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Чи вистачає Вам у виші затишного місця
для індивідуальної роботи?
Заохоченням до того, щоб
працювати або вчитися
краще, не обов’язково мають
бути надбавки до зарплат чи
стипендій. (Хоч і це — дуже не
зле.) Та іноді, щоб активізувати працездатність будь-якого
колективу, достатньо просто
створити для його членів
добрі умови праці.
В особливий спосіб це стосується студентів. Адже молодь
найбільш чутлива до нових
віянь, перша підхоплює нову
моду, їй завжди хочеться,
вона потребує чогось нового… Що ж можна запропонувати студентам такого, що
заохотило б їх до навчання
ще більше й допомогло єднатися заради реалізації своїх
ідей? Як мінімум: якісний
доступ до інтернету, зокрема, добрий Wi-Fi-зв’язок
у навчальних корпусах. Або
комфортні місця для виконання навчальних завдань,
обговорення власних ініціатив, напрацювання спільних
проектів і, зрештою, просто
комфортного проведення
вільного часу.
Якісно нові ідеї з’являються
у цікавих, сучасних, вільних просторах. Їх часто ще
називаємо „неформальними“
або ж, за не раз підтвердженою на практиці концепцією
Рея Ольденбурга, — „третіми
місцями“ (поза домом та
роботою/гуртожитком та
аудиторією). На території студентських кампусів у західноєвропейських країнах про
комфортні локації для роботи
та відпочинку молоді дбають
насамперед органи студентського самоврядування.
В Україні навіть приміщення
студентських рад і профкомів
інтер’єрами найчастіше нагадують контори радянського
типу. Звичайно, є винятки.
Одиничні навіть для Львова.
Тож цього разу політехніків
ми спитали, де вони проводять час, коли мають „вікно“
між парами, та де виконують
самостійні завдання. Відповіді доволі неочікувані.

Каріна Федоренко, студентка другого курсу Інституту права
та психології:

„Нам бракує неформального простору“
— Якщо треба над чимось недовго попрацювати, то ми з однокурсниками йдемо в буфет головного корпусу. Там доволі
зручно, але довго сидіти не можна: все-таки, люди приходять
обідати. Скільки завгодно розмовляти з друзями можна в студентському комбінаті харчування. Там є доступ до Wi-Fi. (Часом він, правда, працює поганенько). В головному корпусі доступ до інтернету взагалі слабкий. Зате можна працювати у вільній аудиторії, позичивши
ключ на кафедрі. Думаю, студентам бракує ще якогось такого неформального
простору для спілкування й праці.
Михайло Поглід, студент першого курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Йду в їдальню або бібліотеку“
— Якщо мені потрібно над чимось попрацювати, то, здебільшого, йду в комбінат харчування. Люблю також працювати
в студентській бібліотеці. Мені не дуже важливо, чи є доступ
до інтернету, бо все, що мені треба, знаходжу в книгах. В інтернеті інформацію подають стисло і схематично. Крім головного корпусу, в мене є пари в 4, 7 та 15 корпусі. Там з Wi-Fi теж проблемно.
Добре було б, якби в Політехніці був такий вільний простір, з гарними кольоровими меблями, чудовим інтернетом, різними молодіжними заходами (кіно,
наприклад). Цікаво було б!
Анастасія Попович, студентка першого курсу магістратури
Інституту архітектури:

„У гуртожитках — скрутно“
— Мені часто потрібен великий стіл, бо моя дипломна робота на кількох аркушах формату А1. Я живу в студентському
гуртожитку. Там існує таке поняття як робочі кімнати, але
вільного доступу туди нема. Ключі від них важко роздобути.
В кращому разі треба просити їх у коменданта, в гіршому —
вони десь „на руках“ у якихось студентів, а їх ще треба знайти. Тобто пошук
ключів може забрати зо два дні. А коли ти нарешті туди потрапляєш, виявляється, робоча кімната не прибрана, і там страшний гармидер. Я не знаю, хто
має пильнувати за станом цього приміщення, але працювати там не реально.
Андрій Іванов, студент першого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Є лавка, бібліотека і… підвіконники“
— Ми навчаємося в третьому корпусі вишу. В нас є місце, щоб
посидіти в корпусі: спираємося на підвіконники або сідаємо
на них. Ще є на першому поверсі така лавочка. Ми всі сідаємо
собі на неї, як горобці. Там навіть є недорога кава з автомата
(по 4 гривні). Також часто ми з друзями проводимо час у студентській бібліотеці або в їдальні комбінату харчування. Інтернет, на жаль,
слабкий у всіх цих локаціях, але поспілкуватися наживо й перечекати „вікно“
зручно.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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освітні заходи

Спілкування з потенційними абітурієнтами

Л

ьвівська політехніка 13–14 березня взяла участь у першій Міжнародній виставці „Вища освіта 2015“, що відбувалася у Палаці мистецтв.

Серед 25-ти вишів Україну представляли вісім. Освітня агенція „Навчання у Польщі“ (Study in Poland) познайомила відвідувачів із польськими
навчальними закладами, а Національна агенція з питань вищої освіти у Франції СAMPUS FRANCE проінформувала про французькі. Серед
учасників — вищі школи, університети і коледжі технічного, медичного, комерційного, правничого,
аграрного, морського спрямування,
які готують фахівців для відповідних
галузей. Організатор заходу — Міжнародний освітній центр та Львівська торгово-промислова палата.
Студенти та школярі впродовж
цих двох днів змогли дізнатися про

навчальні програми, можливості
та умови навчання в українських
і закордонних вишах, а також про
студентські обміни, особливості навчання в тій чи іншій країні,
безпосередньо від представників
навчальних закладів отримали консультації щодо навчальних курсів,
стипендій та грантів на навчання.
Відвідувачі виставки також скористалися нагодою заповнити анкету для участі в розіграші поїздки до
Польщі.
Як розповів директор Інтелектуального навчально-наукового
центру професійно-кар’єрної орієнтації НУ „Львівська політехніка“
Олександр Захар’яш, який під час ро-

боти виставки знайомив відвідувачів
з навчанням в університеті, організатори самі запропонували Політехніці долучитися до цього заходу.
— І не дивно, адже ми давно обрали формат національного автономного самоврядного вишу, основною місією якого є культурно-просвітницький вплив, формування
середовища, в якому домінує культ
науки, знань і високої духовності, —
розповідає доцент Захар’яш.
Упродовж цих двох днів до стенду
Політехніки підходили здебільшого
ті, які хочуть навчатися у Політехніці. Отож, їхні запитання в основному
стосувалися тих напрямів підготовки,
за якими у Політехніці готують бакалаврів і магістрів, а також особливостей умов цьогорічного вступу.
Ірина МАРТИН

конференція трудового колективу

Черговий фініш — новий старт
Р
ектор Львівської політехніки професор Юрій Бобало перед 216-ма
делегатами з обраних 270-ти прозвітував про роботу колективу
з 1 липня до 31 грудня 2014 року. Делегати конференції визнали роботу ректора задовільною та затвердили концепцію освітньої діяльності
університету, яку заздалегідь обговорили в усіх навчально-наукових
інститутах.

У трійці найкращих
Такий результат університет здобув за кількістю поданих заяв під
час торішньої вступної кампанії.
До Політехніки надійшло 54 тис.
заяв від 22 тис. абітурієнтів. Загальний конкурс на місця держзамовлення на бакалаврат був 8 осіб
на денну і 24 — на заочну форму
навчання. Загалом 12 тис. 700 першокурсників стали студентами Політехніки. Найвищий прохідний
бал на місця держзамовлення денної форми був на програмну інженерію, журналістику, філологію,
міжнародні відносини, міжнародну економіку.
Цьогорічна вступна кампанія
суттєво різнитиметься від попередніх насамперед тим, що вступник
рейтингуватиме виші. Позаяк цього
року вперше можна буде подати заяви до необмеженої кількості навчальних закладів, то абітурієнтові

з високими балами ЗНО найважливіше буде не проґавити власну „прохідність“ і не опинитися поза конкурсом.
Торік за підсумками міжнародного рейтингу „Вебометрікс“ Політехніка виборола восьме місце в Україні за рівнем інтернетприсутності.
Її електронний науковий архів став
лідером серед українських. За показниками наукометричної бази даних
Scopus, Львівська політехніка тепер
на 10-му місці. А за версією першого
рейтингу університетів, який охоплює виші країн Європи з економікою, що розвивається, та країн Центральної Азії, університет увійшов
до першої сотні в Європі та шістки
в Україні.

Відмовитися від плагіату
Ректор Юрій Бобало порушив проблему академічного плагіату насамперед дипломних робіт студентів,

наголосивши, що, поборовши його,
вдасться суттєво поліпшити якість
вищої освіти.
Промовець також наголосив
на необхідності зменшувати навчальне навантаження на викладача з 900 до 600 годин, а вивільнений
аудиторний час використовувати
на наукову роботу. Зменшення навантаження повинно спричинити
до скорочення кількості дисциплін
на випускових кафедрах, яких, на
думку ректора, не мусить бути аж
75. Можливо, вистачить і 40, але
більш орієнтованих на вимоги ринку праці. Завідувачам кафедр і директорам інститутів Юрій Ярославович радить частіше спілкуватися
зі студентами, адже сам отримує
у їхніх листах слушні поради і чітке бачення підготовки фахівця у сучасних умовах.

Не сподіватися
на державу
Лейтмотивом цієї репліки стало застереження не очікувати бюджетного фінансування наукової роботи,
якого й надалі буде щораз менше.
Закінчення на 6 с. m
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фотофакт

Львівська громада
заспівала Славень

звіти і вибори

Профспілку
очолив
Володимир
Гайдук

В

актовій залі першого навчального корпусу 11 березня
відбулася XLI звітно-виборна
конференція профспілкової
організації працівників Національного університету „Львівська політехніка“.

Сотні львів’ян, серед яких чимало й студентів-політехніків, які прийшли
на площу Ринок разом із очільником університетом — ректором Юрієм
Бобалом та багатьма викладачами, заспівали Славень України. Такий
флеш-моб 10 березня провели з нагоди 150-річчя від дня, коли вперше
(у 1865 році) в місті Перемишлі (нині Польща) під час Шевченківського
концерту виконали пісню „Ще не вмерла Україна“ отця Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського.
Наталія ПАВЛИШИН

Зі звітом про діяльність профспілки за 2013–2014 роки виступив її
очільник Володимир Гайдук. Конференція затвердила результати
виборів нового голови профкому,
якого торік таємним голосуванням
обрали на своїх звітно-виборних
конференціях профспілкові організації підрозділів університету.
Отже профком знову очолив Володимир Григорович.
Докладніше про цю подію читайте у наступному числі газети.
К. Г.

пісенний конкурс

Патріотичні співи гімназистів

Д

ругий рік поспіль учні Львівської академічної гімназії провели конкурс
патріотичної пісні. Минулоріч дітей
надихнули події Майдану і, погодивши
на засіданні учнівського гімназійного
парламенту, вирішили знову позмагатися у кращому виконанні пісень. Звучали
різні пісні: написані під час боротьби
Майдану, народні, повстанські.

— У цьому конкурсі взяли участь учні
1–4 гімназійних класів (5–8 класи). Загалом
було 15 учасників — цілі класи та солісти.
Приємно, що до підготовки дітей долучаються батьки, вчителі музики. В нашій гімназії
дуже давні музичні традиції, адже в нас викладав Анатоль Вахнянин, Філарет Колесса,
Станіслав Людкевич, вчився Микола Колесса.
Ми вважаємо, що ці традиції повинні продовжуватися, — розповіла педагог-організатор
Наталя Петровська.
Діти настільки гарно виступили, що
журі вирішило нагородити всіх у різних
номінаціях.
Н. П.
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СТУДІЇ

коротко

вручення дипломів

У

Політехніці там і тут — вдягнені у мантії молоді люди,
а це означає, що в університеті відбуваються вручення
дипломів. Так, документи про закінчення вишу отримали
зокрема випускники ІТРЕ, ІГСН, ІГДГ. А ми завітали на
урочистість до ІПДО

| Світлина Ірини Шутки

Від додаткових знань —
до нової професії

Зі „Слава Україні!“ — „Героям слава!“ розпочали урочистість випуск
ники й викладачі ІПДО і ті, хто прийшов привітати абсольвентів. Це,
власне, випускники магістратури
денної форми навчання за спеціальностями „Управління проектами“
і „Управління фінансово-економічною безпекою“. Загалом — 53 особи,
11 з яких отримали дипломи з відзнакою, розповіла декан післядипломної освіти ІПДО Наталія Микитюк. Випускниця, яка отримала
диплом із відзнакою, Галина Янівська розказала:
— За першою освітою я юрист,
12 років займаюсь юридичною практикою. Вирішила здобути спеціальність „Управління проектами“, бо
відчувала, що для своєї роботи потребую додаткових знань — у галузях управління часом, ресурсами. За
1,5 року навчання кафедра технологій управління стала для мене другим
домом, викладачі дуже прихильно
і дружньо ставились до нас, студентів. Отримані знання дозволили мені
бути більш ефективною у своїй роботі. І управління проектами мене
настільки зацікавило, що я вирішила кардинально змінити професію:
вже маю перший досвід самостійної
роботи як проектний менеджер.

