-
нокристалів. Позаяк організм не 
відштовхує сапфіру, то це чудовий 
матеріал для імплантатів. Зокрема 
маємо  сапфірові  імплантати  для 
колінного і тазобедреного суглоба. 
А сапфіровий скальпель для офталь-
мології чи нейрохірургії незамін-
ний при операціях. Сапфір також 
є основою світлодіодів до енергоо-
щадних ламп.
— Наша гордість — прозора бро-

ня, — наголошує керівник Інститу-
ту. — Донедавна не було кулі, яка би 
пробивала її. Тепер є американська. 
Однак наші вчені запевнили, що і для 
неї зроблять броню.
Прозора броня містить кілька ша-

рів. Перший — це власне сапфір, до 
якого куля розплющується. Далі — 
шар пластику, де куля втрачає кіне-
тичну енергію, після нього — скло-
пластик, що не дає кулі пройти далі. 
Навіть якщо вона проб’є таку броню, 
то не має вбивчої сили. Використо-
вують українську броню у літаках, 
надземному транспорті, обладнанні 
для спецназу.
Попри відверту байдужість дер-

жави до таких необхідних наукових 
розробок, Валентин Чебанов усе ж 
сподівається, що влада зверне на це 
увагу. Інакше відтік кадрів за кордон 
буде неминучий.

Ірина МАРТИН, 
Львів-Харків-Львів

SS  Прозора броня

SS  Люмінофори

наш календар

21 лютого — Міжнародний день рідної 
мови.

Пам’ятні дати
19.02.1907 — помер Михайло Чалий, 
український письменник i  педагог, 
перший біограф Тараса Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада України 
затвердила тризуб Малим гербом 
України.
20.02.1054 — помер Ярослав Мудрий, 
великий князь Київської Руси, видат-
ний політичний діяч, просвітитель.
20.02.1651 — загинув у бою брацлав-
ський полковник Данило Нечай, ге-
рой національно-визвольної війни 
1648–1654 років.
20.02.1844 — народився Людвиг Боль-
цман, австрійський фізик, один із за-
сновників статистичної фізики і фі-
зичної кінетики.
20.02.1888 — народився Василь Бар-
вінський, український композитор.
20.02.1889 — народився Левко Ре-
вуцький, 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  громад-
ський діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна 
Яблонська, українська художниця.
25.02.1871 — народилася Леся Україн-
ка (Лариса Косач-Квiтка), геніальна 
українська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас, 
видатний український актор, режи-
сер, педагог, теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вір-
ський, український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола Кли-
мишин (псевд. „Непоборний“), укра-
їнський політичний діяч, член ОУН 
у Галичині.
25.02.1939 — помер Василь Данилев-
ський, український фізіолог, академік 
АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський, 
український письменник, драматург, 
кіносценарист.
25.02.1964 — у Нью-Йорку помер Олек-
сандр Архипенко, український живо-
писець i скульптор світової слави.
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суспільство

громадська організація

„Оселя“ — там, де вірять у людину
Серед громадських органі-

зацій, які діють у Львові, 
є одна особлива — „Оселя“. 
Спільнота з такою затишною 
назвою чотирнадцять років діє, 
щоб допомогти повернутися до 
нормального життя людям, які 
потрапили у складне становище.

Про те, як працює „Оселя“, як планує 
далі розвиватися, поговорили з її ди-
ректором Олесею Саноцькою.

— Як ставиться суспільство до діяль-
ності Вашої організації?
— Самосвідомість нашого суспіль-
ства  зростає,  люди продовжують 
допомагати, не зважаючи на еко-
номічні труднощі, кризу. В нашого 
народу  завжди  була  традиція  до-
помагати, але радянський час все 
поламав.  Зараз  ми  повертаємося 
до того, що було нам притаманно. 
Колись не було сиротинців, а дітей 
брали в сім’ї, традицією було завжди 
допомагати бідним, прийняти в дім 
бездомних.

— Чи працює „Оселя“ із вимушеними 
переселенцями?
— До нас звертаються переселенці, 
але, на жаль, не маємо приміщень, де 
могли б поселити їх. Надали кімнату 
в нашому соціальному гуртожитку 
лише одній сім’ї з Криму. Та наша 
спільнота допомагає переселенцям 
одягом, меблями. Адже, втікаючи від 
війни, ці люди приїжджають майже 
голіруч. У нас також є волонтери, які 
працюють із переселенцями, інколи 
й самі приїжджі приходять до нас для 
волонтерської роботи. Та найбільше 
ці люди потребують моральної під-
тримки.

— Чи плануєте  поширювати  діяль-
ність на інші регіони?
— Ми не ставимо перед собою цілей 
стати всеукраїнською чи навіть об-
ласною організацією. Більше звер-
таємо увагу на співпрацю зі схожими 
організаціями в нашій державі та за 
кордоном. Наша спільнота належить 
до Міжнародного руху „Емаус“, осе-
редки якого діють у 40 країнах сві-
ту (в Україні лише „Оселя“). Дуже 
добре,  якби такі  організації  були 
по всій Україні. Схожа  спільнота 
є в Дрогобичі, з якою ми постійно 

підтримуємо зв’язки і намагаємося 
взаємно допомагати.
А серед порівняно нещодавніх 

наших проектів — контейнери для 
одягу біля церков. Спершу це був 
експеримент,  та  згодом  зрозумі-
ли, що це добрий вихід і для нашої 
організації,  і  для  людей,  які  ма-
ють речі, якими не користуються, 
а викидати їх шкода. Ідея виникла 
кілька років тому, коли через бю-
рократичні урядові непорозуміння 
було проблемно отримати гумані-
тарну допомогу. Спершу здавало-
ся нереально  зібрати тут  стільки 
одягу. Час від часу до нас телефо-
нували  люди, щоб  приїхати  і  за-
брати дещо, але зазвичай все було 
досить знищене та й витрат на бен-
зин було більше, ніж самого одягу. 
Зараз культура  і  якість допомоги 
людей значно підвищилася. Часто 
разом  із  одягом  кладуть  записки 
з побажаннями — таке ставлення 
дуже цінне.

— У чому саме полягає підтримка без-
домних людей?
— Наша мета, щоб ті, хто приходять 
до нас, розвивалися, знаходили ро-
боту, створювали сім’ї. Якщо людина 
залишається у спільноті більше року, 
то вже має певні обов’язки: відпо-
відає за роботу на кухні, в майстер-
ні, реалізовує нові проекти на базі 
спільноти. Взимку додається ще ву-
личне патрулювання (допомагають 
тим людям, з якими раніше бомжу-
вали).

Молодь  хоче  створювати  сім’ї, 
мати працю поза спільнотою, і ми 
для того реалізували проект соціаль-
ного гуртожитку. Зараз там мешкає 
дві молоді сім’ї з дітьми. Також до-
помагаємо створити людям робочі 
місця. На вул. Угорській функціонує 
майстерня меблів, яку підтримуємо, 
даємо замовлення.
Якщо є потреба допомагати, то 

мешканців „Оселі“ запрошують на 
тимчасові роботи. Хоча зараз щораз 
менше маємо часу, бо щодня при-
возять меблі, які ремонтуємо, одяг, 
який  треба  сортувати. Крім  цього 
працює  благодійна  крамничка,  де 
теж задіяні працівники, є осередок, 
куди потребуючі приходять прати 
свій одяг, митися, окремо люди за-
діяні в кухні, службі перевезень (за-
бирають меблі, одяг з контейнерів). 
Тож ми щораз менше маємо можли-
вість працювати на тимчасових ро-
ботах.

— Як  далі  бачите  розвиток  Вашої 
спільноти і схожих до неї?
— На мою думку, громадські орга-
нізації провадять таку роботу знач-
но краще, ніж державні установи 
і в плані ставлення до людей, і вико-
ристання коштів. Досі залишається 
проблемою відсутність притулку для 
бездомних хворих людей. Таких па-
цієнтів до лікарень забирають лише 
у кризових ситуаціях та й довго їх 
там не тримають. Окрім цього такі 
люди потребують особливої психо-
логічної допомоги. Адже те, що вони 



ч. 4 [2884]
19 — 25 лютого 2015 13суспільство

тривалий час були змушені проживати 
на вулиці — величезна психологічна 
травма, з якої треба виходити поступо-
во. Тому повернення до нормального 
життя не може бути моментальним. 
Ми ніколи не встановлюємо термін, 
коли людина мусить піти. В нас є такі, 
які ніколи не підуть зі спільноти, бо не 
зможуть самостійно жити. А в спільно-
ті вони себе значно краще почувають, 
ніж би це було в інтернаті для непов-
носправних.

