освітній студентський тижневик
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Чого Вам бракує для комфортного життя у Львові?
Мрії про ідеальне місто зародилися ще в далекі античні часи
й упродовж століть, зазнаючи
більш чи менш вдалих спроб
втілення, залишаються утопічними. Які не були б правильні
архітектурні форми будинків,
планування вулиць і площ,
розподіл їх функціонування,
без національного наповнення, без історичної пам’яті
вони виглядають холодними
і порожніми. Навіть старовинні міста, про які не дбають його
мешканці й влада, втрачають
свою привабливість, причому
не тільки для гостей.
На думку відомого урбаніста
Енріке Пеньялоса, який, будучи мером столиці Колумбії, за
три роки перетворив Боготу
на одне з найзручніших міст
у світі, ідеальне місто — таке,
в якому людям подобається
бути на вулиці. Хто ж хоче
бачити у своєму місті більше
туристів, мусить розвивати
пішохідний простір.
Що ж маємо у Львові? Якщо
справді „стан транспортної
системи погіршується в оберненій пропорції до збагачення суспільства“, то доводиться визнати, що львів’яни — доволі багаті люди: авто
посеред дороги, на тротуарах,
навіть інколи закрадається
думка, що вищерблена бруківка на центральних вулицях
і ями на околицях — це не
через недогляд відповідних
служб міста, а через велику
кількість машин. Тому якби
у Львові була річка, її красою
милувалися б переважно
власники автівок.
Окрім проблем транспорту,
болить і відсутність смітників.
Ні, вони є, але інколи качан чи
обгортку, щоб не кидати під
ноги, доводиться нести у сумці
додому. Перетворюєшся на
детектива, коли хочеш знайти поза центром книгарню.
А влітку парасолька від дощу
може слугувати й захистом від
сонця, бо дерев, що не кажіть,
а в нас таки мало.
Про хороше й культурне у нашому місті, яке 3 травня святкуватиме свій День, читайте на 18 с.

Василь Данилів, студент третього курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Більше велодоріжок і добрих доріг“
У центрі — хороших доріг і ліпшого сполучення. Було б
добре поміняти бруківку на кращу. Також могло би бути
більше велодоріжок, аби наше місто нагадувало такі європейські міста, як, скажімо, Венеція. А то щодо них більше
галасу, ніж реальних дій — маємо їх лише два чи три кілометри. Тоді би до нас їздило більше туристів і на машинах, і на велосипедах,
так, як ми можемо їхати до Франції і брати з собою ровер, а там кататись
по місту. Був у Канаді, в Торонто, там дороги у п’ять смуг — хайвей, що для
нас бажано, але нереально. У них нема магазинів, де можна вільно купити
алкоголь, лише два спеціалізованих. А ось це було би незле запозичити.

Оксана Петринець, студентка першого курсу Інституту
архітектури:

„Притулків для собак і спортивних
майданчиків“
Я зі Стрия, але тепер винаймаю квартиру у Львові й щодня
милуюся його архітектурою. Бо у Стрию багато старих будинків змінили на сучасні, а мені здається, що треба поважати архітектурну спадщину. У Львові, на відміну від мого
рідного міста, багато різних закладів, на будь-який смак і для всяких потреб.
І це мені подобається, як і австро-угорський дух Львова. Але от не зашкодило б створити більше притулків для собак, бо бачу, як їх, нічийних, багато
розгулює по місту, і вони є загрозою для дітей. Не зашкодило би і облаштувати більше спортивних майданчиків і відкрити художні гуртки для дорослих.

Настя Шаповалова, студентка першого курсу Інституту
гуманітарних і соціальних наук:

„Щоб транспорт був зручніший“
У Львові багато яскравих місць, де можна відпочити з друзями. Я родом із Херсонської області, там зовсім інша архітектура і зовсім інші люди. Тут мені подобається ставлення людей один до одного, атмосфера міста. Загалом,
мене все влаштовує. Єдине, що зранку складно маршрутками добиратись на навчання, але в Херсоні транспорт ще гірший. Хотілося,
щоб він таки був зручніший. А ще інколи, особливо влітку, у Львові мені
бракує моря.

Андрій Малай, студент четвертого курсу Екологічного
коледжу Львівського національного аграрного університету:

„Річки з набережною і смітників“
Я багато подорожую автостопом і зробив висновок, що
Львів — найкраще місто в Україні, спокійне і затишне. От
Тернопіль — гарне місто, але воно як великий парк з озером,
Рівне — як спальний район Львова Сихів, Київ — шумний
і метушливий. Мені трішки подобається хіба Одеса. Вважаю,
що у Львові є все, крім річки з набережною. А ще, можливо, не зашкодило б
доставити смітники.
Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

ч. 12 [2892]
30 квітня — 13 травня 2015

NOTA BENE!

3

гості університету

наукові фестини

Відкривати Україну і світ

Як політехніки
дивували
гостей

Я

| Світлина Ірини Шутки

к культура і новітні технології можуть змінити — поліпшити життя сучасної людини, міста і країни. Про це 21 квітня у Політехніці
говорили під час засідання дискусійного клубу „Відкрий світ“, який
організовує Міжнародний фонд Арсенія Яценюка „Відкрий Україну“
(Open Ukraine).