5

Проректор Політехніки з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак побажав молодим людям, щоб
здобуті знання допомогли їм знайти
гідне місце на ринку праці й розвивати
країну, а заступник директора ІПДО
Олександр Білоус назвав їх новою
генерацією української інтелігенції,
яка розуміє, що освіта є найкращою
інвестицією в майбутнє. Привітали
випускників і завідувачі двох випускових кафедр — кафедри технологій
управління Роман Фещур і кафедри
адміністративного та фінансового
менеджменту Назар Подольчак. Останній розповів три життєві історії
і запропонував своєрідну формулу
успіху, професійного й особистого:
— Історія професійного успіху,
думаю, мала б складатися з трьох елементів: перше — треба слухати себе
і дослухатися до того, що вам підказує життя, друге — триматися один
одного, не розгубити один одного,
а третє — постійно розвиватися, бути
„голодними“, „спраглими“, знаходити для себе нові виклики. Але чи цього
досить для щастя? Ні, до професійного успіху потрібно додати ще два
компоненти — це здоров’я та сім’я.
І тоді — буде щастя!
Ірина ШУТКА

МОН рекомендує вишам забезпечити викладання гуманітарних
дисциплін. При розробці навчальних планів на 2015/2016 н. р.
виші мають забезпечити викладання дисциплін, що формують
компетентності з історії та
культури України, філософії,
української мови із загальним
обсягом не менше 12 кредитів
ЄКТС (якщо ці дисципліни не
є профільними). Виші можуть
самостійно визначати форми,
методи викладання й перелік
цих предметів. Також мають
створити умови для вивчення
англійської мови випускникам
до рівня В2 (розуміння текстів,
взаємодія з носіями мови тощо).
Профтехосвітню мережу оптимізують. Це зумовлено тим,
що сучасна мережа закладів
професійно-технічної освіти —
а це 1200 ПТУ, технікумів — не
відповідає сучасним вимогам,
пояснює міністр освіти й науки
Сергій Квіт. Метою реформування системи профтехосвіти
є не скорочення навчальних
закладів, а підвищення якості
навчання. Планують створити
50 регіональних центрів проф
освіти по всій країні (досвід
Голландії), спеціальні ради
в кожній області, які визначатимуть пріоритетні для регіону
професії тощо. До категорії
профосвіти перейде кількасот
вишів: вони готуватимуть бакалаврів, але їх орієнтиром буде
ринок праці (для вишів це передовсім наукові дослідження).
Відбувся четвертий етап чемпіонату Львівської політехніки зі „Що?
Де? Коли?“. Перемогла команда
Stare Misto з ЛНУ ім. І. Франка. Кращими серед політехніків (як і раніше) були Red Hot Chilly Penguins.
Сезон завершиться п’ятим етапом
25 березня.
Що таке ІТ і як стати ІТшником —
дізнавайтесь на Open-it.org.ua.
Цей сайт запустив освітній фонд
BrainBasket спільно з програмістами DOU.ua. Ресурс просто й доступно інформує про специфіку, перспективи, запити ІТ-галузі, освітні
курси тощо. Зорієнтований зокрема
на тих, хто хоче змінити фах.
За матеріалами інформангенцій
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Політехніка — університет
ділової гостинності
инулого тижня у Львові відбулася MICE-конференція,
присвячена питанням розвитку
сфери ділової гостинності, —
„Конференц-індустрія: перспективи та напрямки розвитку
Львова“. У заході участь взяв
керуючий справами Львівської
політехніки Роман Корж.

Досвідом у сфері конференц-індустрії — ділової гостинності, що
стосується організації професійних
заходів, зустрічей, конференцій
тощо, — поділились експерти з України, Польщі, Австрії, Туреччини:
представники університетів, готелів,
туристичних операторів, професійних організаторів подій тощо. Працювали у трьох тематичних групах:
готелі, туроператори, університети
й унікальні заклади.
Спільно з Назаром Данилківом
і Андрієм Москаленком Роман Корж
представив доповідь „Університети та унікальні заклади: нові виклики, програма Почесні Амбасадори Львова“. За інформацією
прес-служби Політехніки, Роман
Орестович презентував можливості університету у розвитку конференц-індустрії. Йшлося про історичну актову залу головного корпусу Політехніки, що прикрашена
творами майстрів художньої школи
Яна Матейка, де постійно відбува-

| Світлина прес-служби Львівської Політехніки

М

ються різні, часто міжнародні, наукові конференції, семінари тощо.
Важливу роль відводять і розвитку
інфраструктури галузі: мультимедійному забезпеченню проведення
заходів, наявності місць для проживання, розгалуженій мережі закладів громадського харчування тощо.
Роман Корж говорив також про налагодження міжнародної співпраці,
широке ознайомлення іноземних
гостей з освітньо-науковою діяльністю вишу й історичними місцями Львова. За оцінками експертів,

у розвитку конференц-індустрії
Політехніка посідає найпомітніше
місце серед вишів міста та Західного регіону. Виступ зацікавив присутніх; деякі учасники висловили
бажання налагодити співпрацю
з Політехнікою.
Серед актуальних тем зустрічі — нові туристичні проекти, ідея
будівництва конгрес-центру у Львові, ІТ-рішення для організаторів та
учасників ділових заходів.
Підготувала Ірина ШУТКА

конференція трудового колективу

Черговий фініш — новий старт
m Закінчення. Початок на 3 с.

Натомість доречно шукати госпдоговірну тематику серед підприємств
та установ, а також у міжнародній
науковій співпраці.
Завдяки грантам та спонсорам
з’явилися нові спеціалізовані високотехнологічні комп’ютеризовані
лабораторії в ІЕСК, ІАРХ, ІКНІ,
ІТРЕ, ІІМТ. На кафедрі ЕСМ маємо
сучасну лабораторію „Цифрові пристрої релейного захисту та автоматики“. За кошти TEMPUS-проекту

комп’ютерну лабораторію отримали майбутні архітектори. Є й інші
оновлення лабораторій, приладів,
програмного забезпечення тощо.
Ректор також говорив про нові
захищені докторські й кандидатські,
нову докторантуру за вісьмома спеціальностями, навчання в аспірантурі, пілотний проект Британської
Ради в Україні „Англійська мова для
університетів“.
В обговоренні доповіді взяв
участь професор кафедри фізики
Григорій Ільчук, доцент кафедри

соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Дмитро Тарасов, професор кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва
Ліана Чернобай, головний інженер
університету Володимир Пашкевич,
директор автомобільно-дорожнього коледжу Михайло Брегін, голова
профкому працівників Володимир
Гайдук, голова студентського профбюро Інституту геодезії Анатолій
Надольський.
Ірина МАРТИН
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Максим Малахов: „ Для оперативної
взаємодії потрібен добрий зв’язок“
П

єдині у Львові її закупили,
налагодили й запустили,
обслуговуємо та використовуємо від 2004 року.
Саме тому командування
частини й звернулося по
допомогу саме до нас.

ід час Вченої ради наприкінці
лютого грамоту-подяку від командира 80-ої окремої аеромобільної
бригади ВДВ Збройних Сил України
полковника Андрія Ковальчука отримали очільник Навчально-технічного
центру мережевих технологій Львівської політехніки професор Михайло Климаш, його заступник Василь
Романчук та начальник відділу АТС
Максим Малахов. Максим Васильович і розповів „Аудиторії“, за що саме
політехніки заслужили вдячність
українського війська.

— Максиме Васильовичу,
в грамоті Вам офіційно дякують „за допомогу в організації спецзв’язку, який дозволив командуванню частини
здійснювати оперативну
взаємодію з телекомунікаційною мережею Міністерства оборони України, а також своїми відокремленими
структурними підрозділами на сході України“. Що
означає це формулювання?
— НТЦ мережевих технологій — це підрозділ, який
обслуговує інформаційні
і телекомунікаційні мережі Політехніки, оператор
телекомунікацій. Ми вже
кілька років співпрацюємо
з Академією сухопутних
військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. У них нема
таких фахівців, як у Політехніці, нема такого підрозділу, як наш, тому ми,
за угодою, надаємо цьому
вишу комунікаційні послуги, канали зв’язку та
інтернету на базі сучасних
технологій, тобто волоконно-оптичних систем передачі даних. П’ять років тому
ми здійснили пуско-налагодження їхньої цифрової телефонної станції та
включили її як номерну
місткість оператора зв’язку Львівської політехніки.
До структури академії
ім. П. Сагайдачного належить Міжнародний центр

миротворчості та безпеки
(с. Старичі Яворівського
р-ну), що територіально
пов’язаний з Яворівським
військовим полігоном. Там
розгортають усі сучасні телекомунікаційні системи передачі та обробки даних, які
відповідають рівню й вимогам НАТО. Наш центр надає
консультативну та технічну
допомогу при побудові цих
мереж. У деяких випадках
нам доводилося їхати й налаштовувати обладнання
на місці: є такі речі, які на
словах не поясниш.
80-та окрема аеромобільна бригада ВДВ
Збройних Сил України базується по сусідству з АСВ
ім. П. Сагайдачного, на
вулиці Стрийській. П’ять
років тому, в межах постачань від Міноборони, військові отримали сучасну
цифрову станцію зв’язку
Telrad ізраїльського виробництва. Проте академії
бракувало коштів і кваліфікованих спеціалістів,
тому обладнання не вводили в експлуатацію.
У квітні минулого року
виникла гостра потреба
у використанні цієї станції,
адже на той час структурні
підрозділи 80-ої бригади
вже перебували в зоні проведення АТО. Якщо я не
помиляюся, тоді вони брали участь в обороні Луган-

ського аеропорту. Тож на
прохання керівництва АСВ
ім. П. Сагайдачного та командування 80-ої аеромобільної бригади ВДВ, ми за
два тижні безоплатно здійснили запуск та налагодження цифрової АТС, — повноцінного вузла зв’язку 80-ої
аеромобільної бригади,
який увійшов до загальної
системи телекомунікаційної мережі ЗСУ. Відтак командування бригади отримало прямий телефонний
зв’язок зі своїми структурними підрозділами на сході
України. В кінці листопада
хлопці, які повернулися
у відпустку, дякували нам
за те, що вони мали можливість спілкуватися з керівництвом частини у Львові.
— Як виглядає ця телефонна станція?
— Вона подібна до такої
шафи, напханої найсучаснішими платами. Все
необхідне програмне забезпечення там було. Єдина проблема — об’ємна
англомовна документація
виробника на певні складові обладнання, з якою
я ознайомлювався не одну
ніч. Але більшість всього
ми вже знали, адже в нашому університетському
центрі мережевих технологій є така ж цифрова
телефонна станція. Ми —

— Ви запустили станцію,
а обладнання для встановлення зв’язку, яким користуються підрозділи на сході, довелося докуповувати чи
воно у нашого війська було?
— Усе інше обладнання
вже було і ним давно користуються для зв’язку
з центральним штабом,
Міністерством оборони
тощо. Просто львів’яни
з 80-ої бригади не мали до
того часу прямого зв’язку зі своєю військовою
частиною, своїм штабом.
Для оперативної взаємодії, вони повинні знати,
які в них резерви, що залишається на складах, які
людські ресурси. Тепер
вони можуть все це оперативно з’ясовувати. Станція
використовує стандартні
державні військові канали.
Майже місяць тому Науково-технічний центр мережевих технологій Львівської політехніки провів
до війська свого співробітника — інженера Михайла
Кохана. Його призвали
в межах четвертої хвилі часткової мобілізації,
яка триває в нашій країні.
Наразі, політехнік проходить військові тренування
на Яворівському полігоні
і невдовзі має відбути на
схід. Уболіваючи за свого
колегу та всіх українських
військових, колектив НТЦ
мережевих технологій надалі співпрацює з військовими у сфері налагодження
сучасної комунікації.
Спілкувалась
Анна ГЕРИЧ
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Транскордонне наукове співробітництво
Л

якої виконуємо наукові дослідження.
Це обладнання після закінчення умов
гранту будемо використовувати в науковій роботі і в навчальному процесі.
Польські науковці займаються дослідженням використання туфів у сільському господарстві, вирощуванням
штучних туфів, хоча вони значно дорожчі від природних.