— „Оселя“  своєю  діяльністю  змінила 
ставлення оточення до безхатченків?
— Не думаю, що кардинально зміни-
мо ситуацію, але даємо можливість, 
як тим, хто не має житла, так і меш-
канцям нашого міста зрозуміти, що 
людина може змінюватися і не треба 
її викреслювати, бо щось не вдалося. 

Хочемо показати, що навіть найслаб-
ші люди можуть стати на ноги і допо-
магати іншим. Роздаємо їжу на вули-
цях, спілкуємося з безпритульними, 
на Різдво, Великдень влаштовуємо 
вечері  (збирається  до  300  людей). 
До нас приходять не лише бездомні, 
а й літні самотні люди. Пропонуємо 
охочим розповсюджувати наш жур-
нал „Просто неба“. В нас був Володя 
Гіленко — жив у нічліжках, а тепер 
повернувся вже додому до сина. Ра-
ніше не раз ходив із журналами п’я-
ний, ми його відлучали від продажу, 
та він хотів змінитися і досягнув цієї 
мети.  Завжди  треба  давати  людям 
можливість змінювати життя, а вже 
потім говорити скористалися чи ні 
цим шансом.

Розмовляла Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Як не допустити повномасш-

табну війну і встановити мир 
на сході України? — понад 
17 годин 11–12 лютого радили-
ся в Мінську переговорники 
„Нормандської четвірки“. 
Петро Порошенко, Ангела Мер-
кель, Франсуа Олланд і Володи-
мир Путін домовилася про те, 
що з опівночі 15 лютого в гаря-
чих точках мала настати „тиша“. 
Передбачено, що обидві сторо-
ни конфлікту повинні відвести 
важке озброєння, щоб „зона 
безпеки“ становила від 50 до 
140 км; обмін усіма полоненими, 
зокрема звільнити з російсько-
го полону Надію Савченко; ви-
ведення під наглядом ОБСЄ всіх 
іноземних збройних формувань 
і найманців з території України 
тощо. Важливо, щоб сторони 
конфлікту дотримали слова.

На свято Стрітення Господньо-
го, 15 лютого, на площі перед 
Архикатедральним собором 
Святого Юра, де перебуває 
Нерукотворний образ Ісуса 
Христа, відбулась молитва за 
мир в Україні. Очолив моле-
бень Високопреосвященний 
владика Ігор, архиєпископ 
і митрополит Львівський. 
Тисячі людей прийшли, щоб 
помолитись перед святинею 
і просити миру для стражден-
ного українського народу. 
Перед воротами церкви для 
них встановили екран.

Нерукотворний Образ Ісуса 
Христа перебуватиме у Львові 
ще до вечора 19 лютого. Таку 
можливість надав Римський 
Апостольський Престол, як 
виняток і знак особливої уваги 
до України та на уклінне про-
хання окремих категорій осіб 
(сім’ї загиблих в АТО, поранені, 
військові, неповносправні, діти 
з особливими потребами, особи 
з обмеженими можливостями), 
а також інституцій, що зверну-
лися до Церкви з проханням 
про можливість помолитися 
перед Іконою. Доступ до ікони 
буде обмежений. Протягом 
цього часу у Архикатедрально-
му Соборі Святого Юра богослу-
жіння відбуватимуться відпо-
відно встановленого порядку, 
храм буде відчинений до 23.00.

За матеріалами інформагенцій

духовне дозвілля

„Прощання з колядою“ з „САДом“
Завершення різдвяних святкувань молодь Львівської політехніки, 

Львівського національного університету ім. І. Франка та Львівської 
комерційної академії відзначила 10 лютого у студентському храмі Бла-
женного священномученика Олексія (Зарицького) колядами.

„Прощання з колядою“ розпочалося 
Божественною Літургією, яку відслу-
жили студентські капелани о. Юрій 
Остапюк та о. Тарас Островський. 
Колядування почав прихожанський 
хор  храму  Бл.  свмч.  Олексія  (За-
рицього), а продовжила студентська 
молодь театру „САД“ зі своїм Верте-
пом. Завершилася святкова зустріч 
співом колядок октету семінаристів 
„Теофорос”.

А  8  лютого  студентський  театр 
„САД“ завітав до храму Різдва Пресвятої 
Богородиці, що на Сихові. Там молодь 
виступила в рамках програми „Прощан-
ня з колядою“ для молодіжних спільнот 
цієї  парафії.  Вся  зустріч  відбувалася 
в теплій і дружній атмосфері. Після ви-
ступу на колядників чекала смачна вече-
ря і розваги від господарів свята.
Кожен, хто хоче стати частинкою 

цієї дружньої спільноти, випробува-
ти свій акторський та-
лант та цікаво і весело 
проводити  вільний 
час,  може  приєднати-
ся до „САДу“. Репети-
ції  відбуваються  що-
вівторка  о  20.00  год. 
у  студентському  хра-
мі  Бл.  Свмч.  Олексія 
(Зарицького)  у  Студ-
містечку  Львівської 
політехніки. Щоб  до-
кладніше знати про це, 
звертайтеся до храму, 
або за телефонами: 
+38 (098) 623-03-66 
(о. Юрій Остапюк).

Наталія  
ПАВЛИШИН
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історія від очевидців

Вікторія Токарєва: 
„На Майдані тоді було 
небо“
Студентці Львівської політехніки Вікторії Токарєвій, 

яку на Майдані називали „дівчинкою-Дякую“, при-
свячена сторінка книги „Єлюди“, датована 12 лютого 
2014 року. Цю книжку журналістка Крістіна Бердинських 
створила зі своїх щоденних (і майже щоденникових) 
Фейсбук-публікацій про учасників Євромайдану. Напере-
додні першої річниці розстрілів на Інститутській, посмі-
хаючись, але зі сльозами на очах, другокурсниця кафедри 
політології та міжнародних відносин ІГСН розповіла нам 
свою історію протесту до і після 12 лютого.

— Вікторіє,  Крістіна  Бердинських 
написала, що, наливаючи суп у наметі 
Мальтійської  служби, Ти  всім дяку-
вала. Слова подяки справді найголов-
ніші в Твоєму житті? Хто вчив Тебе 
ввічливості?
— Просто, розливаючи чай, я мала 
добру нагоду подякувати людям, які 
були на Майдані. Я була дуже вдяч-
на за те, що вони мої однодумці, що 
вони поруч. Та я готова була дяку-
вати їм за все на світі! У дитинстві 
я часто залишалася з дідусем, доки 
батьки були на роботі. Він — „ди-
тина війни“, працював на залізни-
ці в Бродах (звідти я родом). Дідусь 
навчив мене пам’ятати, що совість 
важливіша від  грошей. Він казав, 
що гроші взагалі дуже мало важать, 
якщо добре подумати.