Те, що дає позитивну
енергію
Зустріч у Політехніці відбулась з ініціативи Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки. Ректор Юрій Бобало
назвав захід і корисним, і цікавим: це
для академспільноти нагода ознайомитись з діяльністю фонду „Відкрий
Україну“ і технологіями Smart City,
а відтак — нові можливості, насамперед для студентів. МІОК має досвід співпраці з Open Ukraine: спільно
реалізовували кількарічний проект
„Діти емігрантів про себе…“, нагада-

ла директор МІОК
Ірина Ключковська.
Цей фонд створений
у 2007 році з ініціативи Збіґнева Джимали (Польща) і Арсенія Яценюка, нині
Прем’єр-міністра
України, котрий тоді
як очільник МЗС бачив, як мало знають
у світі про Україну.
Тож фонд поставив
за мету відкривати її для інших і для
самих українців.
— Хочемо, щоб Україну у світі
знали не лише як країну боротьби
з корупцією і свободолюбного народу, а й як надійного партнера, щоб
вона врешті стала членом Європейського союзу, — наголосила голова
Наглядової ради фонду Терезія Яценюк, презентуючи діяльність фонду.
Фонд реалізовує різні програми,
як-от „Міжнародний діалог“, „Культурні горизонти“. Щорічно проводить Міжнародний безпековий
Закінчення на 8 с. m

Н

аукові пікніки — традиція багатьох європейських
вишів. Перший такий захід, до
якого долучився наш університет, на подвір’ї головного
корпусу вишу відбувся восени
2013-го року. Цьогоріч велике
наукове свято, яке тривало від
25 по 28 квітня, політехніки
організували самі, залучивши до
нього не тільки львівські виші,
а й закордонних партнерів.
Назвали вже вкраїнською —
не пікніки, а фестини.

Під час відкриття свята, крім господарів, гостей привітали ректор Вроцлавської політехніки
професор Тадеуш Вєцковський та
депутат Верховної Ради України
Оксана Юринець. Але основний
задум фестин пояснив ректор
Юрій Бобало:
— Враховуючи те, що кожен
випускник середньої школи має
право вступати у 5 вишів, і в кожному з них на 3 напрями, ми хочемо допомогти абітурієнтам зрозуміти, чого вони хочуть і де вони
Закінчення на 4 с. m

благодійний аукціон

Митці-політехніки допомагають військовим

В

ІАРХ вже не вперше долучається до
загальноуніверситетської підтримки українських військових, зокрема
й політехніків. Після досить гарячих аукціонних торгів розпродали
майже усі картини-лоти та зібрали 17 700 гривень, які передадуть
у Штаб підтримки АТО Львівської
політехніки, відтак спрямують на
допомогу воїнам.
Н. П.

| Світлина Наталії Павлишин

икладачі та студенти Інституту архітектури Львівської
політехніки виставили свої
роботи на благодійний аукціон,
який відбувався в нашому університеті 26 квітня.
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Як політехніки дивували гостей
m Закінчення. Початок на 3 с.

зможуть працювати після закінчення вишу. Політехніка як самоврядний дослідницький виш скористалася правом внесення змін до Правил
прийому, щоб нашим абітурієнтам
легше було вибрати той чи інший
навчальний напрям. Йдеться про
те, що випускники шкіл мають право
складати ЗНО тільки з 4 предметів.
Якщо у Правилах прийому вказати,
що вступник може подати сертифікат з математики або фізики, то це
розширює його можливості вибрати
ту спеціальність, яка йому справді
подобається. Цьогоріч у фестинах
беруть участь близько 30 представників польських вишів, а також науковці з Великобританії та Франції.
Ми залучили до участі не тільки міські школи, а й виші, міське та обласне
управління освіти.
Перші два дні фестин були найвеселішими, адже планували їх для
відвідувачів, яким від трьох років
і до ста. На всю суботу подвір’я головного корпусу перетворилося
на десятки цікавих локацій. Йдемо
насамперед до наукових наметів.
Уже вдруге вони розташувалися
на місці автостоянки, аж до містка
Тульє. В кожному — вражаючі досліди, експерименти, можливості
придбаної або розробленої у влас-

них лабораторіях техніки. Науковці й студенти навчально-наукових
інститутів та Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації демонстрували навіть деякі результати
наукових розробок.
Представники ІТРЕ показали роботу 3D принтера, а науковці кафедри фотоніки хвалилися вмінням записувати голограми. Кафедри ІІМТ
зайняли кілька наметів. В одному
встановили цікаві прилади — кардіо
сенс (для електрокардіограми) та
нейротом (для електроенцефалограми), з допомогою яких відслідковують, як приймають рішення водії
транспортних засобів. В другому на
обладнанні, яке самі розробили й виготовили, пакували цукор у паперові
пакетики по 3 г. Геодезисти принесли безпілотний літальний апарат,
який допомагає створити топографічні плани, а також 3D сканер. Саме
його використовують при створенні
моделей дерев’яних церков.
Крім наукових дивовиж, політехніки вражали мистецькими та кулінарними талантами. Одразу навпроти основного входу молодь змагалася у малюванні головного корпусу
Політехніки. Зліва, біля велостоянки, на асфальті зображали метелика.
Якщо дивитися з певної точки, цей

красень стає об’ємним, адже виконаний у техніці 3D малюнка.
На газоні, з боку Академічної гімназії, готували куліш. Страву подали
якраз ополудні, тож усі, хто зголодніли, могли безкоштовно підживитися, не покидаючи забави. А ті, хто
притомився, відпочивали у кольорових гойдалках, натягнених між деревами. Тут-таки студенти-дизайнери
ІАРХ виготовляли садові еко-фігурки з використаного пластику. На
встановленій сцені виступали художні колективи НД „Просвіта“, неподалік відбувалися різні спортивні
змагання: від паркуру та армреслінгу
до фехтування на шпагах.
— Маємо в планах створити постійно діючий центр інтелектуального дозвілля, де діти зможуть не
тільки побавитися, а й пройти профорієнтаційні тести. Недільна програма була для школярів та студентів:
перегони роботів „Roborace“, екскурсії до Актової зали, семінари, економічні конкурси тощо. В понеділок
та вівторок відбулися круглі столи
з представниками львівських вишів та
зарубіжними делегаціями, воркшопи,
презентації напрямів наукових досліджень, — розповіла проректор з наукової роботи Наталія Чухрай.
Анна ГЕРИЧ

фотофакт

Актову залу офіційно „відчинили“ архітектори!