ьвівська політехніка загалом, а її інститути зокрема
не лише підтримують євроінтеграційний курс нашої держави,
а й завдяки транскордонному
науковому співробітництву будують спільний європейський дім.

Інститут будівництва та інженерії
довкілля, який очолює професор
Зіновій Бліхарський, вже більше
року в рамках проектів Міжнародного транскордонного співробітництва
працює над розробленням інноваційної моделі транскордонного використання туфів цеолітів. Як свідчить
статистика, у 40 країнах світу розвідано майже 1000 родовищ цеолітових туфів — унікального матеріалу
осадово-вулканічного походження,
з яких щороку отримують три мільйони тонн туфів. Україні, можна
сказати, пощастило, адже має у Закарпатті найбільше в Європі Сокирницьке родовище специфічної мікропористої глини. Завдання гранту, над
яким працюють українські і польські
вчені — розробити пропозиції для
використання цих туфів як в промисловості, так і в інших галузях.
— Зіновію Ярославовичу, кому належить ідея такої співпраці?
— Першими про це подумали поляки. Саме вони провели у 2013 році
конкурс різних проектів, на який
було подано понад 500 проектів.
Після ретельного огляду відібрали
28 найкращих пропозицій. Не останню роль у тому, що беремо участь
у проекті, відіграв імідж Львівської
політехніки.
— Хто ще бере участь у проекті?
— Передбачалося, що у гранті братимуть участь Україна, Білорусь
і Польща. Реально ж співпрацюють
чотири виші: з польської сторони —
Університет менеджменту і адміністрації в Замостю (головні виконувачі гранту), Політехніка Любельська,
Інститут агрофізики Академії Наук
Польщі і з української — Львівська
політехніка. З кожного вишу у цьому проекті бере участь по 9–10 осіб.
Фінансує проект Євросоюз.
— Над якими дослідженнями працюють науковці ІБІД?

— Оскільки наш інститут готує майбутніх будівельників, то наші науковці
працюють над дослідженням переваг
у застосуванні цеолітових туфів для
виробництва сучасних будівельних
матеріалів. Ми розробили проект
застосування цеолітових туфів при
тампонуванні і консервації нафтових свердловин. Таких свердловин
лише в Карпатах є близько тисячі.
Цей напрям перспективний не тільки
в Україні, а й за кордоном. В Україні
широко використовують туфи цеоліти
при виробництві цементів та різних
будівельних сумішей, він дає добрий
ефект при очищенні відпрацьованих
стоків. У рамках проекту ми провели
наукову конференцію щодо розробки
інноваційної моделі транскордонного
використання цеолітового туфу. Ще
одна конференція відбулася нещодавно в Польщі. Нас чекають ще дві
міжнародні наукові конференції, на
яких говоритимемо про досягнуті результати. Крім цього впродовж роботи
над проектом, проведемо 10 наукових
та промоційних семінарів з виробничниками, з якими співпрацюємо.
— На який період розрахований цей
проект?
— Його дія розрахована на два роки.
Загальна вартість гранту близько
800 тисяч євро, які поділили порівну
між усіма учасниками. На Львівську
політехніку виділено близько 180 тисяч євро, 50 тисяч з яких будуть використані для пробного виробництва
матеріалів з використанням туфів.
— Ви вже половину шляху пройшли?
— Проект триває більше половини відведеного для нього часу. За кошти гранту закупили італійське високоточне сучасне обладнання для виготовлення бетонів у лабораторних умовах, придбали
й комп’ютерну техніку, за допомогою

— Працюєте кожен окремо, чи маєте
спільні дослідження?
— Загалом, кожен виконує свою ділянку роботи, хоча маємо й спільні
напрацювання, зокрема в автодорожньому будівництві, в очищенні
довкілля від важких металів. Будемо
ще досліджувати морозостійкість бетонів, а поляки — очищення стічних
вод без шкідливого впливу на довкілля тощо. Багато часу займе оформлення кінцевих наукових і фінансових документів.
— Вашим доробком скористається
вітчизняне виробництво?
— Для цього створюємо кластер,
який має сприяти (як з української,
так і польської сторони) реалізації
цих розробок. До нього увійшли науковці і виробничники з Львівської
політехніки, Сокирницького цеолітового заводу, ПАТ „Івано-Франківськцемент“, нового сучасного львівського підприємства ТзОВ „Ферозіт“
та інші. Маю надію, що кластер сприятиме ефективному використанню
цеолітових туфів в Україні, адже
завдяки йому виробничники будуть
мати вичерпну інформацію стосовно
використання туфів у різних галузях.
— Гроші від цього проекту Львівська
політехніка матиме?
— Грошове вливання ми отримали
лише при отриманні гранту. Результати наших досліджень, через сприяння
Євросоюзу, будуть передані виробничникам як в Україні, так і за кордоном.
Та ми набули певних знань, маємо тісні контакти із зарубіжними партнерами — виконавцями гранту, науковими
установами. Оскільки вчасно виконуємо своє завдання, не маємо застережень з боку замовників проекту, то
сподіваємося, що нас знову запросять
до нових європейських проектів.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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Просвітництво —
робота і покликання

П

онад двадцять років працює в Науково-технічній бібліотеці Людмила
Найда, завідувач відділу художньої літератури та просвітницької роботи,
член просвітницької комісії ради Товариства „Просвіта“ університету, голова
профбюро НТБ, член президії профкому співробітників університету.

Людмила В’ячеславівна,
закінчивши російську філологію філологічного
факультету Франкового
університету, працювала
за фахом в Дублянській
середній школі. Очевидно, якби не втрутилося
провидіння і країна потроху не почала б виходити з мороку, в якому була
понад 70 літ, вона й надалі
вчителювала б. Однак відродження і Незалежність
України внесли корективи
й у її життя.
— Ще коли навчалася в університеті, щодня
працювала в бібліотеці:
готувалася до занять, семінарів, читала художню
літературу. Мені завжди
імпонувала в ній якась
загадково-невловима атмосфера, її академічність,
виваженість, спокій.
Тоді якось і промайнула
думка: якщо не вдасться
влаштуватися у школі,
хотіла б працювати в біб
ліотеці, — зізнається
Людмила Найда. — Тож
за порадою друзів звернулася в бібліотеку Політехніки. На моє щастя,
там якраз шукали людину на посаду завідувача
відділу просвітницької
роботи. Це був час, коли
Товариство „Просвіта“
університету прийняло
ухвалу про розширення
просвітницької роботи
у виші. Мені поталанило
ще й тому, що в цьому ж
далекому 1993 році НТБ
очолив Олександр Шишка. Він якось відразу почав піднімати нові пласти
української історії, відкривати заборонені досі
імена, організовувати

різні тематичні виставки.
Саме під його керівництвом я з головою поринула у просвітницьку роботу, з якою досі ніколи не
стикалася. Дуже допомагало мені тоді керівництво й працівники відділу
культурно-просвітницької роботи Народного
дому „Просвіта“, заступники директорів інститутів з виховної роботи,
наші просвітянки Галина
Захарчин, Ліда Гриценко,
Оксана Козій, університетська „Просвіта“, членом якої стала невдовзі.
Поринувши у новий
для неї світ, дізнаючись
все більше колись замовчуваної інформації, Людмила В’ячеславівна й сама
намагалася донести її до
студентів.
— З творами цих авторів я йшла в студентські
групи. Разом зі студентами
ми проводили мистецькі
літературно-музичні вечори, присвячені Василю
Симоненку, Юрієві Липі.
Студенти декламували
їхні поезії, підбирали до
них відповідну музику
тощо, — розповідає Людмила Найда. — Там же на
виставках презентували
літературу, яка є в бібліо
теці. Молодь із задоволенням слухає мої короткі
інформації про українські
славетні імена, долучається до різних заходів з нагоди важливих для України
ювілейних дат. Нині, коли
очолюю художній відділ,
просвітництво від мене
нікуди не поділося, бо
й надалі організовую різні
вечори, роблю презентації
книжок тощо, але тепер

менше акцентую увагу на
тематичних виставках
суспільно-політичного
і суспільно-економічного
характеру, бо цим займаються інші відділи.
— Як сприймають Вас студенти?
— По-різному. Особливо мені запам’ятався захід, який ми проводили
до ювілею Ліни Костенко
і до якого готувалася дуже
ретельно. Віддякою мені
були захоплені обличчя студентів. Пригадую,
торік організувала для
студентів мультимедійну презентацію „Жінки
в житті і творчості Шевченка“, присвячену його
200-літтю. Вони уважно
вслухалися в кожне слово, навіть викладач признався, що для себе вперше відкрив цю сторінку
в житті поета. Приємно
було, коли студенти ІГСН,
прослухавши інформацію
про сучасну українську
прозу, цікавилися, які автори є у нашому фонді, що
я читала сама, що можу їм
порекомендувати.
— Чи отримуєте задоволення від таких зустрічей?
— Такі зустрічі завжди
надихають і приносять величезне задоволення. Так
було на вечорах, присвячених, як я вже згадувала,
творчості Ліни Костенко,
Василя Стуса, Тараса Шевченка, Уласа Самчука, Івана Багряного… Я вдячна
завідувачці Музею історії
університету Ганні Кос,
яка дозволила мені „доторкнутися“ до незаслужено забутих особистостей,

і що я змогла про них розповісти своїм юним слухачам.
…Людмила В’ячеславівна із захопленням
розповідає про свої просвітницькі справи. Відчувається, що це для неї не
просто робота, а й покликання. Саме в неї виникла
ідея розповідати студентам про видатних учених
Львівської політехніки.
Людмила В’ячеславівна
ніколи не відпустить студента без книжки, навіть
якщо потрібної в наявності нема, запропонує сайт,
на якому можна її прочитати. Співпрацюючи з Форумом видавців, щороку
запрошує авторів у бібліо
теку, де вони проводять
презентації своїх книжок.
Завдяки таким зустрічам
вдається поповнювати
фонд відділу художньої літератури новими творами.
— Робота в бібліотеці
мене настільки захопила,
що я не хочу нічого змінювати у своєму житті, —
говорить жінка. — Я живу
нею, мені подобається
створювати власний продукт, постійно оновлювати на сайті новинки відділу художньої літератури,
готувати різні мультимедійні презентації, виставки, презентувати фонди
відділу. Я постійно вчуся,
тому зросла тут духовно
й інтелектуально. Професією бібліотекаря я нині
горджуся.
Катерина ГРЕЧИН
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Е-управління:
запит на фахівців є і зростатиме

П

ісля бакалаврату в НаУКМА Євген Білик отримав диплом
магістра з європейських студій в Маастрихті (Нідерланди), працював у дослідницькому проекті з інновацій в енергетичній сфері у Норвегії. Під час Революції Гідності повернувся в Україну. Навесні 2014-го в Центрі розвитку інновацій НаУКМА — інкубаторі стартапів і соціально-корисних
інновацій — долучився до першого проекту з електронної
демократії в Україні. Тепер Євген є магістрантом з е-управління Талліннського технічного університету в Естонії
і розповідає, як функціонує ця сфера.