— Розкажи свою хроніку Євромайдану.
— Ми  з  одногрупницею Настею 
Юхимчук їздили на Майдан ще до 
побиття студентів. Були на студент-
ських протестах проти згортання 
Євроінтеграції. Спочатку обурювало 
те, що хтось за нас вирішує, куди має 
„розвертатися“ ціла країна. В грудні 
ми їздили до Києва на два тижні. По-
тім поверталися додому на вихідні 
і з понеділка знову їхали. Тоді вже 
мотивація змінилася: ми відчували 
обурення і солідарність зі студен-
тами, яких побив „Беркут“ у центрі 
столиці. Свій мусить стати за свого. 
Як інакше? А в січні-лютому ми мали 
бути на Майдані, бо вже не могли 
жити поза ним. Розумієте, там тоді 
було небо. А коли я повернулася до 
Львова, мене ніби скинули з неба 
на землю. Деякий час мала жахливу 
депресію. На Майдані було ідеаль-

не суспільство, ідеальні люди, які 
боролися одні за одних, захищали, 
любили.
Ми ніколи не брали зі собою до 

Києва  якогось  змінного  одягу,  бо 
завжди  думали, що  їдемо  лише на 
кілька днів. Але тамтешня атмосфе-
ра так просто не відпускала. У грудні 
ми ночували біля гарячих бочок, ці-
лими ночами спілкувалися з різними 
людьми. А  вдень  ходили мирними 
маршами до різних установ, брали 
участь у „живому ланцюзі“ та інших 
акціях. Часто — разом із студентами, 
серед яких, до речі, зустрічали бага-
то політехніків. Під кінець січня ми 
з Настею поїхали до Києва  і  зали-
шилися на Майдані до середини бе-
резня. Цілими днями працювали на 
кухні Мальтійської служби, а ввечері 
йшли на 8-ий поверх Будинку проф-
спілок робити канапки для хлопців 
25 сотні Самооборони, з якими жили 
в одній кімнаті. Коли в березні Маль-
тійська служба поїхала до Криму, ми 
зі своєю сотнею, яка потім майже вся 
пішла в Нацгвардію і зараз воює на 
сході, патрулювали урядовий квар-
тал. Своїй мамі від середини лютого 
я кожного вечора обіцяла, що повер-
нуся завтра. Але те „завтра“ відкла-
дала до останнього…

— Як ви з подругою добиралися до Киє-
ва, адже це не завжди давалося львів’я-
нам легко?
— Автостопом. Ми вже більше року 
так мандруємо. Об’їздили не тільки 
всю Україну, — у Європі бували. Дя-
кувати Богу, нам трапляються тільки 
добрі водії. Так само було торішньої 
зими. Водії великих вантажівок, які 
доправляють різні товари по Укра-

їні, підвозили нас до станції метро 
„Житомирська“. А там ми вже самі.

— Мабуть, є такі моменти, про які 
Тобі важко згадувати…
— Є те, чого я не можу пригадати. 
Шкодую, що не вела тоді щоден-
ник, бо деякі епізоди просто зникли 
з пам’яті. Настя іноді про щось пи-
тає, а я цього не пам’ятаю. Але за-
булися не найстрашніші моменти. 
Все страшне я пам’ятаю дуже добре. 
Близько обіду, 18 лютого, з так зва-
ного „мирного наступу“ хлопці на-
шої сотні повернулися стривожені. 
Вже  тоді  вони радили  всім  брати 
з собою документи і не залишатися 
в профспілках. Я пішла на Грушев-
ського: там горіли шини, ми розно-
сили молоко й воду з лимоном для 
учасників протесту, щоб їдкий дим 
від шин  і  димових шашок  не  так 
сильно шкодив дихальним шляхам. 
Усі, хто міг, зривали бруківку. Деякі 
чоловіки сиділи на землі. Страшно 
було не те, що діялося довкола, дуже 
страшно було бачити страх в очах 
цих дорослих і сильних мужчин. По-
тім я повернулася на Майдан. Там ро-
били багато „коктейлів Молотова“. 
Було моторошно від думки, що люди 
можуть втратити надію і розійтися. 
Хлопці з внутрішніх військ самі були 
перелякані, їх ми не боялися. А бер-
кутівці здавалися горилами, які хо-
ваються за спинами ВВ-шників. Я не 
вірю, що тепер вони змінилися, що 
спокутують свою вину на сході. Мені 
здається, спецпризначенці в Укра-
їні — це люди, які не вміють само-
стійно приймати рішення. Вони, як 
роботи, — просто виконують наказ. 
Вчора їм наказували робити одне, 
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сьогодні — інше, а що їм накажуть 
завтра? Якщо знову скажуть стріляти 
в невинних людей, то, думаю, вони 
стрілятимуть.
У  мене  дати  трохи  сплуталися 

в голові… Я була нажахана, коли го-
рів Будинок профспілок, адже звикла 
думати, що це мій другий рідний дім. 
Тієї ночі я також готувала й роздава-
ла їжу. Змучені, знесилені хлопці, які 
захищали останні барикади Майда-
ну, поспіхом їли, трошки відпочива-
ли і знову поверталися на передову. 
Тоді мені не було страшно, бо вони 
не боялися. Наші захисники посміха-
лися і запевняли, що то останній бій, 
з якого ми вийдемо переможцями. 
Так, з телеекранів все виглядало жах-
ливо (я потім переглянула), а в нас 

тоді  було  конкретне  завдання,  зі 
свого робочого місця я бачила геро-
їв, а не БТРи. Потім пригадую день 
20 лютого. Постріли. Хлопці просто 
лежали рядами, накриті хтось прапо-
ром, а хтось просто чим-небудь. Це 
жахливо. Там загинуло багато тих, 
з ким ми познайомилися на Майдані.

— Ти щось привезла з Майдану на згадку?
— Я привезла нову себе. Ніхто з май-
данівців уже не є собою позаторіш-
нім. На Євромайдані я зустріла ба-
гато дивовижних людей, у мене те-
пер друзі по всій Україні. Чому кажу 
„друзі“? Бо коли зустрічаю когось, 
з ким пережила торішню зиму в Ки-
єві, то неможливо не обійнятися і не-
можливо не радіти так, ніби то брат, 

якого давно не бачила. На Мальтій-
ській кухні я працювала з хлопцем, 
який до останнього чомусь не зізна-
вався, що він політехнік. Тільки зго-
дом я дізналася, що це студент ІКНІ. 
Я навіть не пам’ятаю його імені, але 
дуже тішуся, коли зустрічаю. До мене 
часто телефонують друзі з фронту. 
Ті, які були в 25-ій сотні. Дякувати 
Богу, вони всі живі. Матеріальних 
речей на згадку про Майдан не маю. 
Хіба згодом мені роздрукували мою 
світлину з Михайлом Гаврилюком. 
Фартух із символікою Мальтійської 
служби, як і багато інших моїх осо-
бистих речей, згоріли під час пожежі 
в Будинку профспілок.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

екологічна акція

Первоцвіти просять захисту
Близький прихід весни можна 

спрогнозувати не лише за під-
вищенням температури повітря, 
а й за появою букетів весняних 
квітів. Але, на жаль, те, що милує 
очі, часто шкодить природі.

З року в рік Управління екології та 
благоустрою ЛМР спільно з Львів-
ським міським еколого-натураліс-
тичним центром та громадськими 
організаціями міста дбають про те, 
щоб якомога більше інформації про 
цю шкоду довкіллю знало суспіль-
ство. Так і цьогоріч, із 14 лютого до 
14 березня проводять екологічні ак-
ції „Первоцвіти просять захисту“, 
метою яких є ефективний захист рос-
лин і недопущення порушень при-
родоохоронного законодавства на 
території міста.
Як  і  щороку  молодь  закликає 

львів’ян  не  купувати  у  вуличних 
продавців букетів із первоцвітів — 
підсніжника білосніжного, шафрану 
(крокусу), білоцвіту весняного, щоб 
мінімізувати пропозицію на ринку 
попиту надалі.
Перший  етап  акції  відбувся 

14  лютого  в  центральній  частині 
Львова. Активісти громадських орга-
нізацій „Екоzахист“ та „Самопоміч“ 
роздавали  потенційним покупцям 
біля  квіткових  ринків  міста  агіта-
ційні буклети та штучні первоцві-
ти,  які  зробили з паперу  гуртківці 
Львівського міського дитячого еко-
лого-натуралістичного центру.

Буклети надрукували з викорис-
танням матеріалів, що  їх школярі 
міста підготували під час минуло-
річного конкурсу з підготовки полі-
графічних матеріалів на захист пер-
воцвітів.  Активісти  сподіваються, 
що кожна квітка, яку зробили діти, 
надихне не тільки учнів, а й дорос-
лих не купувати живі первоцвіти та 
надасть можливість милуватися кра-

сою цих чудових квітів наступним 
покоління.
Проліски  везуть  переважно  із 

Закарпатської області. За збір пер-
воцвітів хоча й передбачена відпові-
дальність за статтею 85.8.1 Кодексу 
України про адміністративні пору-
шення, але штраф дуже невеликий — 
від 51 до 102 гривень. Окрім цього, 
якщо є факти, що рослина вилуче-
на з природного середовища, то за 
кожну квітку нараховуються збит-
ки — від 15-ти до 18 гривень. Втім, 
як кажуть екологи, штрафами ком-
пенсувати  завдану шкоду  природі 
не вдасться: вирвана квітка із цибу-
линою  означає  загибель  рослини. 
Запобігти продажу можна, але коли 
вже квітка зірвана, покарання про-
давчині-посередника нічим перво-
цвіту не допоможе.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

фотофакт

Зацвіла  
магнолія  
посеред зими
Таку весняну атмосферу посеред зими 
створили в кабінеті вченого секре-
таря Львівської політехніки. Гілоч-
ка магнолії, яку зрізали і поставили 
у воду, — зацвіла!