П

ершим урочистим заходом, який відбувся
в оновленій Актовій залі Львівської політехніки, стало вручення дипломів випускникам-магістрам та спеціалістам Інституту архітектури.

Своїх учорашніх студентів із різних кафедр, які 20 квітня вже вбрані у мантії та конфедератки заповнили
найпрезентабельніше університетське приміщення, привітали директор інституту професор Богдан
Черкес, декан повної вищої освіти професор Віктор
Проскуряков, декан базової вищої освіти доцент Ігор
Гнесь, завідувачка кафедри містобудування професор
Галина Петришин та завідувач кафедри реставрації
архітектурної та мистецької спадщини професор Микола Бевз. Останній, зокрема, розповів уже тепер своїм
молодшим колегам — архітекторам про особливості
ремонтно-реставраційних робіт, здійснених в Актовій
залі за останні кілька місяців.
А. Г.

ч. 12 [2892]
30 квітня — 13 травня 2015

студії

5

наукові зустрічі

Виклики інтеграції в умовах глобалізації

П

| Світлина Анни Герич

ро сучасну міжнародну політику України в контексті світових
інтеграційних процесів йшлося під час міжнародної науково-практичної конференції „Міжнародні інтеграційні процеси: історичний
досвід, сучасні виклики та перспективи“, яка відбулася у Львівській
політехніці 23–24 квітня.

У відкритті дводенної наукової зустрічі взяли участь представники організаторів — проректор з наукової
роботи Наталія Чухрай, директор
ІГСН Ярина Турчин, а також гості — керівник представництва МЗС
України у Західному регіоні В’ячеслав Войнаровський, директор МІОК

Ірина Ключковська та інші. Загалом
до участі в конференції зголосилося
майже 70 науковців, зокрема делегація політологів зі сусідньої Польщі.
Звертаючись до політехніків, В’ячеслав Войнаровський зазначив, що
Львів відіграє одну з найважливіших
ролей у процесі євроінтеграції Укра-

їни, після столиці. Здавна місто було
важливою точкою на світовій мапі,
а перші дипломатичні представництва інших країн тут з’явилися у середині ХVІІ століття. Також представник МЗС подякував політехнікам та всім українським студентам
за те, що на Майдані вони не шкодували здоров’я і навіть життя, й стали
основною силою, що виборола зміни
не лише у внутрішній, а й зовнішній
політиці нашої держави.
Ірина Ключковська окреслила
проблеми, які залишаються, й назвала вже здійснені знакові кроки щодо
налагодження діалогу між Президентом, Урядом та представниками
Світового конгресу українців. Вона
наголосила, що тільки спільною працею переможемо всі внутрішньо- та
зовнішньополітичні чинники, які
заважають Україні інтегруватися з
європейською спільнотою.
Конференцію організувала кафедра політології та міжнародних
відносин Інституту гуманітарних та
соціальних наук Львівської політехніки та Науково-аналітичний центр
політичних досліджень „Вектор“.
Анна ГЕРИЧ

В інформаційних війнах — лінгвісти
В
ід 22 до 24 квітня у Львівській
політехніці тривала міжнародна конференція „Людина.
Комп’ютер. Комунікація“, яку
вдруге провела кафедра прикладної лінгвістики Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Учасників наукової зустрічі привітала проректор з наукової роботи
професор Наталія Чухрай. Вона коротко пояснила важливість тематики
конференції:
— Технічні досягнення ХХ століття привели до того, що в світі
склалося особливе інтелектуальне середовище взаємодії, яка здійснюється
за посередництвом комп’ютера. Тому
питання ефективної комунікації виступають на передній план. Відповіді
на них стараються знайти не тільки
комп’ютерні інженери, програмісти,

фізики, математики, а також лінгвісти
всього світу. Створити певні ефективні методи взаємодії між людиною
і комп’ютером — завдання прикладної лінгвістики (тут актуальні проблеми перекладу та термінознавства,
викладання іноземної мови, сучасна
комп’ютерна лінгвістика, сучасні
напрямки розвитку лексикографії
тощо). В сучасному інформаційному
суспільстві прикладна лінгвістика допомагає зрозуміти загрози, пов’язані
з такими процесами, як, до прикладу,
вторгнення у внутрішній світ людини, маніпуляції свідомістю тощо.
Питання інформаційної безпеки,
які також вивчає прикладна лінгвістика, особливо актуальні у нинішніх
українських політичних та економічних реаліях.
— Сьогодні ми розуміємо, якими
важливими є різні галузі прикладної лінгвістики. Мову трактують

як зброю. Про це говорила ще Леся
Українка, а також відомий когнітивіст
професор Світлана Жаботинська. На
жаль, ми знаємо не тільки про „гарячу“ і „холодну“ війну, але й про війну
світоглядів, яка виникла в епоху постмодерну і навіть не вписується у типові стандарти інформаційної війни.
Театром її військових дій є наша свідомість. Водночас за неї якраз і ведуться бої. Ми маємо гострити нашу
мову, щоб у цій війні перемогти, —
каже завкафедри ПЛ Олена Левченко.
На конференцію прибули близько шести десятків учасників із різних міст України, а також науковці
з Польщі, Австрії та Чехії. За словами
директора ІКНІ професора Миколи
Медиковського, важливо, що в пленарному засіданні конференції взяли
участь і студенти-магістри кафедри.
Анна ГЕРИЧ
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Найкраще на деталях машин
знається політехнік

Д

исципліна „Деталі машин“ — це одна з основ якісної підготовки
майбутніх інженерів-механіків, наголосив професор Володимир
Малащенко зі Львівської політехніки учасникам Всеукраїнської олімпіади з дисципліни „Деталі машин та основи конструювання“, які
зібралися на другий етап олімпіади у Львові 22 — 24 квітня. Перемогу
здобув третьокурсник ІІМТ Василь Червоняк.