— Якщо е-врядування в сенсі переведення роботи державних органів
в електронну сферу існувало в Україні й раніше, то е-демократія або
е-участь громадян, які теж є частиною е-управління (це поняття, власне, охоплює і е-урядування, й е-демократію), навіть не обговорювались
на офіційному рівні. За півроку моєї
координаційної роботи в проекті ЦРІ
ми розробили ідеї кількох сервісів
е-демократії, наповнили їх напрацюваннями експертів, спробували реалізувати технічну частину. На жаль,
реалізація є справою майбутнього,
бо в Україні немає деяких базових
елементів е-управління, наприклад,
єдиної електронної ідентифікації
громадян на законодавчому й технічному рівнях і єдиного державного
порталу, де можна проводити певні
дії за допомогою цієї ідентифікації.
Розвиток і підтримка порталу — питання великих, передовсім державних
інвестицій. Тому наш проект поступово перейшов у групу Реанімаційного Пакету Реформ з е-демократії,
яка займається розробкою потрібних
законопроектів. Зокрема Адміністрація Президента нещодавно офіційно
підтримала законопроект з електронних петицій. Я тим часом вирішив
повчитись створенню е-управління
в Естонії, яка в цій сфері є лідером
у Європі.
— Якими знаннями, навиками має
володіти фахівець, адже є різні аспекти е-управління?
— З необхідних навичок виділю технічні, юридичні, публічного адміністрування, менеджменту проектів
і фінансових обрахунків. Зазвичай,
один фахівець не володіє ними усіма,
тому е-урядування — це завжди групова робота. Також цю сферу немож-

ливо розвивати лише в державному
секторі. Потрібна співпраця держави з приватним сектором (зокрема
розробка технічних рішень в IT-компаніях), а також із радниками й експертами з третього сектору (юристи,
маркетологи, фінансисти), які мають
міжнародний досвід. Загалом запит
на фахівців у сфері е-управління
є і зростатиме.
— На прикладі Естонії: як саме діє
е-урядування, чому це вигідно?
— В Естонії існує єдина система ідентифікації громадян за допомогою
пластикових ID-карток із вбудованим
чіпом. Кожен громадянин обов’язково має таку картку з 15 років. Також
є єдиний портал електронних послуг
eesti.ee, де представлено понад 800 сервісів. Наприклад, подання декларації
про доходи відбувається у 4–5 кліків,
а реєстрація компанії займає 15–20 хв.
Поза порталом є ще ефективна система обміну даними — X-Road. Вона
дозволяє безпечно і швидко передавати дані між державними органами
та громадянами, а також всередині
держави. Отже інформацію від громадян збирають лише раз, потім державні органи обмінюються нею для
надання послуг. Це швидко і зручно,
адже людина не мусить нікуди ходити чи збирати довідки, а лише обирає
потрібний онлайн-сервіс. Більшість
сервісів безплатні: держава фінансує їх
за рахунок економії коштів на обробці
паперів і кількості співробітників.
— Яким є досвід інших країн Європи
у впровадженні сервісів, технологій
е-урядування?
— Він дуже різний. Раджу переглянути новий індекс е-врядування від
ООН, що вийшов у 2014-му. Його
творці оцінюють е-урядування за

трьома показниками:
інфраструктура, е-сервіси і суспільна готовність.
У країнах Європи багато
залежить від кількості населення та ситуації на їх
ринку телекомунікацій.
Важливою є й довіра між
суспільством і державою.
Так, Ісландія досить розвинена в цій сфері, а от
Італія — ні. Зараз Європейський
Союз намагається інтенсифікувати обмін між країнами, наприклад,
є норма, яка вимагає, щоб документи, підписані цифровим підписом
в одній країні ЄС, визнавались в усіх
інших. Питання злагодженої взаємодії щодо е-урядування на рівні
Союзу стає дедалі актуальнішим.
— У  чому недоліки е-урядування?
— По-перше, це залежність від
проникнення мережі Інтернет, яке
є приватною власністю. Отже дані
передаються не безпосередньо між
громадянами і державою, а через
приватні компанії. Також кіберзагрози. У 2007 році фактично всі
державні сервіси Естонії перестали
працювати на кілька годин після масованої ботнет-атаки. Зараз країна
має досконалішу систему протидії
таким загрозам. Але повної безпеки
онлайн не існує. На якийсь час зламати можна будь-яку систему. Крім
цього, суспільства багатьох країн
не готові до е-урядування й потребують відповідних знань та інформування.
— Як активно в цьому керунку працюють в Україні?
— Минулої осені було створено Державне агентство з питань електронного урядування України. Наразі
воно активно працює з громадськими активістами та міжнародними
партнерами над розробкою практичних рекомендацій із різних аспектів
е-управління: онлайн ідентифікація, е-сервіси та ін. Загалом розвиток цієї сфери потребує ґрунтовного
підходу з боку держави, і цей підхід
у нас поступово формується.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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на рідних теренах

„Ще не вмерла Україна…“ — наша молитва,
пісня і гімн

У

каплиці-пантеоні села Млини, що у Польщі,
4 березня, відбулося урочисте вшанування
автора музики Державного Гімну України „Ще не
вмерла Україна“, українського священика, диригента, громадського діяча та композитора Михайла
Вербицького з нагоди його 200-річчя та 150-річчя
першого публічного виконання Славня.

| Світлини Катерини Гречин

В урочистостях взяли
участь Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук),
Надзвичайний і Поважний
Посол України у Польщі
Андрій Дещиця, Генеральний Консул Республіки
Польща у Львові Ярослав
Дрозд, священнослужителі
з України і Польщі, голова
ЛОДА Олег Синютка, голова ЛОР Петро Колодій,
керівництво Яворівщини,
Підкарпатського воєводства, українські та польські дипломати, народні
депутати України, члени
суспільно-культурних товариств „Надсяння“, „Любачівщина“, „Холмщина“,
студенти з Ярослава, українці з Польщі, письменник

та громадський діяч Роман
Лубківський, народні депутати Верховної Ради України Оксана Юринець, Володимир Парасюк та інші.
Митрополит Перемисько-Варшавський Іван
Мартиняк привітав присутніх з „епохальною подією у житті всіх українців“,
подякував Всевишньому за
те, що „у ці такі сумні для
нас і нашої Батьківщини
дні стоїмо над тлінними
останками о. Михайла Вербицького, який в час неволі нашої Вітчизни своїми
музичними творами зумів піднести дух народу.
Особливим твором його
духа стала могутня, захоплююча музика на вірш

Павла Чубинського „Ще
не вмерла Україна“, майбутній Славень України (її
вперше 150 років виконали
в Перемишлі в театральній залі готелю „Під провидінням“). З того часу ця
пісня-гімн стала важливим
кроком до Незалежності,
з нею наше військо пішло
здобувати волю України“.
Після панахиди, яку
спільно з іншими священиками відслужив Патріарх Святослав, Блаженніший виголосив промову,
в якій, зокрема відзначив,
що „віра людей у найтяжчі
та найтрагічніші часи перетворювалася на молитву
і пісню“, „була тою силою,
яка рухала народом, вселяла віру у світле майбутнє,
ставала могутньою зброєю,
оживляла і воскрешала“.
Вони воскрешають і сьогодні серце кожного українця. „Мабуть, є глибоким
задумом Божого провидіння те, що творцем мелодії національного Славня України є проповідник
і учитель християнської
віри, що саме греко-католицький священик навчив
українців співати їхній на-

ціональний Гімн, під яким
сьогодні вони захищають
рідну землю від могутнього агресора. „Ще не вмерла
Україна…“ сьогодні є нашою молитвою і піснею,
висловом нашої віри у незалежність і невмирущість
українського буття… Ця
пісня є пасхальним Гімном українського народу,
яким вона проголошує
і собі, і світові, що Україна
є і Україна буде“.
Біля могили Михайла
Вербицького були зачитані
привітання від президентів
Польщі — Броніслава Коморовського та України —
Петра Порошенка. І ось
могилу вже оповили вінки,
кошики з квітами. Серед інших — квіти до могили священика поклала одна з його
чотирьох праправнучок (на
світлині в центрі). Дійство
закінчилося Славнями
Польщі й України, які виконали польський оркестр
OSP Sośnica, духовий оркестр Академії сухопутних
військ імені П. Сагайдачного зі Львова та невеликим
концертом.
Катерина ГРЕЧИН
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у вінок Кобзареві

Шевченкіана у Політехніці
В
продовж минулих двох тижнів Шевченкове слово заполонило Львівську політехніку. Ряд заходів, які відбувалися за участі,
а нерідко і з ініціативи молоді, надихали студентів ще раз розгорнути
„Кобзар“ і заглибитися у пророчі слова Тараса Шевченка.

З ініціативи студентів
Так, 10 березня студентська молодь
ІГСН у четвертому навчальному корпусі на великій перерві влаштувала
флеш-моб декламації Кобзаревих поезій. У рамках цього заходу для студентів продемонстрували відеофільм
про поїздку політехніків у Шевченківський край, яка відбулася два роки
тому. Також політехніки прикрасили
корпус креативними плакатами із малюнками та цитатами творів поета.
Свою лепту у вшанування Великого українця внесли й студенти
Технологічного коледжу Львівської
політехніки. Молодь та викладачі
організували вечір читання творів
Шевченка. Студенти не лише декламували вірші, а також співали пісні
на слова Кобзаря. Окрім цього, виступили з авторськими поетичними
творами, які присвятили Тарасові
Шевченкові. Всім учасникам читань
подарували „Кобзарі“.
А гімназисти завітали до Політехніки, щоб оглянути фотовиставку
монументальної Шевченкіани Руслана Теліпського

Молодь вчить твори
Пророка

| Світлини Наталії Павлишин

Вже понад двадцять років відбувається конкурс художнього читання
Шевченківських поезій. Цьогоріч
талановита молодь зібралася 5 бе-

резня. Як і завжди, конкурс проходив
за підтримки Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки разом із Товариством „Молода Просвіта“, Колегією
та профкомом студентів і аспірантів
та Народним домом „Просвіта“.
— Приємно, що маємо таку достойну велику аудиторію. Ми всі живемо з невмирущим духом нашого
поета, його словом, вірою в те, що
„Встане Україна. / І розвіє тьму неволі,
/ Світ правди засвітить, / І помоляться
на волі / Невольничі діти!..“, — такими словами відкрила конкурс голова
Товариства, очільник журі професор
Христина Буршитинська.
Майстерність конкурсантів також оцінювали заступник голови
Товариства „Просвіта“ Надія Любомудрова, режисер Народного те-

атру-студії „Хочу“ Анастасія Непомняща, голова „Молодої Просвіти“
Мирослава Ковальчук, член Ради
Товариства Наталія Дрівко.
Свою акторську та декламаторську майстерність випробували
тридцять студентів-політехніків.
Зауважу, що цей конкурс, порівняно
з попередніми роками, був багатий
на поезію громадянського звучання. Відчутно, що події, які понад рік
тривожать нашу країну, відбилися
й на настроях молоді. Приємно, що
здебільшого учасники намагалися
обрати твори, які не так часто доводиться чути на схожих заходах
(„Псалми Давидові“, „Осії. Глава 14“,
„Подражаніє. Псалом 11“ тощо).
Отож, як і минулоріч, журі оцінювало окремо професіоналів —
учасників Народного театру-студії
„Хочу“ — і просто охочих студентів.
Як і завжди, критеріями для відбору
найкращих було знання твору напам’ять, інтерпретація твору, художні особливості, артистизм, культура мовлення.
Серед „хочистів“ перше місце
виборов другокурсник ІНПП Євген
Семенюк. Студент вразив своєю
акторською майстерністю: декламуючи вірш зі шкільної програми
„Мені тринадцятий минало“, йому
вдалося неймовірно вжитися в роль
хлопчика. Другою серед умілих акторів стала студентка третього курсу
ІГСН Марта Ратушна, а третє місце
розділили багаторічні учасники
конкурсу — студент третього курсу
Євген Кісель (на світлині) і студент
четвертого курсу Андрій Теслевич.
Серед декламаторів-амоторів
найкраще виступила першокурсниця ІНЕМ Інна Скічко, дівчина декламувала поему „Княжна“. Друге
місце розділили сестри-другокурсниці з ІЕПТ Ольга та Алла Кольгофери (дівчата родом з Одещини, але
завжди мріяли навчатися у Львові).
А третім став майбутні журналіст,
другокурсник ІНПП Олександр Городиловський.
Особливу відзнаку (премію від
Товариства „Просвіта“ ІНЕМ) здобула група студентів-економістів
(О. Ганущак, Ю. Кодевич, А. Мумряк, К. Шквір, О. Молоткова, Л. Перепелиця, Ю. Козак, М. Лощинина),
які виступили зі своєрідним пер-
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формансом на твір „І мертвим, і живим…“, поєднавши прочитання твору
з відеороликом хроніки боротьби під
час Революції Гідності.
Окремі відзнаки також отримали
студентки першого курсу ІГДГ Наталя
Росоловська та третьокурсниця заочного навчання ІППТ Олена Волошанська (на світлині), яка вразила всіх своїм проникливим патріотичним триптихом „Шевченко на Майдані“, який
дівчина присвятила Небесній Сотні.
Нагороди для переможців — грошові премії від Товариства „Просвіта“
та від Колегії і профкому студентів та
аспірантів Політехніки. А також традиційно редакція тижневика „Аудиторія“
нагороджує всіх учасників, хто виконував патріотичну поезію, квитками на
вистави у львівські театри.