Н.П.
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поетичні мандри

„Я до тебе так довго йшла, 
щоби ти прийшов“

Напередодні Дня св. Валентина 
книгарня „Є“ у Львові, видав-

ництво „Смолоскип“ і „Електро-
книга“ запросили всіх охочих на 
зустріч з відомою молодою київ-
ською поетесою й перекладачкою 
Іриною Шуваловою. Її нові збірки 
поезій „Аз“ і „Ос“ були основною 
темою розмови, але тема кохання 
загалом стала наскрізною.

Після дебютної книги поетки „Ран“, 
яка побачила  світ  2011 року,  торік 
восени народилися двійнята — схо-
жі й одночасно разюче відмінні „Ос“ 
і „Аз“. „Ос“ — тексти, написані два 
роки тому і раніше, це збірка напів-
тонів і проміжного стану. „Аз“ — вір-
ші за останні півтора року, там барви 
густіші, це полуднева книга. В „Аз“ 
основним образом є земля, з якої на-
зовні пробивається невтомне зелене 
життя. „Ос“ більш повітряна, вона 
присвячена першому читачу віршів 
Ірини — її дочці Мар’яні. Перегуку-
ються ж книги темою любові.
Модератор  зустрічі Настя  Євдо-

кимова своїми запитаннями вертала 

авторку до спогадів,  і не тільки про 
те, у якому місті писала той чи інший 
текст, а й до давніх почуттєвих пере-
живань. Як з’ясувалося, любовна ліри-
ка не є в поетеси як читача серед улю-
блених текстів, а з поетів, що писали 
про кохання, їй близький Лорка, але 
не стільки його поезія, скільки драма-
тургія, особливо „Криваве весілля“.
У житті поетеси була своя любов-

на драма — довге невзаємне кохання, 
тепер — взаємне і радісне, що відо-
бразилось у віршах — співрозмовник 
спочатку був відсутній, а потім мате-
ріалізувався.
Знакова пара для Ірини Шувалової 

в мистецтві — це Одіссей і Пенелопа: 
є кілька текстів, пов’язаних з образом 
Одіссея, і текст, написаний від імені 
Пенелопи — міркування про чекання 
як відображення подорожі її чоловіка, 
але в собі: „ця мандрівка не має кінця, 
як моє шитво“, „доки ти блукав, кожен 
крок у мені проріс“, „я до тебе так дов-
го йшла, щоби ти прийшов“.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

арт-проект

Оживити сталу класику
Простір статики змінити на 

простір динаміки — таке 
завдання незвичної експози-
ції авторства молодих, яка до 
дня народження Львівської 
національної галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького рівномірно 
розмістилась у залах її основ-
ної експозиції мистецтва 
ХІХ — ХХ ст.

Проект „Інтеграції“, послуговуючись 
новими засобами виразності — відео, 
аудіо,  інсталяція, привертає увагу 
відвідувачів спочатку до себе, а по-
тім мимоволі — до картин на стінах. 
Бо дивишся, приміром, на інсталя-
цію Ореста Денисенка „За законами 
воєнного часу“ й щемить тобі болем 
мистецьке нагромадження розкида-
ного одягу та взуття наших бійців, 
а підводиш очі і — над нею картина 

польського митця Войцеха Коссака 
„Весна 1813“. Вона сприймалась дис-
танційно, філософськи — як про чужу 
війну, а тепер „кидає із споглядальної 
байдужості у прірву реалій“.
Учасники проекту — 14 студентів 

ЛНАМу, які останні три місяці ак-
тивно жили ним. Проект і навчаль-
ний — покликаний пробудити дис-
кусію, обговорення. Адже якщо за 
кордоном інтеграція новітніх творів 
у музейний простір є звичним досві-
дом, то для нас це лише перші кроки 
в цьому керунку.
— Відповідально вводити у кла-

сику сучасні композиції, але у світі 
все  побудовано  на  діалогічності, 
розкритті смислів, — вважає мисте-
цтвознавець Роман Яців.
— Інтегреція матиме відгуки від 

категорично негативних до позитив-
них, бо це пов’язано із нашими сте-

реотипами, що класична спадщина 
має існувати окремішньо, — додає 
його колега Орест Голубець.
Переймаючи досвід світових му-

зеїв, працівники галереї сподівають-
ся залучити до її відвідування ширше 
коло людей, зокрема молодь.

коротко
У Національному академічному 

українському драматичному 
театрі ім. М. Заньковецької 
1 березня відбудеться музич-
но-поетичний перформанс 
„Антонич удома“. Це спроба 
відтворення поетичних світів 
Антонича декламаційними та 
музичними засобами: вистава 
поєднає дивовижний тембр 
голосу Юрія Андруховича, уні-
кальний вокал Уляни Горбачев-
ської, несамовитий контрабас 
Марка Токара, експеримен-
тальний звук музичного супро-
воду мультиінструменталістів 
Ришарда Лятецького та Барта 
Палиґи.

Український кінооператор Сер-
гій Михальчук отримав „Сріб-
ного ведмедя“ на цьогорічному 
міжнародному кінофестивалі 
„Берлінале“. Українець здобув 
нагороду за роботу над росій-
ським фільмом Олексія Герма-
на-молодшого „Під електрични-
ми хмарами“. Михальчук також 
працював над фільмом „По-
водир“ та „Мамай“. „Золотого 
ведмедя“ отримав фільм „Таксі“ 
іранського режисера-дисиден-
та Джафара Панахі.

За матеріалами інформагенцій
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тет-а-тет

Три кити, на яких тримається 
її творчий світ
Марія Сорочак чотири роки вчи-

лася у Львівській політехніці 
на маркетолога („навчання в уні-
верситеті вчить вчитися“), а потім 
вирішила спробувати щось нове 
(„саморозвиток полягає у виганянні 
себе із зони комфорту і пробуванні 
нового“) — в ІПДО обрала спеці-
альність „Управління бізнес-про-
ектами“ — розроблятиме проект 
будівництва овочесховища. Поза 
навчанням дівчина любить читати 
художні книжки, але найбільше — 
танцювати, фотографувати й разом 
із мамою виготовляти прикраси.

Вираження себе  
через танець
У дитинстві я мріяла бути хореогра-
фом — увечері, після основної ро-
боти вчити людей танцювати. З 5-ти 
років мама віддала мене на балет. За-
няття відбувалися в хореографічній 
школі, а виступали ми в Опері в ма-
совці, наприклад, в „Ромео і Джуль-
єтті“. Через чотири роки однома-
нітність рухів біля станка набридла, 
захотілося піти на сучасні танці. За 
два роки я обійшла всі танцюваль-
ні школи Львова, але так і не змог-
ла знайти ту, яка б мене абсолютно 
влаштувала. Згодом в одній із студій 
почала займатись контемпом.

Контемп — танець босоніж, 
який охоплює і класичний балет, 
і сучасні стилі, через нього ти пе-
редаєш свій настрій, свої почуття. 
Найбільше привабило те, що через 
контемп  можна  виразити  себе  — 
знайти, що тобі найбільше подоба-
ється, і танцювати по-своєму.

Коли приходиш на репетицію, 
забуваєш про всі проблеми і кайфу-
єш. Кайфую навіть і тоді, коли зран-
ку все болить і важко встати з ліж-
ка — цей біль приємний. Важливо, 
що розвиваю своє тіло: качаємо всі 
м’язи, сідаємо на шпагати, мене на-
дихає результат.