Завершальний етап олімпіади планували провести у Луганську, та через
військові дії на сході його вирішили
провести у Львівській політехніці.
До організації активно долучився
в.о. завідувача кафедри деталей машин В. Малащенко. Учасників з різних вишів України (Одеси, Харкова, Миколаєва, Дніпропетровська,
Краматорська, Запоріжжя, Києва,
Луцька і Львова) привітали проректор Дмитро Федасюк і директор
ІІМТ Олексій Ланець. Член журі
олімпіади, професор кафедри машинознавства і директор українсько-іспанського факультету Одеської політехніки Сергій Ґутиря зазначив:
— В Україні розвинуте машинознавство, спрямоване на розвиток машинобудування, що поділя-

ється на загальне і спеціальне. На
сьогодні не всі галузі функціонують
однаково: є низка чинників, які не
сприяють розвитку галузей важкого
машинобудування, але це не означає, що науковці та майбутні вчені
й конструктори не повинні отримувати гідної освіти.
Олімпіада передбачала два тури —
із розрахунків деталей машин та конструювання складальних одиниць деталей машин, розповів відповідальний секретар оргкомітету олімпіади,
доцент кафедри ДМ Богдан Сологуб.
Журі задоволене рівнем знань учасників, попри те, що існує така проблема, як відсутність єдиної загальнодержавної програми підготовки
із дисципліни „Деталі машин“. Студенти зі Львова продемонстрували

достойний рівень. Здобули не лише
„золото“: Іван Тарнавський із ЛНАУ
виборов другу позицію, а львівський
політехнік Роман Лоза, який, до речі,
навчається на хімічній інженерії,
і Олександр Стасишин із УАД мають
„бронзу“. Серед найкращих також
Андрій Стаканов (теж 2-ге місце)
з Одеської політехніки та Роман Ковальчук (3-тє місце) із Національного
університету водного господарства
та природокористування.
Ірина ШУТКА

симпозіум

Митниця в умовах євроінтеграції

І

нтеграція з ЄС вимагає від
України по-новому працювати
на кордонах, на митниці. Про
необхідні зміни, пошук найефективніших механізмів інтеграції
в галузі зовнішньоекономічної
та митної діяльності говорили
у п’ятницю на ІІ Міжнародному
науково-практичному симпо
зіумі „Проблеми управління
зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України“.

Угода про асоціацію між Україною
та Євросоюзом, яку ВРУ і Європарламент ратифікували у вересні
2014 року, здійснюється поетапно,
наразі діють окремі її положення,
нагадав директор ІНЕМ професор
Олег Кузьмін. Підписання Угоди —
це, як слушно зауважила проректор
Політехніки Наталія Чухрай, „лише
початок“, тепер важливо якісно
і ефективно втілювати її у різних

площинах, а це — „великий виклик
для українців“.
Із 1 січня 2016-го заплановане
тимчасове застосування розділу IV
Угоди — „Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею“. Тож симпозіум
у Політехніці, приурочений 50-річчю ІНЕМ (колись Інженерно-економічний факультет), став гарним
майданчиком для фахового аналізу
різних аспектів імплементації Угоди в галузі зовнішньоекономічної та
митної діяльності, плюсів та мінусів,
які чекають нас на шляху інтеграції.
У зустрічі взяли участь представники Політехніки (передовсім кафедри
ЗМД і ММП), Державної фіскальної
служби, Торгово-промислової палати України, органів влади та бізнесу. Представник Львівської митниці
Андрій Тодощук зазначає:
— Україна робить перші кроки
на шляху до відкриття ринків ЄС,
і в процесі реалізації Угоди про асоціацію важливим моментом є поло-

ження про створення поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Велику частину в економічному блоці Угоди займають питання, пов’язані безпосередньо з митною сферою.
Це сприяння торгівлі та співпраці
в митній сфері, домовленість про
взаємну адміністративну допомогу
у сфері з митними правопорушеннями, правила визначення походження
товарів, право інтелектуальної власності, організація митних процедур,
митне тарифне регулювання, пов’язане з поетапним зниженням ставок
мита і створення організованого правового поля у митній сфері.
Напрацьовані рекомендації
з удосконалення законодавства
України планують передати народному депутату ВРУ, доцентові ІНЕМ
Оксані Юринець, яка є членом парламентського комітету з питань європейської інтеграції.
Ірина ШУТКА
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Науковців Політехніки відзначили у Польщі. Доцент кафедри
органічної хімії Юрій Стецишин
та старший науковий співробітник кафедри загальної фізики Віктор Кусьнеж отримали
нагороду ім. І. Виговського. Нею
відзначають досягнення українських громадян у розвитку науки
й культури, громадянського
суспільства та демократії.