Літературно-мистецький
вечір
Апогеєм вшанування Кобзаря став
літературно-мистецький вечір „І на
оновленій землі врага не буде супостата…“, який 10 березня зібрав повнісіньку залу глядачів. Режисер та
постановник, заслужений працівник
культури України Степан Шалата.
Розпочала концертну програму промовою про Кобзаря очільниця Товариства „Просвіта“ професор
Христина Бурштинська.
Музичну частину вечора урочисто
почали композиції „Заповіт“ та „Молитва до Богородиці“ у виконанні Народної хорової капели студентів „Гаудеамус“ (соліст — студент ІАРХ Дмитро Смага, головний дириґент — Юлія
Дума, хормейстер — Роман Мачишин,
концертмайстер — Ірина Биць).
Своєрідним доповненням виступів
стала хореографічна композиція „Ave
Maria“ Народного ансамблю танцю
„Вірність“ (художній керівник — Анатолій Фолюш).
Окрасою вечора були бандуристки
Народного ансамблю „Заспів“ (художній керівник — Христина Залуцька).
Дівчата виконали пісні „Моління“ та
„Кобзарі“.
Особливістю виступів ансамблю
естрадної пісні „Сузір’я“ (художній керівник — Алла Павлик) є осучаснення
традиційних композицій. Цього разу
дівчата виконували пісню „Вітре буйний“. Не менш оригінально звучали
пісні „Не щебечи, соловейку“ та „Сонце заходить“ у виконанні Народного
камерного вокального ансамблю „Аколада“ (художній керівник — Володимир
Савицький).
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коротко
У Львові десятки тисяч людей
у Хрестопоклонну неділю
пройшли молитовною ходою
від храму Архистратига Михаїла до собору св. Юра. На чолі
процесії віряни несли березовий хрест, який вцілів під
обстрілами російських окупантів, коли вони вщент знищили
військовий табір українців на
Луганщині. Великий місійний
хрест по черзі несли військові,
студенти, священики, представники влади, волонтери,
військові лікарі, переселенці
з Криму та Донбасу, матері, студенти, викладачі УКУ та монахи
різних згромаджень.
Як завжди, велично виступив Народний чоловічий хор „Орфей“ (художній
керівник — Володимир Вівчарик). У його
виконанні прозвучала композиція „Б’ють
пороги“ (солісти: Руслан Скороліній,
Михайло Малафій, Ігор Міхневич, Володимир Новосад).
Та чи не найбурхливіші оплески зірвала українська народна пісня „Бандуристе, орле сизий“ у виконанні лауреата
міжнародних конкурсів, студента Політехніки, уродженця Конго Блейза Малаби та пісня „Нащо мені чорні брови“,
яку заспівала солістка Людмила Стецька
у супроводі камерного оркестру „Поліфонія“ (художній керівник — Роман
Кресленко).
Вже стало традицією, що учасники
Народного театру-студії „Хочу“ (режисер — Анастасія Непомняща) готують театралізований виступ. Цього
разу молоді актори продемонстрували
уривок зі своєї вистави „Дзеркало“, яку
львів’яни мали нагоду бачити на сцені
театру ім. М. Заньковецької.
На завершення урочистого вечора
Народний симфонічний оркестр Львівської політехніки (художній керівник
і головний диригент — Назарій Яцків)
виконав композицію „Думи мої“. А кантату „Лічу в неволі“ заспівав Михайло
Малафій разом із Народним симфонічним оркестром, Народним чоловічим
хором „Орфей“ та Народною хоровою
капелою студентів „Гаудеамус“. У такому чисельному тандемі завершився концерт виконанням симфонічної
поеми-фантазії „Реве та стогне Дніпр
широкий“.
Програму провели учасники Народної театральної-студії „Хочу“ Зоряна Мисяк та Андрій Теслевич.
Наталія ПАВЛИШИН

15 березня на пл. Ринок львів’яни провели акцію „Всі ми риби
в одному морі“, присвячену
річниці окупації Кримського
півострова. Активісти, сидячи або стоячи на стільцях,
тримали в руках вирізані із
паперу рибки. Також у цей день
відкрили виставку світлин Криму, яку експонували у мистецькому просторі „Щось цікаве“.
Крім цього, у рамках флешмобу
читали вірші про море, робили
іграшкові кораблики з паперу
і демонстрували відео, присвячене Криму. Флешмоб проходив у рамках акції „Частинка
Криму в моєму серці“.
Сьогодні, 19 березня, у Націо
нальному музеї-меморіалі
„Тюрма на Лонцького“ відбудеться презентація проекту
„Війна. 11 Портретів“ відомого
українського митця Тараса
Полатайка. Проект постав
після спілкування митця із
пацієнтами хірургічного відділення Головного військового
клінічного госпіталю в Києві,
стартувавши торік у серпні
в Національному художньому
музеї України в рамках проекту „Леви своїх не лишають“.
Ці фотопортрети в супроводі аудіозаписів мандрують
виставковими залами світу
за програмою доброчинного
збирання коштів для лікування
поранених в зоні АТО. Виставку
вже демонстрували в Торонто,
Нью-Йорку, Оттаві, Калгарі,
Одесі, Києві, Чернівцях та Івано-Франківську.
За матеріалами інформагенцій
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Тарас Шевченко проти імперії
П

Шевченко прийшов на Майдан до
них, „лицарів великих“, з найпотужнішою зброєю — своїм огненним,
віщим словом. 175 років тому з далекого холодного Петербурга великий
правдолюбець, захищаючи територію
українського духу, послав в Україну,
свій „Кобзар“ — книжку, яку не змогли знищити жодні загарбницькі режими і яка назавжди змінила психологію
українців і нашу історію. Шевченко
прийшов на Майдан у рік свого ювілею як невмирущий дух нації, бо це
були його діти, його сини, до них, ненароджених, він звертався у час свого
земного життя словами геніальної поеми „І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не
в Украйні моє дружнєє посланіє“. Разом з майданівцями готував вогненні
коктейлі, рвав закляклими на морозі
руками бруківку і ледь прикрившись
дерев’яним щитом стояв проти прислужників чорного режиму. Це його
слова „Борітеся — поборете!“, які
проказав перед смертю Сергій Нігоян, стали головними словами нашого
теперішнього життя.
Після перемоги Майдану московський агресор розпочав на сході
України страшну війну. Щоб глибше зрозуміти її причини, природу
загарбництва, звернімось до деяких
прикладів формування психології
російського шовінізму.
Війна на сході України — це не
війна за території і навіть не за багатства, це війна „русского мира“
проти світу українського. Розпочавшись ще в Середньовіччі, вона
з утвердженням Російської імперії
продовжилась і тепер ведеться з новою силою.
Російське самодержавство як сис
тема політичної влади, враховуючи
російські особливості, насамперед
мішанину народів, азіатську психологію, має суттєві відмінності від
західноєвропейських монархій XVI–
XVIII ст.
Маркіз де Кюстін у книзі „Росія
в 1839 році“, яку довгі роки в Росії забороняли, пише, що він побачив у Пе-

| Картина Юрія Шаповала

роминув рік 200-літнього ювілею нашого геніального Поета,
великого Пророка Тараса Шевченка. Найважчий рік в новітній історії Української держави. В минулому році, буквально
напередодні знакових для кожного українця березневих днів,
злочинний режим Януковича розпочав війну проти власного
народу, жертвами якої впали герої Небесної Сотні.
тербурзі „шахові фігури, що
рухаються волею єдиного
гравця, невидимим суперником якого є все людство.
Тут діють і дихають лише
з дозволу імператора або за
його наказом“.
А ось як писав про російське самодержавство вихователь спадкоємця престолу, поет В. Жуковський,
якому Т. Шевченко присвятив поему
„Катерина“ на пам’ять звільнення від
кріпацтва. „Самодержавие есть высшая и самая простая форма верховной власти… Любовь к самодержавию
и чувство спасительности самодержавия вкоренились в русский народ“.
До речі, не така вже й пуста фраза,
зважаючи на рейтинг Путіна в Росії.
Значною мірою такий суспільно-політичний лад Росії, з її правом на приєднання і пограбування
народів та шовіністичним підходом
до їхньої культури, підтримували
визначні постаті російської культури. Візьмемо А. Пушкіна з його знаним: „Смирись, Кавказ, идет Ермолов“ („Кавказский пленник“). Вірш
„Клеветникам России“, написаний
на події Варшавського повстання
1831 р., фактично виправдовує політику російського самодержавства
щодо приєднання Польщі до Росії.
Нещодавно чотири рядки цього вірша, скеровані Обамі і Європі „русским патриотом“, ми могли прочитати у Київському парку ім. Пушкіна
біля підніжжя пам’ятника поету.
„Так высылайте ж нам, витии
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов“.
А в листі до князя В’яземського
Пушкін пише: „их (поляків — Х. Б.)
надо задушить“. Таке ж ставлення
до „полячишек“ й іншого великого
письменника Ф. Достоєвського.
Але це ще „квіточки“ порівняно
з „філіппіками“ „великого русского
революционного демократа“, літературного критика і публіциста Віссаріона Бєлінського. В листі В.І. Бєлін-