У кадрі — легкість і аромат
Мій вітчим займався фотографуван-
ням — ми їздили на екскурсії, в зам-
ки, він постійно знімав, а я за ним 
спостерігала. Він бачив, що мені це 

подобається, і давав фотоапарат, щоб 
я теж поклацала. Потім удома мене 
хвалив: „О, у тебе ліпше вийшло, ніж 
у мене!“. У 13 років мені на день на-
родження подарували перший циф-
ровий фотоапарат, який через біль-
ший об’єктив надавався для роблення 
творчих фото. Ним я фотографувала 
людей, природу, а також читала про-
фесійні статті про фотографію, диви-
лась відео-ролики, розглядала й ана-
лізувала світлини різних фотографів 
і вивчала композицію. Згодом вітчим 
віддав мені свою професійну дзер-
калку Nikon — почала фотогра-
фувати ще більше, зокрема, 
своїх друзів: зустрічалися 
погуляти, а проводили фо-
тосесію.

Під час фотосесії нама-
гаюся придумувати і втілю-
вати всякі ідеї, щоб світлини 
були різними. Перш, ніж фотографу-
вати, прагну зрозуміти, яка людина. 
Коли є контакт, починається співп-
раця.  Під  час  перших  кадрів  буває 
некомфортно, але під кінець фото-
сесії всі вже активні й розігріті. Якщо 
людина  не  має  особливих  ідей,  не 
розкривається, то я стараюсь розго-
ворити її, щоб поводилась природно, 
вибираю хоча б цікаві місце, ракурс. 
Коли фотографувала дівчинку в ро-
жевому шифоновому платті з віноч-
ком зі штучних квітів, просила її або 
крутитися, або заплющувати очі, щоб 
передати легкість.

Мені люди часто пишуть „Вкон-
такті“, що коли вони дивляться на 
мої фото, то відчувають аромат, 
структуру того, що там зображене. 

Для мене дуже важливе співвідно-
шення  кольорів. Люблю неяскраві 
кольори, щоб були схожі за відтін-
ками. Чорний колір не люблю, хоч 
чорно-білі фотографії дуже краси-
ві, в них дуже гарно проявляються 
емоції.  Інколи  бувають  спонтанні 
світлини: якось прокинулась і поба-
чила, як на великий кошик з горіха-
ми світить сонце, було так гарно, що 
я не втрималась і сфотографувала.

„Рибка“ з приправами
Прикраси роблю разом із мамою, 
продаємо їх через інтернет, їздимо 
на різні фестивалі. Раніше робили 
сережки з пластики, глини — запіка-
ли, малювали фарбами закарлючки, 
звірят, етнічні орнаменти — все, що 
приходило до голови. Як тільки ми 
починали щось нове, то старе лиша-
ли. Тепер робимо прикраси з вовни 
методом мокрого валяння — колеч-
ка, браслети, буси, брошки. Пальці 
печуть, від мила червоніють руки — 
багато виробів за раз не зробиш. Але 
й мало людей замовляють їх, тому 
ми перейшли на прикраси з кованої 
міді. Для роботи з нею потрібні лише 
молоток, плоскогубці, мідний дріт 

і натуральне каміння — аме-
тист,  агат,  яшма, місячне 
сяйво, які зазвичай купуємо 
на львівському вернісажі. 
Майстерня наша називаєть-
ся „Рибка“.
Наші прикраси з припра-

вами: замовляючи виріб, людина 
каже, що їй потрібне — щастя, ко-
хання, удача — і ми робимо його 
для неї з думкою про це. Крім цього, 
кожен камінь має свої магічні, ліку-
вальні властивості, ми в це віримо, 
і я, виставляючи в інтернеті прикрасу, 
вказую, які саме. Колір теж впливає. 
Вироби  з  кованої  міді — ювелірна 
робота. Улюбленим мотивом у наших 
прикрасах є спіраль — древній символ 
життя,  який  асоціюється  з  танцем 
енергії в чаклунському світі. Котики, 
рибки й ангелики — це те, що замов-
ляють  найбільше.  Дівчата  люблять 
шпильки для волосся Ідеї черпаємо 
звідусіль, але не з інтернету, з ньо-
го — лише натхнення.

Наталя ЯЦЕНКО
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сезонні недуги

Без рентгенівського знімка пневмонію 
неможливо діагностувати
У холодну пору року загострю-

ються не лише респіраторні 
захворювання, а й пневмонія, 
про яку ми кажемо „запален-
ня легень“. Чим небезпечна ця 
недуга? Які її симптоми, особли-
вості діагностування і лікуван-
ня? Про це розповідає пульмоно-
лог, завідувач Львівського про-
титуберкульозного диспансеру 
Марія Стах.

Ознаки хвороби
Пневмонія — це гостре бактеріальне 
інфекційне захворювання. Чим вона 
відрізняється, наприклад, від бронхі-
ту? Пневмонія — це запальний процес 
у легеневій тканині. Тобто тут спосте-
рігаємо зміни в респіраторному трак-
ті. Натомість при бронхіті є зміни на 
стінці бронхів, коли виникає запаль-
ний процес слизової бронхів.

Пневмонію діагностуємо не 
лише за клінічними симптомами, 
а й за рентгенологічними дослі-
дженнями. Без рентгена цю недугу 
довести дуже важко.

Перші ознаки — підвищена тем-
пература, слабкість, пітливість. Це 
загальні симптоми. Вони характерні 
і при респіраторній інфекції.

Суто пневмонії притаманний 
кашель, біль у грудній клітці. Часто 
при прослуховуванні лікар чує хри-
пи або просто послаблення дихання.

Пневмонію не так просто визна-
чити на слух. Пацієнт може мати всі 
ознаки вірусної інфекції, але лікаря 
насторожує  послаблене  дихання. 
Дуже важливо — якомога швидше 
встановити діагноз.

Часом буває, що пацієнт п’ять днів 
лікує вірусну інфекцію, а вона не ми-
нає, підвищена температура утриму-
ється. Пневмонія може бути усклад-
ненням вірусної інфекції, наприклад, 
виникнути на тлі перенесеного грипу.

При респіраторній недузі зазви-
чай після третього дня повинно по-
легшати. Якщо стан не поліпшуєть-
ся, гарячка надалі утримується, то 
це мусить насторожити. Отож, коли 
недуга надокучає, немає ніяких змін, 
то після п’ятого дня необхідно зро-
бити рентгенівський знімок легень.

Гарячка може бути як висока, так 
і незначна (37° — 37,5°).

Кашель (як сухий, так і мокрий) 
виникає далеко не завжди! Буває, 
що  хворий  починає  кашляти  аж 
тоді, коли приступає до лікування, 
адже це своєрідний рефлекс. Звісно, 
якщо кашель в’язкий, то додатково 
призначаємо  муколітики.  Колись 
лікарі додавали ще й антигістамінні 
препарати. Тепер ні.

Лікування
При пневмонії призначаємо анти-
біотики. Фактично ми повинні отри-
мати підтвердження, який збудник 
спричинився до недуги, щоб знати, 
який саме антибіотик призначити. 
Але в наших умовах нема на чому 
проводити такі обстеження. Тому 
призначаємо антибіотики, відповідно 
до поділу хворих на чотири групи: до 
60-ти років і без супутних патологій; 
після 60-ти або зі супутними патоло-
гіями; при супутних патологіях, коли 
при цьому необхідне стаціонарне лі-
кування; важкі хворі з імунодефіци-
том (їх зазвичай скеровуємо до реа-
німації чи палат інтенсивної терапії).

Пневмонія — небезпечна неду-
га. Якщо  її  вчасно не лікувати,  то 
може виникнути пневмофіброз (поя-
ва і розростання в легенях сполучної 
тканини). Після перенесеної пнев-
монії є більша ймовірність захворі-
ти бронхітом, тому що вже відбулися 
зміни в легеневій тканині.

Прошарки крові у мокроті повин-
ні насторожити. Власне через це не-
обхідно обстежитися на туберкульоз.

Під пневмонією може ховати-
ся й онкопатологія.  Її  виявляють, 
якщо тривалий час фактично немає 
зрушень у лікуванні. Тоді хворому 
необхідно  призначити  додаткові 
обстеження.

Летальні випадки зустрічаємо 
нечасто. Серед амбулаторних хво-
рих —фактично одиниці. І це зазви-
чай трапляється тоді, коли пацієнт 
має супутні захворювання.

Найважчі хворі — з пониженою 
імунною системою:  алкоголіки, 
наркомани, віл-інфіковані. Остання 
недуга дуже небезпечна, адже тоді 
організм фактично не має опірності.