Львівській політехніці 22 — 24 квітня відбувся ІІІ семінар
бібліотек трьох політехнік — Краківської, Лодзької і Львівської.
На зустрічі говорили про формування, організацію та збереження
бібліотечного фонду

Як бібліотека Політехніки
інтегрується з Європою

| Світлини Ірини Шутки

Співпраця між бібліотеками трьох вишів започаткована у 2000-х роках,
зазначив, відкриваючи
роботу семінару, проректор Львівської політехніки з науково-педагогічної
роботи Олег Давидчак.
Угоди про співпрацю передбачають проведення
різних заходів, зокрема
практичних семінарів у га-

лузі організації керівництва бібліотекою, розповсюдження інформації
тощо. На таких зустрічах порушують
актуальні питання: перші два семінари, що відбулись у Польщі, були
присвячені бібліографічним базам
даних наукових доробків працівників
вишів і створенню наукових архівів,
менеджменту й маркетинговій діяльності бібліотек.
— У наших бібліотек є багато
спільного: специфіка фондів, спеціальності у наших вишах (адже маємо
подібні навчальні плани), проблеми.
Вивчаємо польський досвід обслуговування користувачів відкритих фондів: його особливості й переваги,
технології і засоби, які впроваджують
польські книгозбірні й те, як вони шукають фінансування для цього. У колег із Польщі більш розвинуті технології, і ці семінари мають на меті

піднести наш рівень. Це і буде наша
інтеграція на Захід, коли зможемо
кооперуватися в таких напрямах, як
бібліографічні бази даних, різні засоби і методи доступу до наукової
інформації, — розповідає завідувач
науково-методичного відділу НТБ
Львівської політехніки, організатор
семінарів Рената Самотий.
На семінари збираються керівники
різних відділів бібліотек: комплектування, обслуговування, ІТ. Цього
разу до Львова приїхало 8 польських
фахівців. Відбулося три сесії: спершу
виступили львів’яни, тоді гості з Кракова, а 24 квітня — з Лодзя. Учасники
мали нагоду побувати з екскурсіями
у книгозбірнях Львівської політехніки, ЛНУ ім. І. Франка, а також у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника.
Ірина ШУТКА

Технічна освіта — на шляху
євроінтеграції. 23 квітня в КПІ
відбувся міжнародний семінар
„Європейська сертифікація
інженерів: паспорт інженера та
гарантія якості освіти“. Восени
2014 року Україна приєдналася
до Федерації європейських інженерних асоціацій (FEANI), що
реалізує три напрями з акредитації інженерних спеціальностей та сертифікації професійних
інженерів — стосовно переліку
інженерних програм (спеціальностей), „паспорта“ інженера та
почесного титулу „Європейський
інженер“. Підписано Меморандум про пілотну імплементацію
європейських ініціатив між
відповідними українськими та
європейськими організаціями.
А до кінця року Україна приєднається до європейської угоди про
взаємне визнання сертифікатів
інженерної освіти.
Відпрацювання — лише для медиків. Кабмін затвердив зміни
(постанова № 216 від 15 квітня)
до Порядку працевлаштування
випускників вишів, підготовка
яких здійснювалась за державним замовленням. Тепер відпрацьовувати за місцем призначення не менше 3 років будуть лише
випускники медичних спеціальностей.
Сесія ЗНО стартувала. 24 квітня
відбувся перший тест — з української мови та літератури.
За інформацією Українського
центру оцінювання якості освіти, явка абітурієнтів становила
95,4 % від загальної кількості зареєстрованих (майже 289 тис.).
Цьогоріч результати ЗНО
одночасно будуть і результатом
ДПА з відповідного шкільного
курсу. Результати оприлюднять
до 15 травня. Решта предметів —
у червні.
За матеріалами інформагенцій
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Відкривати Україну і світ
m Закінчення. Початок на 3 с.

форум, на який з’їжджаються учасники з усього світу. Діє аналогічний
форум для молоді. Щоб потрапити
на нього, треба написати есе на оголошену тему — і кращих авторів запрошують до участі. Фонд проводить
зустрічі з відомими людьми культури (Олесь Санін, Сергій Жадан, ін.),
надає міні-гранти для митців, підтримує іноземні переклади творів
сучасних українських письменників, участь України у Книжковому
салоні в Парижі тощо. Як зазначила
Т. Яценюк, нині часто дискутують, чи
потрібні культурні проекти у період
економічних негараздів і військових
дій. Вона відповіла словами Вінстона
Черчиля, якому пропонували згорнути фінансування культурної галузі на
час Другої світової: „А заради чого
ми тоді воюємо: для чого нам перемога, якщо не буде культури?“. Культура „допомагає триматися“, „надає
позитивної енергії“, вважає спікер.

Зараз фонд працює і в соціальному
керунку: опіка над табором для вимушених переселенців на Житомир
щині, концерти для військових.

Як і навіщо
розумнішають міста
Дискусійний клуб „Відкрий світ“ — це
зустрічі з відомими експертами, діячами. Його учасниками, до прикладу,
були Мадлен Олбрайт, Олександр Чалий. Кілька засідань фонд сподівається провести й у Львові, зокрема
за участю політехніків. Цього разу
гостем клубу був Ігор Мальченюк,
експерт у сфері ІТ. Він говорив про
те, як впровадження новітніх технологій може змінити і змінює міста,
допомагає робити їх кращими, більш
придатними і комфортними для
проживання. Львів, каже спікер, не
є унікальним: має ті ж проблеми, що
й кожне місто (транспорт, водозабезпечення і т. д.), змушений конкурувати з іншими містами — „боротися за

жителів“ (до 2050-го у містах житиме
понад 75 населення планети).
Якщо у ХІХ ст. міста будували,
там, де є дороги, то у ХХІ ст. — де
є інтернет, бо цим живе сучасна
економіка (торгівля, розваги), каже
І. Мальченюк. Smart City — це цифрові технології, націлені на підвищення
продуктивності та якості життя міста, трансформацію різних аспектів
його функціонування, як управління
дорожнім рухом, очищення води,
енергозбереження. Важливими в концепції „розумного міста“ є інтернет
речей (мережа пов’язаних пристроїв і технологій, а це пристрої LEDосвітлення, розумні дорожні знаки),
хмарні технології, відкриті й великі
дані і, звичайно, активні громадяни,
без яких розумне місто не може існувати. Серед смарт-міст нині Лондон,
Амстердам, Барселона, Ніцца, НьюЙорк, Монреаль, Пекін, ін. Цілі стратегії із розвитку розумних технологій
для міста мають компанії SАP, IBM,
Microsoft, Cisco. За оцінками експертів, послуги цього сектора через п’ять
років становитимуть 400 млрд. $. Тож
студентам перспектив вистачає. Як
і міст на нашій планеті.
Ірина ШУТКА

майстер-клас

Як робити найвеселіший бізнес нашого часу

В

есілля або фестиваль, промо-акція чи екскурсійний
квест, корпоратив або бізнес-зустріч — ці та море інших подій
для вас нині готові організовувати професійно. „Таємницями
івент-індустрії“ зі студентами ІПДО недавно поділився
засновник івент-агентства
PersonaGrata Микола Мисик.