ського до П.В. Аннєнкова читаємо:
„Этот хохлацкий либерал (про Шевченка — Х. Б.) написал два пасквиля:
один — на государя-императора, другой — на государыню-императрицу.
Шевченку послали на Кавказ солдатом. Будь я его судьею, я сделал бы
не меньше. Я питаю личную вражду
к такого рода либералам“.
І далі: „Одна скотина из хохлац
ких либералов, некто Кулиш (экая
свинская фамилия!) в „Звездочке“
(журнал — Х. Б.) напечатал историю
Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от
России, или погибнуть. Цензор Ивановский просмотрел эту фразу, и она
прошла… Прошел год — и ничего, как
вдруг государь получает от кого-то эту
книжку с отметкою фразы… Но можете представить, в каком ужасе было
министерство просвещения и особенно цензурный комитет? А с другой
стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедывать отторжение от него области?“.
Наводимо ці тексти для чіткішого
розуміння, в якій атмосфері національного гніту і приниження довелося жити великому поетові.
Демонструючи повне незнання
історії, майже варварський примітивізм в оцінюванні суспільних процесів, зате використовуючи менторський тон, ось як він характеризує
історичний розвиток України:
„Малороссия никогда не была государством, следовательно, и истории
в строгом значении этого слова не
имела. История Малороссии есть не
более, как эпизод царствования царя
Алексия Михайловича. История Малороссии — это побочная река, впадающая в большую реку русской истории.
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Малороссияне всегда были племенем
и никогда не были народом…“.
Чим не лексика Захарченка, Гундяєва, Путіна? Стиль — один до одного.
Таких прикладів зверхнього ставлення стовпів російської культури до
історії інших народів можна знайти
в російській історії чимало. Тільки не
гребували вони безсоромно черпати
з чужої культури, чи точніше красти,
переписувати, переінакшувати історію, щоби „подпитывать“ замулені
власні джерела.
У XVII–XVIII ст. вся освіта
в Московщині йшла з Києво-Могилянської академії. Тут навчалися реформатори російської православної
церкви Феофан Прокопович, Дмитро
Ростовський, Степан Яворський, певний період канцлером російської імперії був вихованець Академії Олександр Безбородько. Значний вплив
на формування Михайла Ломоносова мали рівень освіти і загальна атмосфера Академії. Хочемо згадати
імена видатних постатей, які чимало
прислужилися і російській культурі:
архітектора Івана Григоровича-Барського, композиторів Артемія Веделя,
Максима Березовського.
Коли в Україні для Богослужінь вже
використовували нотно-лінійне письмо, так звану „київську ноту“, то в темній Московщині існував „крюковий
запис“ з поясненнями „како поется“.
Тарас Шевченко силою розуму,
всіма фібрами своєї душі, кожною клітиною єства розумів суть російського
самодержавства, її загарбницьку нелюдську природу. Та й те слід підкреслити, що в Шевченкову епоху ніхто
з поетів чи письменників не спромігся
на таку сміливу викривальну позицію
імперських засад суспільно-політичного життя, як це зробив наш поет.
У першому ряду антиімперських творів Шевченка стоїть поема
„Сон“, написана в Санкт-Петербурзі
у 1844 році. Якось не дуже ми й задумуємося, чому поет використав у поемі цю алегорію: погляд на абсурдний світ з висоти пташиного польоту. Тому мабуть, що тільки з висоти
можна було побачити всі картини
Миколаївської імперії, а збагнувши,
пророчо передбачити її крах.
З іронією описав поет „град Петров“ з його стильовою еклектикою,
глупими царськими „регламентами“,
які строго вказували, як належить
зводити будівлі в столиці імперії.
Петербург одні дослідники називали містом імперської величі,
інші — містом примарним, прокля-
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тим, апокаліптичним. „А я сновигаю
по оцьому чортовому болоту та згадую нашу Україну“ (з листа Шевченка до Григорія Тарнавського).
У Шевченка був свій погляд на
побудований на кістках українських
козаків Петербург, як і на пам’ятник
Петру І. Дух козацької вольності,
яким жив поет, стягує сакралізовану постать з піднебесного п’єдесталу
і показує її загарбницьку суть.
А він руку простягає,
Мов світ увесь хоче
Загарбати. Хто ж це такий?
От собі й читаю,
Що на скелі наковано:
Первому вторая
Таке диво наставила.
Тепер же я знаю:
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доконала
Вдову сиротину.
Крім антисамодержавних творів „Переяславського періоду“ —
„Холодний яр“, „Кавказ“, „Великий
Льох“, „Псалми Давидові“, „Три
літа“, „Заповіт“ — дуже випукло
ідею „сатрапізації“ України поет
подає в поезії „Юродивий“, яку написав у Нижньому Новгороді після
повернення із 10-річного заслання.
Задумуючись над природою тиранії, поет хотів узагальнити її риси
і написати алегоричну поему про
східну сатрапію з назвою „Сатрап
і дервіш“ з тим, щоб усі впізнавали
країну, в якій відбуваються події.
Про цей свій задум Шевч енко пише
у „Щоденнику“.
Однак імпульсивний темперамент поета з притаманним йому
нищівним сарказмом взяв гору над
алегоричними роздумуваннями,
і після стількох літ неволі Шевченко
наче відроджував ідеї „Сну“ і „Кавказу“ з гострими нотами таврування
всілякої тиранії і рабського послуху.
Во дні фельдфебеля-царя
Капрал Гаврилович Безрукий
Та унтер п’яний Долгорукий
Украйну правили. Добра
Таки чимало натворили,
Чимало люду оголили
Оці сатрапи-ундіра.
І далі:
Не сотні вас, а міліони
Полян, дулебів і древлян
Гаврилич гнув во время оно.
А вас, моїх святих киян,
І ваших чепурних киянок
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Оддав своїм профосам п’яним
У наймички сатрап-капрал.
Осуд викликає у Шевченка і покірливість земляків:
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п’яного!
У другій половині 70-х років минулого століття на Шевченківських
вечорах у Львові цю поезію майстерно читав актор Сергій Бондаренко. Прикметна деталь: із поезії
вилучали рядки, вибиті на п’єдесталі
пам’ятника Т. Шевченкові у Вашингтоні, оскільки на їх цитування не
було високого партійного дозволу:
…Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось таки колись!
У його творчості загалом зауважуємо чіткий поділ на козацтво,
лицарство з одного боку і хохлів,
покірних рабів і зневажуваних свинопасів з іншого.
Хочемо наголосити на тому, що
у Шевченка в поезіях останнього періоду життя, а передусім у „Щоденнику“, знаходимо слова прощення кривдникам, завдані особисто йому. Ідеї
Євангелія, яке рятувало поета в далекій неволі, стали основою його притч
і „подражаній“, покликаних рятувати
нашу духовну спадщину і людину з тенет нігілізму і меркантильності.
Однак, у поета ви ніде не зустрінете прощення кривдникам народу.
Бо розуміння народу у Шевченка —
це розуміння його як вічної категорії
буття многих поколінь, їхніх діянь
і духу. Навпаки, він героїзує, сакралізує боротьбу за свободу проти
рабської покори, вірнопідданського
ницого послуху.
Колись великий француз, філософ Монтень сказав: „я писав книгу,
а книга писала мене“. Так і Шевченка
творила його поезія. Вона вела його
вгору і вгору, утверджуючи відповідальність за долю народу і апостольську місію.
У ґрунтовній книжці про життя
і творчість Тараса Шевченка Іван Дзюба пише: „Шевченко — це не тільки те,
що вивчають, а те, чим живуть“.
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки, професор
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу і мудрого слова

Н

а похороні владики Андрея Митрополит Йосиф
Сліпий сказав: „Був він великим сином Вселенської Католицької Церкви. Великим Українцем, вченим, мистецтвознавцем, покірним богомольцем і Митрополитом, якому рівного не легко
знайдемо не лише в нашій історії, але й загалом
в останньому столітті нашої Церкви. В кожній
ділянці чинний і письмом і ділом буквально до
останнього віддиху життя. Словом: був він честю
і окрасою нашої Церкви і народу“.

„Боже, Україну спаси!“
„Вірте мені, що не пів третя року заточення і тюрми, але ціле життя просидів би я радо в тюрмі, щоби тільки

побачити свій нарід свобідним, вільним… Скоординуймо наші народні
сили. До праці вперед, а наше націо
нальне життя запевнене, і Бог нам
поблагословить.

Як єпископ — душпастир, якого обов’язком є праця для вічного
і дочасного добра свого народу, —
я все молився за нашу Україну, за наш
український нарід; у цій хвилі звертаю
свої молитви до Бога і прошу о Його
благословенство для прадідної нашої землі, для українського народу,
для віх наших організацій, для нашої
праці, для Ваших родин і для кожного
з Вас зокрема. Боже, Україну спаси!“
(Із слова Митрополита Андрея
перед українською громадою
в Петербурзі
24 квітня 1917 року).

слово як зброя

Ще ми постанем зі своїх руїн!

З

а довгу українську історію Господь не один раз посилав нам пророків. Один із них — наша сучасниця геніальна Ліна Костенко, в якої
сьогодні ювілей. Ми шлемо Ліні Василівні традиційне „Многая літа!“
і з цієї нагоди пропонуємо читачам фрагменти з її поеми „Берестечко“.
Устами Богдана Хмельницького поетеса говорить про долю України,
нелегкий шлях боротьби за свободу і велику віру в перемогу.

Ще з юних літ мені відкрилась правда,
А вже пізніше підійшла впритул.

На нас лежить тавро тієї зради,
Якою нас вже зраджено віки.

І я повстав. Душа спитала — доки?!
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.

Для них ці землі тільки ласий кусень.
Та люд сумирний десь там по хатах.
Жили-були. Об’їли нас як гусінь.
Ще й поганьбили по усіх світах.

Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
Що цей народ іще раз воскреса.

Все нам випоминають всі наші злодіяння.
Де, що і скільки — визбирують до крихт.
А скільки ми зазнали
     нелюдського страждання?
А скільки ті чужинці сподіяли нам кривд?!

..................................................
Не пощастило нашому народу.
Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.
Забрали все — і землю, і свободу.
Тепер забрати хочуть вже і честь.
..................................................
Сусід північний, хижий і великий.
Дрімучий злидень, любить не своє.
Колись у греків Янус був дволикий.
А в цих орел двоглавий. Заклює.
..................................................
Чужинці скрізь посіли наші гради.
Ім’я дали нам — хлопи, мужики.

Чи ми чинили утиск сусідам,
           їхній мові?
Був мій народ співцем і сіячем.
Я все зробив би без проливу крові.
Так ви ж пройшли вогнем тут і мечем!
..................................................
…Аби лиш не з Москвою.
Хай Україну чаша ця мине.
Вже краще з турком, ляхом, із Литвою,
Бо ті сплюндрують, а вона ковтне.
Це чорна прірва з хижою десницею,
Смурна од крові, смут своїх і свар,

Готова світ накрити, як спідницею
Матрьоха накриває самовар.
Був Київ стольний. Русь була святою.
А московити — Русь уже не та.
У них і князя звали Калитою, —
Така страшна захланна калита!
Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел — двоглавий. Юрій —
          довгорукий.
Хай Україну чаша ця мине!
..................................................
Нема нам щастя — мусить бути чудо.
Ще ми постанем зі своїх руїн.
Мене не можуть не почути люди —
Душа в мені розгойдана як дзвін!
Скликаю вас. Над цим не владен ворог.
Почуйте слово з-під мого пера!
Простіть мені, що знову б’ю на сполох.
На благовіст ще, люди, не пора.
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проекти

коротко

Львів — місто літератури,
принаймні в мережі

У день 201-ї річниці від дня
народження Великого Кобзаря
Президент вручив Національну
премію України ім. Тараса Шевченка 2015 року. Її лауреатами
стали: поет Юрій Буряк — за
книгу поезій „Не мертве море“,
художник Микола Компанець —
за мистецький цикл „Земля
моїх батьків“ та ілюстрації до
творів Миколи Гоголя, письменник Костянтин Москалець — за
книгу літературної критики та
есеїстики „Сполохи“, а також
актор Петро Панчук — за театральне втілення образу Тараса
Шевченка.

О

дним із важливих елементів для отримання нашим містом офіційного
статусу „Львів — місто літератури ЮНЕСКО“ стало створення сайту
lvivcityofliterature.org.ua. Завдяки цьому інтернет-ресурсу інформація про книговидавничі новини та міські літературні ініціативи, заходи зібрана, структуризована й доступна онлайн як українською, так і англійською мовами.

Відвідувачі сайту, потрапивши у розділ
„Інфобаза“, отримають дані про місцеві видавництва, книгарні, бібліо
теки, письменників і перекладачів,
культурні центри, видання і ВНЗ, які
причетні до творення культури міста.
У розділі „Мапа“ є наразі тільки карта
розміщення львівських бібліотек, хоча
в перспективі — розробка інтерактивної історичної карти про місця і літературних осіб, що з ними пов’язані. Не
лише читати, а й роздивлятись і слухати дасть змогу „Медіабанк“ — у ньому
зібрано до 72 годин аудіо- і відеозаписів. Зорієнтуватись же в літературних
подіях Львова допоможе календар подій: у ньому зазначено ті заходи, що
відбуватимуться у місті найближчим
часом і в перспективі (якщо час проведення відомий).

Щодо статусу „Львів — місто літератури ЮНЕСКО“, то він додаткових
грошей місту не додасть, але змінить
на краще його імідж. Наразі для набуття такого статусу нам бракує програм
і заходів, які стосуються літератури,
зокрема, проектів міжнародних. Одним
із кроків у цьому керунку має стати „Місяць авторського читання“ — у липні
у Львові відбудеться турне, в якому візьмуть участь 30 українських письменників і по 10 письменників із Польщі,
Чехії, Словаччини. Крім цього, триває
співпраця у міжнародному літературному проекті і з Вроцлавом. Подати допрацьовану аплікацію на здобуття титулу можна буде у лютому наступного
року. Долучитися ж своїми пропозиціями до цього важливого для міста процесу — за емейлом icol@bookforum.com.ua.