Діти і старші люди переносять 
недугу нелегко. Тому деколи лікарі 
перестраховуються  і  призначають 

антибіотики  при  важкому  перебі-
гу вірусної інфекції. Це коли після 
спостереження  за  хворим  у  перші 
три доби його стан не поліпшуєть-
ся,  гарячка  утримується.  З  іншого 
боку, при найменшій респіраторній 
чи вірусній інфекції нема показань 
до антибіотика.

Антибіотики мають побічні дії. 
Тому з ними треба обережно. Коли 
їх вживаємо без потреби чи часто, то 
організм втрачає чутливість.

У молодому віці стараємося не 
призначати ін’єкції, адже вони по-
рушують кров’яне русло. На сьогодні 
є добрі сучасні таблетовані антибіо-
тики, з мінімальним побічним впли-
вом, адже медицина розвивається. 
Це  люди  мають  часто  стереотип, 
що антибіотик в ін’єкціях — безпеч-
ніше.

Хворим радимо ліжковий ре-
жим. Неприпустимо  переносити 
недугу на ногах. Якщо є необхідність 
здавати багато аналізів, проходити 
додаткові  обстеження,  то  пропо-
нуємо стаціонар, щоб не ходити по 
поліклініках.

Вітаміни і спосіб життя
До виникнення недуги часто спри-
чиняється банальне переохоло-
дження і низька опірність організ-
му. Тому дуже важливо, який спосіб 
життя веде людина.

Пневмонію підхоплюють і люди 
з частими респіраторними захво-
рюваннями, адже  їхній  організм 
ослаблений, імунітет знижений.

Доведено, що ті, які багато ру-
хаються, мають помірні фізичні 
навантаження, хворіють менше. 
У цьому разі імунна система працює 
краще,  організм  має  більшу  опір-
ність до застуд.

Хворому ми радимо повноцін-
не харчування, вітаміни, які краще 
вживати у натуральному вигляді, 
ніж таблетовані. Таблетовані при-
значаємо зазвичай старшим, які не 
мають змоги добре харчуватися, вжи-
вати багато овочів і фруктів. Зокрема 
наголошую про корисність узварів.
Молодий і сильний організм до-

лає недугу швидко!

Записала Ірина МАРТИН
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Кафедра фізичного виховання Львівської політехніки спільно зі 
Спортивним клубом університету, починаючи з кінця лютого і до 

літа, відзначатиме своє 70-річчя

План заходів
№ 

з/п Назва заходу Терміни 
проведення Відповідальний

1 Чемпіонат НУ „ЛП“ з шахів професорсько-
викладацького складу та працівників 
університету в програмі „Універсіади-2015“

21–22.02 Хрипач А.Г.

2 Чемпіонат НУ „ЛП“ з настільного тенісу 28.02–01.03 Тихий І.І., Пономарьов С.В.

3 Чемпіонат НУ „ЛП“ з міні-футболу 28.02–01.03 Сербо Є.В., Череповський Д.Є.,  
Осінчук В.В.

4 Чемпіонат НУ „ЛП“ з волейболу 07.03 Прохоров А.А., Гавриленко М.М., 
Безгребельна О.П.

5 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“ з волейболу  
серед студентів 19.02. – 05.03 Прохоров А.А., Гавриленко М.М., 

Безгребельна О.П.

6 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“ з боксу серед 
студентів березень Козак І.Г., Гулей К.С.

7 Чемпіонат НУ „ЛП“ серед студентів з міні-
футболу травень Осінчук В.В.

8 Чемпіонат НУ „ЛП“ з боротьби та карате квітень Куспиш В.О., Король О.С., 
Стадник В.В.

9 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“ з пауерліфтингу 28.02 Оліярник В.І.

10 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“ з важкої 
атлетики 14.03 Колонсков А.В., Стецяк О.Б.

11 Кубок ректора НУ „ЛП“ з танцювальної 
аеробіки травень Череповська О.А.,

Мельничук М.П., Палагнюк Т.В.

12 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“ серед студентів 
з настільного тенісу

квітень – 
травень Тихий І.І., Пономарьов С.В.

13 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“ з армреслінгу  
серед студентів березень Сербо Є.В.

14 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“  
з гирьового виду спорту

березень – 
квітень Світлик В.В.

15 Відкритий чемпіонат НУ „ЛП“ з кросу квітень – 
травень

Михайлов В.В., Павлось Р.М.,  
Андрес А.С., Кубрак Я.Д., Заліско 
О.К, Павлось Г.В, Фестрига С.В

16 Чемпіонат НУ „ЛП“ з плавання квітень – 
травень

Зелікова Т.І., Булатов О.М.,  
Цьовх Л.П., Блавт О.З.,  
Смірнова Л.М., Коваль О.В.

17 Чемпіонат НУ „ЛП“ серед студентів із 
стритболу

квітень – 
травень Літовцев В.К., Боровик Ю.І.

18 Чемпіонат НУ „ЛП“ зі стрільби з лука серед 
студентів травень Калиніченко О.М.

19 Чемпіонат НУ „ЛП“ з бадмінтону серед 
студентів

квітень – 
травень Ясиновський Б.Л., Гуртова Т.В.

20 Календарні зустрічі чемпіонату України  
жіночої ліги з баскетболу

08.02. – Харків
22.02. – Одеса

04.03.– Миколаїв
05.03. – Херсон

21.03. – 
Дніпропетровськ

Корягін В.М., Боровик Ю.І.

21 Календарні зустрічі чемпіонату України І ліги 
серед чоловіків з баскетболу

лютий – 
квітень Заверікін А.М.

22 Чемпіонат Західного регіону України 
з гандболу серед чоловічих та жіночих 
команд

березень – 
травень Окуп Ю.Б., Літовцев В.К.

23 Спортивний вечір, присвячений 170-річчю 
Львівської політехніки та 70-річчю кафедри 
фізичного виховання

11.03 Сербо Є.В., Череповський Д.Є.

cпортогляд
З 2 до 6 лютого в Коломиї відбу-

вався чемпіонат України з пау-
ерліфтингу. У ваговій категорії 
до 72 кг серед юніорок пере-
могу здобула Юлія Оробець, 
студентка Інституту економіки 
і менеджменту Львівської полі-
техніки. Результат Юлії у трьох 
вправах — 455 кг.

У KIHO Event-Hall (ex-
MILLENNIUM) 19 лютого ви-
значатимуть найсильнішого 
серед студентів Львівської 
політехніки. Це перший етап 
змагань щойно створеної 
студентської ліги стронгмену, 
яка є частиною всеукраїнської 
федерації стронгменів Укра-
їни з почесним президентом 
Василем Вірастюком. Протягом 
весни поетапно визначатимуть 
найсильніших студентів серед 
найбільших вишів нашого міста 
у двох вагових категоріях — до 
90 кг та 90 кг +. Спробувати 
свої сили на турнірі зможе 
кожен охочий у 5-ти класич-
них для богатирського спорту 
вправах, після виконання яких 
і визначать переможця: Log-
Lift, або підйом колоди вагою 
70–90 кг, Yok, або „коромисло“ 
вагою 200–270 кг на 30 м, Dead-
Lift, або тяга з підлоги 150–
170 кг, Tire Flip, або кантування 
покришки вагою 360 кг, Konan 
Circle, або коло Конана — 220 кг 
на відстань. Головний суддя 
турніру — дворазовий чемпіон 
світу зі стронгмену Володимир 
Рекша. Наступні два етапи тур-
ніру відбудуться 12 березня — 
для студентів ЛНУ ім. Івана 
Франка та 9 квітня — для сту-
дентів ЛДУФК та Університету 
банківської справи. У фіналі за 
звання найсильнішого студен-
та Львова поборються найсиль-
ніші студенти всіх вишів.

У Львові розпочалися шахові 
змагання — нова серія турнірів 
„Львівські традиції“. У першому 
січневому етапі взяли участь 
десять шахістів, серед яких 
спортсмени з Польщі та Литви. 
Примітно, що на цих змаганнях 
можна виконати міжнародні 
нормативи. Турніри „Львівські 
традиції“ організовуватимуть 
щодва місяці. Загалом буде 
шість етапів.

Підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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художник

Інша 
назва 

Фінляндії

Хутряне 
широке 
жіноче 
пальто

Водоне-
проникна 
камера на 
дні річки, 

озера
Францу-

зький 
письмен-

ник

Воскопо-
дібна лег-
коплавка 
речовина

Слон льо-
довико-

вого 
періоду

Річка, що 
впадає 
в озеро 
Балхаш

Хрящ в 
коліні

Газета 
порту-

гальських 
комуніс-

тів

Вірш із 14 
рядків

Крок у 
танці

Вид 
єнотів у 
Гімалаях

Ім’я 
Гітлера

Найбіль-
ша риба-

хижак

Папуга, 
що напа-

дає на 
овець

Великий 
колючий 

бур’ян

Два квар-
тети

Золотис-
тий заєць

Державна 
авто-

інспекція

Угорсь-
кий поет, 
громад-

ський 
діяч

Неліта-
ючий без-

крилий 
птах 

Нової 
Зеландії

Стара 
назва 
літери 

„а“

Футболь-
ний клуб 
Мадрида

Німецький письмен-
ник, автор роману 

„Три  товариші“

З нього 
одержу-
ють опій

Зовнішній 
шар го-
ловного 

мозку

Одиниця 
площі 
землі

У давньогрецькій 
міфології бог, 

володар вітрів

Зірка в 
сузір’ї 

Скорпі-
она

Найкра-
щий друг 

Гаррі 
Поттера

Бобова 
рослина, 
замінник 

м’яса

Середній 
рівень 
води в 
річці, 
озері

Султанат 
на Ара-

війському 
пів-

острові

Ослаб-
лення 

пружно-
сті тканин 
організму

Великий 
маєток у 
Бразилії

Україн-
ський 

комбайн

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 3
Горизонтально: 5. Контрабанда. 8. Дослід. 9. Гермес. 11. Лазарет. 
13. Елодея. 15. Апсида. 17. Орган. 19. Айсберг. 22. Абатиса. 25. Матейко. 
27. Адмірал. 30. Креол. 31. Текіла. 33. Адоніс. 34. Біатлон. 39. Турнік. 
40. Латекс. 41. Орнітологія.
Вертикально: 1. Акула. 2. Протез. 3. Абажур. 4. Сафра. 6. Неділя. 
7.  Ногата. 8.  Дилема. 10.  Савана. 12.  Ангажемент. 14.  Дуб. 16.  Сет. 
17. Огірок. 18. Нарвал. 20. Йота. 21. Еней. 23. Адам. 24. Сена. 25. Мутант. 
26.  Ері. 28.  Ідо. 29.  Лесбос. 32.  Абакан. 33.  Аналог. 35.  Анкета. 
36. Лекало. 37. Ангоб. 38. Стояк.

J J J

Подружка купила собі 
айфон. У телефонній книзі 
на контакт „Тато“ вона 
поставила фото начальника 
міліції у формі. На контакт 
„Дядько“ — фото прокурора 
району. На „Брата“ — 
спецназівця. У неї вже тричі 
крали цей телефон і тричі 
підкидали назад.
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„Нагодуй свій мозок книжками“ — закликає Видавництво Львівської політехніки і для втілення 
цього гасла у життя книгарні пропонують студентам, викладачам і працівникам широкий 

асортимент найновіших наукових, навчальних, художніх видань, літературу для дітей, наукову 
періодику, супутню продукцію. Віднедавна у книгарнях можна придбати „цікавинку“ — туристичну 
марку „Львівська політехніка. Головна будівля“, яка стала ще одним місцем на карті туристичних 
марок України.

Головна будівля  
Львівської політехніки  

стала туристично промаркованою
Туристи  і  мандрівники 
по-різному  „звітують“ 
про відвідані міста, міс-
ця і побачені пам’ят-
ки. Після мандрівок 
залишаються  спо-
гади,  фотозвіти, 
придбані на місці 
буклети, сувеніри, 
як-от магнітики на 
холодильник.  Не 
так давно в Україні 
з’явилася можливість 
привезти з мандрівки 
оригінальний  „тро-
фей“  на  доказ  того, 
що ви дійсно відвідали 
той чи інший цікавий 
історичний  об’єкт, — 
туристичну марку. В ін-
шому місці  придбати  її 
неможливо — цим турис-
тична марка принципово 
відрізняється від звичай-
ного сувеніра.
Марка — приємне на 

дотик дерев’яне кружаль-
це з випаленим зображен-
ням певної туристичної 
атракції,  архітектурної, 
історичної  або  природ-
ної  пам’ятки  —  замок, 
монастир,  храм,  музей, 
пам’ятник, вершина гори, 
національний парк тощо. 
Кожна  ТМ  має  свій  но-
мер,  а разом вони утво-
рюють систему з кількох 
сотень туристично-мар-
кованих  місць  по  всій 
країні.  Подорожуючи, 
мандрівники-колекціо-
нери  одночасно  збира-
ють  ТМ  і  беруть  участь 
у колекційній грі.

Цікаві факти  
про туристичні 
марки
Туристичні марки вига-
дали в Чехії  у  1998 році 
скаути — для  дітей, що 
мандрували моравськими 
горами Єсеніки. Для кож-
ного туристичного при-
тулку, де планували но-
чувати, було виготовлене 
дерев’яне кружальце з на-
несеною на нього назвою. 
Діти  мали  отримувати 
такий знак від господаря 
закладу на підтвердження 
своїх відвідин місця.
Ще  до  того,  як  діти 

дісталися  притулку,  ту-
ристи порозбирали  і по-
розкуповували  дерев’яні 

сувеніри…  Згодом  два 
скаутські  керівники  за-
реєстрували свій винахід 
під  назвою  „Туристичні 
марки“ й стали підприєм-
цями, а туристичні марки 
від кількох гірських при-
тулків поширилися на всю 
Чехію  та  сусідні  країни. 
Загалом таких країн п’ят-
надцять.

У  Чехії  є  понад 
1600  туристичних 
атракцій, що мають 
такий  знак.  Існує 
навіть марка Кро-
тика  з  відомого 
улюбленого  чесь-
кого  мультфільму 
„Кротек“.
Клуб  збирачів  ту-

ристичних марок у Чехії 
налічує  понад  15  тисяч 
зареєстрованих  учасни-
ків, жоден з них без сво-
го сувеніру з відвіданого 
місця не поїде.  Збирачів 
туристичних марок мож-
на ідентифікувати за спе-
ціальними значками „Ко-
лекціонер ТМ“.
2007 року туристична 

марка  з’явилася  в  Украї-
ні. Її привіз чеський скаут 
Владімір  Гулін-Мігалец. 
Першими  промаркова-
ними стали цікаві для ту-
ристів місця Закарпаття. 

Нині в Україні діє понад 
300  ТМ-місць,  а  в  пер-
спективі система має охо-
пити всі туристично цікаві 
об’єкти країни.
Для  багатьох  колек-

ціонерів  і  мандрівників 
збирання  туристичних 
марок — як  азартна  гра: 
марки  поділяються  на 
десятки.  Десятка  вважа-
ється повною, якщо у ній 
вже є 10 діючих ТМ-місць. 
Зібравши  повну  десят-
ку,  колекціонер отримує 
преміальну  ТМ,  яку  не-
можливо  купити.  Тема 
українських преміальних 
марок — втрачені протя-
гом  ХХ  ст.  архітектурні 
пам’ятки,  тобто  об’єкти, 
яких більше не  існує, які 
залишилися тільки у люд-
ській пам’яті.
Незабаром  —  весна, 

пора мандрів, далеких і не 
дуже. Починати можна від 
своєї альма-матер, а потім 
обирати нові маршрути на 
карті туристично-марко-
ваних місць.
А  найближчими  до 

Політехніки туристично 
промаркованими  міс-
цями є Залізничний дві-
рець, Собор святого Юра, 
Храм святих Ольги і Єли-
завети.

Шукайте туристичну марку „Львівська політехніка.  
Головна будівля“ у книгарнях Видавництва Львівської 
політехніки за адресами:  
• Головний корпус (вул. Степана Бандери, 12);  
• Студентська бібліотека (вул. Митрополита Андрея, 3).

http://www.turystycni-marky.com.ua/ua/marki/lvivska-politekhnika-392.html
http://www.turystycni-marky.com.ua/ua/marki/lvivska-politekhnika-392.html
http://www.turystycni-marky.com.ua/ua/mapa-tm.html
http://www.turystycni-marky.com.ua/ua/mapa-tm.html
http://www.turystycni-marky.com.ua/ua/mapa-tm.html
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НОВиНКи
Химиця Н. О.
Інформаційна ді-
яльність в органах 
державної влади 
та управління
Навчальний посібник. 
Сутність та основні 
напрямки інформа-
ційної діяльності 
в органах державної 

влади та управління України, питання 
нормативно-методичного забезпечення 
інформаційної діяльності та інформацій-
ної відкритості органів влади. Розглянуто 
особливості інформаційно-аналітичної ді-
яльності та інформаційного моделювання 
в органах державної влади та управління.