Індустрія подій або, як вважає
М. Мисик, „найвеселіший бізнес
нашого часу“ — доволі молодий,
розвинувся в умовах ринкової економіки. Хоча, зауважив доповідач,
першими івенторами можна вважати
шаманів, а організованими подіями — церемонії обрання вождів, коронації, релігійні свята тощо. У світі
івент-індустрія активно розвивається впродовж останніх 10–15 років.
В Україні, зокрема у Львові, кількість
компаній, що займаються організацією і проведенням подій, останнім часом зросла, що, однак, не оз-

начає, що ринок заповнений. Крім
цього, емоції, навколо яких і працює
івент-індустрія, завжди актуальні.
Організований „івент“ має нести позитив і комфорт, додавати престижу
й підвищувати статус чи то особи чи
компанії.
Розважальні, бізнесові й актуальні нині розважально-ділові; одной кількаденні, у приміщенні чи особливо нині популярні просто неба;
приватні, професійні, ділові, масові, рекламні й т. д. — події бувають
дуже різні. Тобто ніш для розвитку
є чимало. Цікаво, що івент-менеджери нині потрібні не лише в спеціалізованих агентствах: великі компанії
часто прагнуть мати свого власного
фахівця, який добре знає потреби
й інтереси персоналу й організує події йому до смаку. А от прихильникам
власної справи, за словами М. Мисика, важливо мати амбіції й бути творчими. Креативність загалом — один
із китів івент-індустрії. Для тих, хто
хоче стати фахівцем у цій сфері, спі-

кер дав кілька практичних порад: постійно підвищувати професійність,
не переоцінювати власні сили й досвід (якщо ви не певні, що добре організуєте певний захід, краще за нього
не братися, бо він, найпевніше, стане
„мінусом“ у вашій діловій репутації).
Також треба чітко контролювати роботу підрядників, всі домовленості
із замовниками фіксувати письмово,
мати продуманий графік проведення
події і завжди неодмінно „план Б“.
В ІПДО також відбулись семінари
на теми фінансової стабільності та
електронної комерції. Ці заходи організували кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
Політехніки і Львівська академія бізнесу (LAB), що пропонує низку тренінгів, курси із маркетингу, реклами,
зокрема в інтернеті та з використанням сучасних технологій, розповів
керівник проектів LAB, випускник
кафедри АФМ Ігор Васюник.
Ірина ШУТКА
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міжнародне співробітництво

На умовах рівноправного
партнерства
О

дним із пріоритетних напрямків діяльності Львівської політехніки
є міжнародна наукова співпраця, тому тут дбають про добрі міжнародні стосунки з вишами і науковими інституціями Європи та світу,
тим паче, що живемо на прикордонні з європейськими державами.

— Науковці університету
вже впродовж багатьох років беруть активну участь
у різноманітних програмах міжнародного співробітництва, — розповідає проректор з наукової
роботи Львівської політехніки професор Наталія Чухрай, з якою ведемо
мову про сучасні тенденції розвитку міжнародної
наукової співпраці, перспективи та інтеграцію
у міжнародне середовище. — Діє понад 100 комплексних угод з провідними
університетами та установами Європи, Америки та
Азії. Хотілося б, щоб ця
співпраця вийшла на якісніший рівень, адже в силу
різних обставин не з усіма
співпрацюємо однаково.
Знаково, що 20 березня
цього року відбулося підписання Угоди між Україною і Євросоюзом про
участь України у Рамковій
програмі ЄС з наукових
досліджень та інновацій
„Горизонт-2020“. Відповідно до Угоди, Україна
братиме участь у програмі
на правах асоційованого
учасника. Вона увійшла
до 11 провідних наукових
країн світу, які визначені
ключовими стратегічними
партнерами ЄС. Наукові
колективи університету,
звичайно, й до підписання
Угоди брали участь у попередній програмі (7 РП),
але лише як партнери
з третьої країни. Тепер,
як рівноправні партнери,
матимемо однакові права
й можливості з установами
країн-учасниць ЄС, широкі можливості для наукової співпраці, проведення

спільних наукових досліджень та підвищення мобільності науковців. Зможемо бути бенефіціарами
або координаторами проектів у рамках створених
консорціумів. Тепер не
лише ефективно проводитимемо фундаментальні
прикладні дослідження,
а й будемо займатися наукою в реальному секторі
економіки, втіленням в неї
наших наукових результатів, адже наука має служити народові. Англомовні
видання шістьох інститутів Політехніки знають
і цінують у світі, одне з них
входить до наукометричних баз даних. Ще кілька
видань перебувають у стадії започаткування.
— Як забезпечуватимете
виконання завдань програми
„Горизонт-2020“?
— За наказом Міністерства
освіти і науки України на
базі Львівської політехніки
торік створено національний контактний пункт „Дії
Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та
кар’єри“ (НКП), який розповсюджує відомості про
програму „Горизонт-2020“
та здійснює інформаційний супровід за тематичним напрямом „Дії Марії
Склодовської-Кюрі“ пріоритету „Передова наука“.
Робота НКП спрямована
на підвищення обізнаності наукової спільноти та
інших зацікавлених учасників з програмами ЄС і активізації участі у „Горизонті-2020“; інформування та
надання консультаційних
послуг; створення, змістове наповнення та підтрим-