палітра

Коти і кошенята, олійні,
пастельні, графічні

І

у формі керамічній, у віршах,
афоризмах — кіт як створіння,
з одного боку, миле й пухнасте,
а, з другого, суперечливе й гордо-самодостатнє, зачіпав уяву не
одного покоління художників.
Свідченням цього є виставка, яку
минулого тижня відкрили у Львівській картинній галереї мистецтв
ім. Б. Возницького.

„Світ кота“ — назва центральної роботи українського живописця Євгена
Лещенка, а також і самої експозиції.
Здебільшого коти зображені не самі,
а власне у світі — домашньому, затишному, поряд з людьми, часто з жінками й дітьми, інколи — у напівтемряві,
коли відбувається щось демонічне (за
однією з легенд диявол, втікаючи від
Діви Марії, перетворився на мишу, за
нею погнався і з’їв її кіт), таємниче, як
от ворожіння.

Роботи, представлені на виставці, охоплюють період від
XVII до ХХІ століть. В основному
це твори з фондових збірок галереї, багато з них експонуються вперше. Але є і зовсім свіжі
роботи, цьогорічні, загалом сучасні
митці — Олег Денисенко, Роман Романишин, Сергій Гай, Сергій Савченко, Володимир Богуславський суттєво
збагатили виставку.
Експозицію приурочили до Міжнародного дня кота, який у світі святкують 1 березня. Але кіт у мистецтві —
це те, що поза часом — і відеоролик
у першій залі, і всі роботи в інших двох
залах у цьому переконують.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

20 березня у Львові на базі кінотеатру „Сокіл“, що на вул. Володимира Великого, відкриють
кіноцентр. Кінотеатр, який
збудовано 1978 року, тривалий час занепадав, як і більшість львівських кінотеатрів.
18 грудня 2014 року Львівська
міськрада реорганізувала його
у „Львівський кіноцентр“. Уже
21 березня в ньому покажуть документальний фільм Джонатана
Нардуччі „Заміж за іноземця“.
У Львівському будинку орґанної
та камерної музики відбулася
прем’єра музично-художнього
проекту „Фантазії пробуджених пісків“. Проект уперше
в Україні поєднав на одній сцені
5 класичних творів відомих композиторів та пісочну анімацію.
Майстерна гра орґаністки Олени
Мацелюх та анімації на піску
художниці Аліни Васюти розповіли про сім’ю, любов, війну
та інші речі, якими ми живемо
сьогодні.
У Національному музеї у Львові
ім. Андрея Шептицького відкрито виставку „Олег Мінько.
Ретроспекція“, а в Палаці
мистецтв — виставки живопису
Віктора Хаджинова та Євгена
Потапова. На виставці в Національному музеї представлено понад півсотні робіт Олега Мінька,
який працював у стилях реалізм,
постмодернізм, експресіонізм. Їх
можна оглянути впродовж березня. В Палаці ж мистецтв виставки
є ювілейними — присвячені
50-річчю Віктора Хаджинова та
65-річчю випускника Львівської
політехніки Євгена Потапова.
За матеріалами інформагенцій
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культура

день поезії

наш календар

У

же 15 років 21 березня в календарі є Всесвітнім днем поезії.
В ухвалі ЮНЕСКО зазначено, що поезія може стати відповіддю на
найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини, але для
цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу.
Серед нас є багато як творців, так і шанувальників віршованого
слова. Одна з авторок воєнної поезії, Оксана Максимишин-Корабель,
розповідає про те, чи сьогодні поезія на часі, а також ділиться
з читачами своїм віршованим словом

„Зараз мені пишеться багато,
здебільшого про війну на сході“
— Я народилася в Яворові на Львівщині, закінчила факультет
журналістики Франкового університету, працювала кореспондентом у районних та обласних ЗМІ, стажувалася у США.
Понад три роки живу у Португалії, куди приїхала до чоловіка.
Поетичні гени мені передалися від батька. Пишу з дитинства, одначе серйозно взялася за поезію вже тут. Писала
вірші, аби побороти ностальгію за рідним домом. Я — поет-лірик, мої вірші були про кохання, природу, рідну
землю. І тут стався Майдан, який усіх українців зробив
іншими. У той час кожен боровся по-своєму. Я боролася словом. Писала історію Майдану і вкладала кожну подію у рими. Так
і народилася в мене перша збірка „Мамо, не плач. Я повернусь весною“. Усі
1000 примірників розкупили. Я собі тоді постановила, що частину коштів віддам
на потреби АТО, а решту витрачу на видання наступної збірки. Багато моїх віршів уже стали піснями — „Мамо, не плач…“, „Балада про друга“, „Голуба каска“,
„Дорога Слави“, „Вам грали дзвони“, „Із щоденника солдата“.
Зараз мені пишеться багато. Здебільшого про війну на сході. Хоча маю й декілька нових гуморесок. Я сама не сподівалася, що зараз Україні так потрібна
поезія. Вірші йдуть у народ, їх декламують діти на шкільних святах. Я отримую
багато листів. Стараюся всім відповісти. Тепер працюю над виданням другої
збірки. Туди ввійдуть нові вірші. У моїй книзі будуть розділи, присвячені Майдану та війні на сході України.

Пам’яті воїнів,
полеглих під Волновахою

Закрились сині очі, як блавати,
Як води Світязя красиві та одні.

Ніколи в Петрика не буде тата,
Бо й Петрика не буде на землі.
На Сході вбили юного солдата.
Заледве двадцять, а уже в труні.
Два кадри із життя, коротка стрічка.
Дитинство, юність і уже — кінець.
Не він тепер посватає Марічку,
Йому ж судився з терену вінець.
Два кадри із життя і титри, титри…
У пояс трави, він малий біжить.
Забіг у юність, далі — чорні титри…
Ну як же так, йому б ще жить і жить.
Останній кадр, весна і квіти,
Сумні такі, заплетені в вінки.
І музика, як схлип, так плачуть діти,
Так плачуть ненароджені сини…
І все, екран зчорнів, як доля,
Розстріляна із „братньої“ руки.
Солдат поліг за правду і за волю,
Бо з діда-прадіда вкраїнці — не раби.
Ніколи в Петрика не буде тата,
Бо Петрика не буде на землі.

Народе, плач!
Народе, плач, уже його нема.
Убили вороги твою дитину.
Він був надія й совість був твоя.
Не вмів кохати лиш наполовину.
…А ти його у забуття — не смій!
Від болю, мій народе, онімій!
Вкраїно, плач, уже його нема.
Де була кров, там виросте калина.
В сади твої сумна прийшла весна.
Настала в нашім домі зла година.
…А ти його у забуття — не дай!
Від жалю, Україно, заридай!
Дівчино, плач, уже його нема.
Він не візьме тебе за білі руці.
Не шлюблена, а вже — вдова,
Не вінчана, а вже в розлуці…
А ти його і мертвого люби.
Від люті хай сконають вороги.
Підготувала Ірина МАРТИН

21 березня — Всесвітній день поезії.
23 березня — Всесвітній день метеоролога.
24 березня — День боротьби із
захворюванням на туберкульоз.
25 березня — День працівників
Служби безпеки України.

Пам’ятні дати
19.03.1864 — народився Василь
Липкiвський, натхненник відродження УАПЦ та її перший духовний провідник, митрополит.
19.03.1895 — народився Максим
Рильський, український поет, перекладач, культурний i науковий діяч.
19.03.1900 — народився Фредерік
Жуліо-Кюрі, французький фізик,
лауреат Нобелівської премії.
19.03.1918 — перепоховання полеглих під Крутами бійців Студентського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна
Костенко, сучасна українська поетеса, авторка збірок „Над берегами
вічної ріки“, „Неповторність“, роману у віршах „Маруся Чурай“ та ін.
20.03.1632 — народився Гетьман
України Іван Мазепа.
21.03.1627 — народився Захарія
Копистенський, український
письменник, культурний i церковний діяч.
21.03.1685 — народився Йоґан Себастьян Бах, німецький композитор і орґаніст-віртуоз.
21.03.1942 — померла Ольга Кобилянська, українська письменниця.
22.03.1842 — народився Микола
Лисенко, український композитор, основоположник української
класичної музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш,
український живописець і художній критик.
24.03.1881 — народився Дмитро
Ревуцький, український музикознавець, фольклорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікробіолог Роберт Кох відкрив збудник
туберкульозу.
24.03.1905 — помер Жуль Верн,
французький письменник, автор
науково-фантастичних романів.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник
Тарасові Шевченку в Харкові
(скульптор М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун
розбив поляків під Вінницею.
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фізКУЛЬТУРА і спорт
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спортивний вечір

Ювілей, динамічний і під оплески
В
Після підняття Державного прапора України, яке здійснили найкращі
студенти-спортсмени вишу, звучання Державного гімну України
й представлення гостей вечора до
вітального слова було запрошено
ректора, професора Юрія Бобала.
— Кафедра не найстарша і не
наймолодша, але результати її
праці величезні, — зазначив він. —
У Львівській політехніці постійна
увага до кафедри, виділяємо її серед інших, бо саме тут закладається
фізична база студентів університету, вона зобов’язує їх займатись
спортом упродовж усього життя.
Хочу побажати викладацькому
складу й студентам здоров’я — це
головне у житті, те, що нам завжди
потрібне.
Думку ректора згодом продовжив
начальник управління з питань фізичної культури та спорту ЛОДА

| Світлина Наталі Яценко

ідсвяткувати своє 70-річчя, а заодно і 170-річчя університету, кафедра фізичного виховання Львівської політехніки запросила всіх охочих
12 березня — спорткомплекс у Стрийському парку
був, як і у попередні роки, заповнений ущерть викладачами й студентами, які прийшли привітати своїх
колег зі спортивними досягненнями, а також подивитись на свято краси і сили, як тіла, так і духу.

Юрій Майборода,
зауваживши, що
хто займається
спортом систематично, той досягає результатів:
на літніх Олімпійських іграх
Україна завжди посідає 10–20 місце,
і вклад у такі високі здобутки вносять
і львівські політехніки. Власне з найкращих спортсменів і варто брати
приклад усім решта, щоб досягати
перемог у житті загалом.
До добрих слів кафедрі й студентам приєднались і її завідувач, професор, заслужений тренер України
Віктор Корягін та начальник обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОНМС
України Анатолій Ігнатович.
Студенти, які торік виконали
норматив майстра спорту Украї-

Найкращі студенти-спортсмени 2014 року
1. Наталія Савчин — ІХХТ, гандбол
(жін.), м. с., срібний призер чемпіонату України (суперліга), чвертьфіналіст Кубку ЕГФ, член збірної команди
України;
2. Ірина Яськова — ІНЕМ, бокс (жін.),
м. с., срібний призер чемпіонату України, бронзовий призер чемпіонату Європи (Болгарія), член збірної команди
України;
3. Антон Комар — ІНЕМ, стрільба з лука,
м.с., учасник ІІ літніх юнацьких Олімпійських ігор у м. Нанкін (Китай), чемпіон України, член збірної команди
України;
4. Микита Гнєвишев — ІНЕМ, карате кіокушинкай, к.м. с, третє місце
в чемпіонаті Європи серед молоді
м. Вільнюс (Литва), друге місце в чемпіонаті України, член збірної команди України;

5. Ірина Моцик — ІНЕМ, настільний теніс,
м.с. м.к., бронзовий призер чемпіонату
України, володар Кубка України, член
збірної команди України;
6. Маркіян Пилипів — ІБІД, армспорт,
к.м. с., чемпіон України, учасник чемпіонату світу, член збірної команди України;
7. Олег Раврик — ІНЕМ, водне поле, м.с.,
чемпіон України, володар Кубка України, член збірної команди України;
8. Антон Давидюк — ІГСН, баскетбол,
к.м. с., чемпіон Всеукраїнської студентської баскетбольної ліги;
9. Юрій Бадан — ІКНІ, спортивне орієнтування, м.с., 20 місце на чемпіонаті
світу серед юніорів, чемпіон України,
член збірної команди України;
10. Антон Дукач — ІКТА, санний спорт,
м.с., 21 місце на Кубку світу, чемпіон
Кубка України, чемпіон України, член
збірної команди України.