Для майбутніх фахівців у галузі до-
кументно-комунікаційної діяльності, 
а також для студентів та викладачів гу-
манітарних напрямів підготовки.

Засоби штучного 
інтелекту
Навчальний посібник.
Посібник написано з 
урахуванням досвіду 
викладання навчаль-
ного курсу „Системи 
штучного інтелекту“ 
для студентів базо-
вого напряму „Ви-

давничо-поліграфічна справа“, містить 
відомості про напрями ШІ, які застосо-
вуються, зокрема, у видавничій галузі. 
Викладення теоретичних основ ШІ в ба-
гатьох випадках доповнюється описами 
постановок та розв’язків відповідних 
практичних задач. Видання підготував 
колектив авторів кафедри інформацій-
них технологій видавничої справи.

Шандрівська О. Є.,  
Кузяк В. В.,  
Хтей Н. І.
Логістичний  
менеджмент
Навчально-мето-
дичний посібник 
і практикум. 

Теоретичні засади логістичного ме-
неджменту: сутність та значення, етапи 
розвитку, методи та функції. Висвітле-
ні питання, пов’язані із формуванням 
логістичних стратегій, їх структурою за 
ознакою виділення ієрархічних рівнів 
та класифікацією. Практикум містить 
різноманітні за формою вправи. Для 
студентів вищих навчальних закладів 
спеціальності „Логістика“, слухачів сис-
теми перекваліфікації та перепідготов-
ки кадрів, працівників служб логістики, 
всіх, хто цікавиться логістикою.

Більше інформації на сайті   
http://vlp.com.ua/

Реклама та оГолошеннЯ

 шанс для студентів

Стань частинкою  
унікального проекту!
Міжнародна студентська орга-

нізація BEST запрошує сту-
дентів Львівської політехніки 
взяти участь в унікальному про-
екті — BEST Career Day, що відбу-
деться 24 квітня.

Це одноденна зустріч найкращих 
студентів Європи, представників 
провідних міжнародних компаній 
та університетів. Цьогоріч подія 
проходитиме у місті Ханья (Греція). 
Впродовж дня учасники відвідува-
тимуть презентації компаній, змо-
жуть взяти участь у цікавих семіна-
рах, познайомитись із активними 
студентами з усієї Європи.
Щоб долучитися до проекту по-

трібно пройти особисту співбесіду 
з компанією, яка відбиратиме учас-
ників  у  BEST  Career  Day.  Участь 

у  проекті  безкоштовна,  організа-
тори забезпечують проживанням, 
харчуванням  та  транспортом  на 
день події.
BEST  Career  Day  —  це  шанс 

працевлаштуватися у міжнародну 
компанію, пройти співбесіду, взяти 
участь у воркшопі, а також чудова 
нагода відвідати нову країну.
Щоб стати учасником, треба за-

реєструватися на сайті BEST.eu.org 
та заповнити резюме учасника до 
22 лютого. Окрім цього потрібно 
сконтактуватися з представника-
ми локальної групи BEST Lviv, щоб 
підтвердити участь. Для проекту 
відберуть  100  учасників. Про ре-
зультати відбору повідомлять уже 
8 березня.

Н. П.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом ЛГ № 007319, виданий Державним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Нехна Костянтина Анатолійовича;
диплом В-К № 21583597, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Мандюка Ростислава Євгеновича;
диплом МВ-І № 024606, виданий Державним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Матвійчука Ігоря Володимировича;
студентський квиток № ВК10609519, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Палагнюка Андрія Володи-
мировича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Лило Василини Вікторівни;
студентський квиток №  10317745, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Галицької Лілії Ігорівни;
студентський квиток № 09602911, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Качан Богдани Вікторівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Грицика Ігоря Богдановича; 
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лой Оксани Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гаврилюк Христини Романівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Сумика Руслана Романовича;
залікову книжку № 1405740, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Потоцького Сергія Івановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Олексина Мар’яна Івановича;

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Мідзяна Євгена Валентиновича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бурсової Тетяни Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Хміль Анастасії Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кухар Галини Олегівни;
залікову книжку №  1102145, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Підлужного Василя Олеговича;
студентський квиток №  13100019, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гордій Ірини Михайлівни;
студентський квиток № 13100023, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шалай Марії Степанівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Щабель Уляни Олегівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Чорної Ірини Богданівни.

Колектив кафедри електропостачан-
ня промислових підприємств, міст 
і сільського господарства ІЕСК Націо-
нального університету „Львівська 
політехніка“ з глибоким сумом пові-
домляє, що на 75 році життя відійшов 
у вічність ветеран кафедри 

Юрій Володимирович Жук.

Висловлюємо глибокі щирі співчуття 
родині і близьким покійного.

Вічна пам’ять.

http://vlp.com.ua/
http://best-lviv.org.ua/
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К и Й  Т и Ж Н Е В и К  „ А У Д и Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 2,30 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 150030.

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛиШиН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Анни ГЕРиЧ.

Реклама та оГолошеннЯ

Многая літа!
Колектив кафедри технології 
біологічно  активних  сполук, 
фармації  та  біотехнології 
ІХХТ Львівської політехніки 
сердечно вітає з ювілеєм кан-
дидата хімічних наук, доцента кафедри, заступ-
ника завідувача з навчальної роботи, голову ба-
зового напряму „Фармація“ 

Ірину Іванівну  
ГУБИЦЬКУ.

Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, родинного 
щастя, творчої наснаги, життєвого оптимізму 
на многії літа:

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!

Многая літа!
Колектив кафедри технології біологіч-
но активних сполук, фармації та біо-
технології ІХХТ Львівської політех-
ніки сердечно вітає з ювілеєм канди-
дата хімічних наук, доцента кафедри, 
профорга кафедри, відповідального секретаря „Вісника 
Національного університету „Львівська політехніка“. 
Хімія, технологія речовин і їх застосування“

Лілію Дмитрівну БОЛІБРУХ.
Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, родинного щастя, 
творчої наснаги, життєвого оптимізму на многії літа:

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
19 лютого — „Кармен“ (прем’єра). 18.00.
20 лютого — „Перевтілення Шекспіра“ 

(одноактні балети, прем’єра). 18.00.
21 лютого — „Любовний напій“ (опера). 

18.00.
22 лютого — „Чарівне кресало“ (опера). 

12.00, „Перевтілення Шекспіра“ 
(одноактні балети, прем’єра). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
19 лютого — „Державна зрада“. 18.00.
20 лютого — „Бояриня“. 18.00.
21 лютого — „Пропала грамота“. 18.00.
22 лютого — „Наталка Полтавка“. 18.00.
24 лютого — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
25 лютого — „Циліндр“ (прем’єра). 18.00.

Камерна сцена
19 лютого — „Любов на замовлення“. 

17.00.
25 лютого — „Безіменна зірка“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
20, 21 лютого — „Memento vivere“ (за 

Роменом Ґарі). 19.00.
22 лютого — „Забави для Фауста“. 19.00.
25 лютого — „12 ніч“ (за КЛІМом). 19.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
20, 21 лютого — „Баба“ (прем’єра). 18.00.
22 лютого — „Пригоди Червоної Шапочки 

та Невгамовного Зайчика“. 12.00, 
„Вівісекція“. 18.00.

Львівський академічний театр 
„Воскресіння“

21, 22 лютого — „Він, вона, вікно, 
покійник“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
19 лютого — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 14.00.
20 лютого — „Пеппі Довгапанчоха“. 11.00, 

„Небезпечна гра“ (прем’єра). 18.00.
21 лютого — „Троє поросят“. 14.00.
22 лютого — „Дюймовочка+“. 12.00, 15.00.
24 лютого — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 13.00.
25 лютого — „О восьмій вечора на 

Ковчезі“. 11.00, „Таїна буття“. 16.00.