ку веб-сайту НКП,
видання бюлетенів
(та інших інформаційних матеріалів). На базі НКП
проведено три семінари,
створено й змістовно наповнюється веб-сторінка
НКП, видано інформаційний бюлетень „Дії Марії
Склодовської-Кюрі“, йде
робота над підготовкою
другого видання. Також
провели нараду з представниками правління концерну ПАТ „Концерн „Електрон“ (у травні зустрінемося з представниками
успішних IТ-компаній), та
два заходи національної
мережі НКП.
Щодо участі наукових колективів Львівської
політехніки у програмах
з наукових досліджень
(7 РП, „Горизонт-2020“),
то на конкурси 7-ої Рамкової програми подано
20 заявок, п’ять з яких отримали фінансування від
ЄС. У цьому році виконуємо три проекти 7 РП. На
конкурси програми „Горизонт-2020“ подали 5 проектних пропозицій.
— Університет бере участь
й у інших зарубіжних наукових проектах?
— Звичайно, виконуюємо
міжнародні проекти та науково-дослідницькі роботи за міжнародними грантами (NATO, ICDD, CRDF),
у рамках міждержавних
угод з Австрією, Китаєм,
Литвою, Німеччиною, за
міжнародними госпдоговорами на замовлення
закордонних компаній та
установ Німеччини, Італії,
Молдови, Вірменії. Наші

вчені проводять наукові
дослідження та проходять
стажування за кордоном
у межах програм академічних обмінів (Fulbright
Program, DAAD, OeAD),
індивідуальних грантів, стипендій (програма
Gaude Polonia, стипендійна програми ім. Лейна
Кіркланда, грантів CNRS).
— Які плани на найближчий
час?
— Хотілося б створити
в Політехніці сприятливе,
роз’яснювальне, інформаційне середовище, видавати
каталоги та інформаційні
бюлетені різними мовами,
вдосконалювати сайт, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні
технології, популяризувати досягнення й результати досліджень. Болюче
місце — матеріальна база
для наукових досліджень.
Приємно, що Європейський інвестиційний банк
уже розпочав фінансування проектів трьох вишів —
учасників проекту, серед
яких і Львівська політехніка (над цим ми працювали
впродовж чотирьох років).
На першому етапі у нас буде
проведено енергоаудит
всіх корпусів, на другому,
зокрема, будівництво навчально-наукового корпусу, закупівля обладнання
для покращення експериментальної бази наукових
досліджень в університеті.
Катерина ГРЕЧИН
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у дусі примирення

Без гніву і зневіри
Н

ещодавно Президент України підписав указ про святкування 8 травня Дня
пам’яті та примирення, а Верховна Рада ухвалила закони про декомунізацію, які стосуються засудження комуністичного режиму, відкриття архівів
радянських спецслужб, визнання УПА й інших організацій борцями за незалежність України, а також відмову від радянських символів та назв. Як це все відбуватиметься насправді і яким повинно стати 8 — 9 травня для нас, українців?
Про це розповідає Олеся Ісаюк, наукова співробітниця Національного музеюмеморіалу окупаційних режимів „Тюрма на Лонцького“.

— Пані Олесю, розкажіть, чим має
відрізнятися цьогорічне 8 — 9 травня
від попередніх.
— Найперше — своїм духом. Проблема в тому, що досі таки утримувався радянський погляд на тему самого 8 — 9 травня і війни загалом.
День перемоги трактували тільки
як перемогу над нацизмом і щойно
у роки Незалежності поставили питання ціни цієї перемоги, людського
виміру страждань, спільної провини
нацистської Німеччини і Радянського Союзу у розв’язанні цієї війни. До
цього докладали зусилля переважно
фахівці-історики і громадськість,
але не влада. Власне тепер склалася
ситуація, за якої до змін долучилося
державне керівництво. Новим для
нашої країні є 8 травня як день пам’яті за загиблими, день роздумів і примирення, а не силової перемоги.
— З чого починатимуться зміни?
— Слід враховувати, що доля українства склалася драматично і ситуація, коли в одній родині кілька осіб
воювали по різні боки, — це сувора
реальність. Із чого починати? Казати
правду, максимально, наскільки це
можливо, тактовно використовувати
інформацію і пам’ятати, що не можна категоріями сучасної епохи судити „маленьких“ людей, які діяли в тій
епосі. Якщо йдеться про політичних
діячів, то тут шкала оцінювання вже
інша, адже вони мусили знати і розуміти, до яких наслідків призведе їхня
злочинна діяльність. Тут уже інший
рівень відповідальності.
— На Вашу думку, чи не важко буде втілювати нові закони про декомунізацію?
— Це радше буде продовження практичних дій, адже зносити пам’ятники
тоталітаризму і змінювати назви вулиць у нас давно розпочали стихійно. На сьогодні по всій Україні знесено близько двох тисяч пам’ятників.
Отож, певною мірою ці закони лега-