ни — Олег Раврик (ІНЕМ, водне
поле), Юрій Бадан (ІКНІ, спортивне
орієнтування), Сергій Бабич (ІГДГ,
спортивне орієнтування), Юлія Білокінь (ІГСН, настільний теніс) —
отримали посвідчення. Крім цього,
стало відомо, що ректор підписав
указ про преміювання найкращих
студентів — кожен з них отримає по
тисячі гривень.
Алгоритм спортивного вечора простий і, що приємно для студентів, не втомлює: короткі привітання найкращих спортсменів,
їхніх наставників, вручення грамот і кубків, а поміж тим — мистецько-спортивні барвисті виступи під запальну музику. Для тих,
хто побачив дійство вперше, воно,
мабуть, видалося навіть феєричним — особливого шарму завжди
додають бальні танцювальні номери, а суттєве пожвавлення у залі
викликали виступи духового оркестру АСВ ім. П. Сагайдачного, акробатів і збірної команди з карате та
дитячої групи федерації карате.
Нагородження окремих викладачів
і студентів-спортсменів теж активізує глядачів — вболівають за своїх.
Власне вболівання і надає певної
новизни тому, що повторюється
з року в рік.
Від себе: хоч вік кафедри і поважний, підстав для розвитку є ще більше, тож нехай багаторічний досвід
не стане на заваді новим методам
виховання „золотих“ спортсменів,
а також на спортивних вечорах новому творчому поданню своїх і їхніх
досягнень.
Наталя ЯЦЕНКО
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перерва

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

Ім’я
художника
Заливахи
Другий
поверх
дороги

Одинич- Лічильний
ник дози
вектор радіації

Вовк із
„Книги
джунглів“

Монета
некруглої форми

Привілейоване
населення у Середні віки
в Європі

Хліб у
народів
Кавказу

Французький
письменник ХХ ст.

Вірш
Т. Шевченка

Антитерористична
операція

Наука
про
мораль

Вантажне Земельне
примі- володінщення на ня феокораблі
дала

Багнет

Одиниця
ел. опору

Одиниця
площі в
Британії

РитмічГрупа
ний
морських наголос
островів у вірші

Тибетський
бик
Лісовий
птах родини воронових

Каучуконосне
дерево

Ручна
вогнепальна
зброя

Верхній
кінець
щогли
Найбіль- У Середній Азії
ший
шаноострів
ваний
Австралії чоловік

День
тижня
Орган
зору

Гроші
США

Назва
тромбів у Одиниця
площі
США

Великий урочистий
музичний твір для
хору і оркестру
Дерево,
з насіння
якого виготовляють шоколад

Четверта за
віддаллю від Сонця
планета Сонячної
системи

Італійський письменник

Засіяне
поле
Богиня
війни з
почту
Ареса

Найменша самоврядна
територіальна
одиниця
Польщі

У давніх
греків
богиня
безумства

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 4

С Т Р У М І

Н Ь

У

І

О П Т И М І

Марка
вірмен- Ім’я Сенського
Лорана
коньяку
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Е
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С
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А Г У Т

І

О С О Т

И

А З

М А К

Щ

Р Е М А Р К

А Н Т А Р Е С
Н

Е

О

А Т О Н

Н

Л
Е О Л

О Р Д И Н А Р
І

Станція
технічного обслуговування
авто

Астрономічний
прилад
Країна в
Азії

Він ходить, спішить
і навіть б’є

А

Національне
управління США з
аеронавтики і космічних
досліджень

Змія у
Р. Кіплінга

Форма
рельєфу

А

Переносне житло
чукчів

Я

А

Л А Н

Художниця, вдова Товстий
Дж. Ленпапір
нона

Сорт
яблуні

Напівпровідниковий
прилад

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 6

J J J

Горизонтально: 5. Масштаб. 6. Сангіна. 8. Апофеоз. 11. Квартал.
14. Бас. 15. Лід. 16. ТЕЦ. 17. Вік. 19. Аксіома. 22. Норка. 24. Патон.
25. Ребро. 26. Скиба. 27. Егіда. 30. Сафра. 32. Планета. 34. Ага. 35. Оже.
36. Гід. 38. Лут. 39. Острава. 42. Каротин. 44. Анапест. 46. Афаліна.
Вертикально: 1. Еммі. 2. Астана. 3. Атлант. 4. Ебро. 6. Семестр.
7. Непал. 9. Ерзац. 10. Заповіт. 11. Кода. 12. Регіт. 13. Лета. 14. Бандера.
18. Контакт. 20. Корал. 21. Мікст. 23. Ара. 24. Пас. 28. Іванчук. 29. Інтер.
31. Фоліант. 32. Пежо. 33. Агра. 35. Офшор. 37. Драже. 40. Тантал.
41. Араміс. 43. Трап. 45. Араб.

Ідеальний працівник на
думку роботодавців:
— Йому 22 роки, але має
20 років стажу;
— У нього 2 вищі освіти
і вчений ступінь;
— Готовий працювати за
1 гривню в день.
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реклама та оголошення

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

експрес-оголошення

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
20 березня — „Так казав Заратустра“.
19.00.
21 березня — „Апокрифи“. 19.00.
22 березня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
25 березня — „Лісова пісня“. 19.00.

19 березня — „Циганський барон“
(оперета). 18.00.
20 березня — „Лебедине озеро“
(прем’єра). 18.00.
21 березня — „Аїда“ (опера). 18.00.
22 березня — „Даремна обережність“
(балет). 12.00, „Севільський
цирульник“ (опера). 18.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
21 березня — „DIVKA“. 18.00.
22 березня — „Пригоди Червоної
Шапочки та Невгамовного
Зайчика“. 12.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької

Львівський академічний
театр „Воскресіння“

19 березня — „Неаполь — місто
попелюшок“. 18.00.
20 березня — „Ромео і Джульєтта в кінці
листопада“. 18.00.
22 березня — „Циліндр“ (прем’єра). 18.00.
24 березня — „Вій, вітерець!“
(прем’єра). 18.00.
25 березня — „Поліанна“. 12.00,
„Ярославна — королева
Франції“. 18.00.

21, 22 березня — „За дверима“
(прем’єра). 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
19 березня — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 14.00.
20 березня — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 15.00.
22 березня — „Beautiful Карпати“. 12.00,
„Троє поросят“. 15.00.
24 березня — „Чарівник
Смарагдового міста“. 11.00,
„Втеча з реальності“. 15.00.
25 березня — „Дикі лебеді“. 12.00.

Камерна сцена
19 березня — „Катерина“. 17.00.
20 березня — „Катерина“. 16.00.
24 березня — „Чудова неділя
для пікніка“. 17.00.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення

Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
Площа, см2 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

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

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

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

21

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

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

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

Колектив Інституту інженерної механіки та
транспорту Львівської політехніки висловлює глибокі та щирі співчуття директорові
інституту Олексію Степановичу Ланцю з приводу смерті
батька.

Вважати недійсними втрачені
документи:
диплом ИВ-1 № 062014, виданий Львівським
політехнічним інститутом на ім’я Долгова
Олександра Васильовича;
диплом ВК № 36010820, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Полічковської Анастасії
Михайлівни;
студентський квиток № ВК 10367444, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мухи Олесі Орестівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Басараб Ірини Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Присяжного Максима Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Скробко Анни Олегівни;
студентський квиток № ВК 09602201, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Медведєвої Анни
Олександрівни;
студентський квиток № 09644375, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бицької Ольги Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тимофєєвої Валерії Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шудрик Богдани-Вікторії
Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Головацької Марти Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зозулі Мар’яни Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Павлова Віталія Євгеновича;
студентський квиток № 08385956, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кондратович Христини Зіновіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Щербановича Назара Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мартинюк Ірини Мирославівни;
залікову книжку № 10316778, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Боженко Каріни Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Басараб Віолети Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федака Андрія Орестовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Багмет Олександри Іванівни;
залікову книжку № 1207069, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Рудька Любомира Васильовича.
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інформатор

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад управління
науково-дослідної частини
№

Посади та відділи в управлінні НДЧ

Вимоги до кандидатур

1

Заступник начальника НДЧ

Повна вища освіта, наявність наукового ступеня, досвід з відповідного
напряму роботи — 5 р.

2

Учений секретар НДЧ

Повна вища освіта, наявність наукового ступеня, досвід з відповідного
напряму роботи — 3 р.

Відділ докторантури та аспірантури
1

Завідувач відділу

Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.

2

Провідний спеціаліст

Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.

3

Спеціаліст ІІ категорії

Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 2 р.

4

Старший інспектор

Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 2 р.

5

Старший інспектор

Повна вища освіта, знання іноземної мови (рівень В1)

Відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень
1

Повна вища технічна освіта, наявність наукового ступеня, знання іноземної
мови (рівень В1), досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.

Завідувач відділу
Організаційно-аналітичний сектор

1
2
3
4
5
6

Інженер І категорії
Інженер І категорії
Інженер І категорії
Інженер І категорії
Інженер ІІ категорії
Інженер ІІ категорії

Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.
Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.
Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.
Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.
Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 2 р.
Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 2 р.

Сектор інформаційного супроводу міжнародної наукової співпраці
1

Інженер І категорії

Повна вища освіта за кваліфікацією „перекладач“, знання основ наукового
та літературного редагування, знання методики науково-технічного
перекладу, досвід роботи з відповідного напряму роботи — 3 р.

2

Спеціаліст ІІ категорії

Повна вища філологічна освіта, знання англійської мови (рівень В2)

3

Спеціаліст ІІ категорії

Повна вища філологічна освіта, знання англійської мови (рівень В2)

Планово-фінансова група
1

Заступник начальника
планово-фінансового відділу

Повна вища економічна освіта, досвід роботи за фахом — 5 р.

2

Провідний спеціаліст

Повна вища економічна освіта, досвід роботи за фахом — 5 р.

3

Провідний спеціаліст

Повна вища економічна освіта, досвід роботи за фахом — 5 р.

Відділ маркетингу та інноватики
1

Завідувач відділу

Повна вища економічна освіта, наявність наукового ступеня,
знання іноземної мови (рівень В2), досвід роботи за фахом — 5 р.

Сектор маркетингу
1

Спеціаліст ІІ категорії
(аналітик науково-технічних розробок)

Повна вища освіта, знання іноземної мови (рівень В1)

2

Спеціаліст ІІ категорії
(по зв’язках з громадськістю)

Повна вища економічна освіта, знання іноземної мови (рівень В1)

Сектор інноватики та трансферу технологій
1

Інженер ІІ категорії

Повна вища освіта, знання іноземної мови (рівень В1)

Відділ метрології
1
2

Завідувач відділу
Інженер І категорії

Повна вища фахова освіта, досвід роботи за фахом — 5 р.
Повна вища фахова освіта, досвід роботи за фахом — 5 р.
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Посади та відділи в управлінні НДЧ
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Вимоги до кандидатур
Відділ захисту інформації

1

Завідувач відділу

Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.

2

Інженер І категорії

Повна вища технічна освіта, досвід роботи
з технічного захисту інформації — 3 р.

Сектор бухгалтерії
1

Заступник головного бухгалтера

Повна вища економічна освіта, досвід роботи за фахом — 5 р.

2

Провідний спеціаліст

Повна вища економічна освіта, досвід роботи за фахом — 5 р.

Сектор кадрового забезпечення
1

Заступник начальника відділу кадрів

Повна вища освіта, досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.

2

Спеціаліст І категорії

Досвід з відповідного напряму роботи — 5 р.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові
ступені і вчені звання, згоду на збір та обробку персональних
даних, копії паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад допускаються особи, що працюють з комп’ютером на рівні користувача, готові працювати в команді, коректні у спілкуванні,
здатні швидко виконувати завдання.

Термін подання документів на конкурс — місяць з дня
опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я
ректора Національного університету „Львівська політехніка“
за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 302 Б.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

змагання вчених

Триває конкурс „Кращий
молодий науковець року“

Д

о 1 квітня у Львівській політехніці триває конкурс „Кращий молодий науковець року“.

Відповідно до Положення про щорічний конкурс
„Кращий молодий науковець року“ , участь у ньому
можуть брати вчені віком до 35 років, основним місцем праці яких є Львівська політехніка і які активно
працюють за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки.
Найкращих молодих дослідників спершу визначають у кожному навчально-науковому інституті Політехніки. За поданням голів інститутських секцій РМВ
вчена рада кожного ННІ має визначити одного переможця. Найкращі отримають почесні дипломи і премії.

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