лізували те, що вже відбулося і відбувається надалі. Що стосується змін
назв міст чи вулиць, теж не має виникнути великої технічної проблеми,
оскільки іншими законними актами
давно прописана детальна процедура
цього. Це ні не складно, ні не затратно фінансово. А дивіденди від змін
великі, адже символи — це не просто
матеріальні речі, вони несуть певне
значення, закладають настрій. Жити
в незалежній Україні на вулиці Леніна чи Маркса — це дисонанс. Своїм
існуванням такі назви провокують
моральний релятивізм, зневажливе
ставлення до історії як такої. Тому
кожному з нас, починаючи від приватної людини і до президента, треба
виробити певний рівень недопустимого. А закони про декомунізацію
є підставою цього.
— Як практично відбуватиметься перенесення акценту подій на конкретну
історію людей?
— На зміну образу великого радянського народу чи волелюбного українського (тобто збірному образу, за
яким губиться персона, особистість)
матимемо конкретні розповіді про
людей, тобто сам народ, долю громади бачитимемо через призму конкретних осіб. Є багато можливостей
це здійснювати. Наприклад, реалізовуватимуться проекти, приурочені
до 8 травня, коли висвітлюватимуть
історію солдатів, бійців, військових
формувань. Тобто наголошуватиметься на самому факті, що людина була українцем і воювала проти
окупанта.
— З огляду на те, чи потребуватимуть негайних змін шкільні підручники, де ще використовують терміни,
які відтак недійсні, наприклад, Велика
вітчизняна війна?
— За тими підручниками взагалі
вчитися неможливо. Вони потребують змін не в сенсі переписування,

а в сенсі впорядкування термінології, синхронізації, об’єктивного
висвітлення подій, відповідно до сучасних вимог. Змінювати слід і саму
методологію викладання.
— Як українцям поводитися у ці травневі дні?
— Нові закони лише усталюють
певні моменти, абсолютно не формуючи у примусовому порядку ту
чи іншу модель поведінки. Ритуали
пам’яті треба проводити просто —
згадати полеглих без гніву і зневіри,
як писали античні історики. Також
хочеться наголосити на символі червоного маку як спогаді про полеглих
солдатів. Цю квітку спочатку використовували в Англії та США, а потім і по всій Європі. Вона символізує
кров, яку пролили полеглі солдати,
незалежно від їхньої національної
приналежності. А ми цією квіткою
маніфестуємо свою єдність у ставленні до свята.
— Який день у календарі буде важливіший? 9 травня все-таки залишається
офіційним вихідним…
— Свого часу тут роль зіграли часові відмінності. Коли 1945 року
підписували перемир’я, то у Східному Берліні, де це відбувалося,
була 23 година 43 хвилини 8 травня,
а в Москві на той час було на 2 години далі, тобто вже 9 травня. Згодом додалися геополітичні амбіції
радянських вождів діяти всупереч,
тому 9 травня став офіційним Днем
перемоги, тимчасом як у Європі
відзначали День пам’яті і примирення 8 травня. Наше вшанування
не применшується від того, коли ми
це зробимо. Але тут питання, з чим
ми солідаризуємося — з пам’яттю
і примиренням чи з візією перемоги ефемерного народу і радянською
міфологією щодо цього?
Розмовляла Ірина МАРТИН
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академія

Символи української державності

П

ід такою назвою в оновленій Актовій залі головного корпусу Львівської політехніки відбулася урочиста академія з нагоди 25-ї річниці підняття Державного прапора України у Львові та 200-ліття від
дня народження Михайла Вербицького, яку організували і провели
університетська „Просвіта“, колегія і профком студентів та аспірантів
і Народний дім „Просвіта“.

В урочистій академії взяли участь
депутати міської ради першого демократичного скликання Зіновій
Андрушко, Зиновій Саляк, Зіновій
Лемець, Андрій Гречило, Володимир
Ромака, Василь Запотічний, Володимир Середа, Степан Гунько, Тетяна
Крушельницька, Мар’яна Долинська,
Петро Жук, Яків Дубров та міський
голова Львова 1990 — 1994 років Василь Шпіцер, члени обласного товариства „Просвіта“, суспільно-культурного товариства „Надсяння“,
політехніки і громадськість Львова.
Уже традиційно звучить гімн
України у виконанні Народного чоловічого хору політехніків „Орфей“
під орудою художнього керівника
Володимира Вівчарика. Як відзначила голова університетської „Просвіти“
професор Христина Бурштинська,
відкриваючи академію, „складні історичні епохи розвитку держави завжди загострюють питання історичної
пам’яті народу, підсилюють значення
національних символів“. Сьогодні,
коли Україна проходить дуже складний шлях, „національні і державні
символи держави мають інакше значення і звучання, ніж у мирний час“,
бо стали „символами боротьби з Кремлем за утвердження України у світі“.
Ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало висловив гордість з того приводу, що серед депутатів, яким було доручено виконати
почесну місію — підняти над Львівською ратушею Український національний прапор — „були художниця і дисидент Стефанія Шабатура,
робітник Зеновій Соляр і викладач
Львівської політехніки Євген Шморгун“ і що „наші державні символи
стали бойовою зброєю у неоголошеній війні на сході України“, а чимало
політехніків „зі зброєю в руках відважно воюють на сході, захищаючи
нас від російського агресора“.
Спогадами про важливу подію
у житті львів’ян, що відбулася 3 квіт-

ня 1990 року, поділився учасник цих
подій Василь Шпіцер, адже цього дня
за рішенням депутатів першого демократичного скликання над ратушею замайорів синьо-жовтий стяг.
Під час його виступу, присутні мали
можливість переглянути фрагмент
історичного фільму про цю подію,
послухати національний гімн, який
тоді, як і прапор, був під забороною,
і пережити неповторні, хвилюючі
миті того незабутнього дня. Промовець відзначив, що із 150 депутатів,
понад 53 — були політехніки чи її

| Світлина Катерини Гречин

Прапор, герб і гімн —
це гордість України

своїми роздумами про автора музики і перше публічне виконання пісні
в Перемишлі на вечорі, присвяченому українському Кобзареві. І сталося чудо, сказав доповідач: звичайна
пісня настільки сподобалася мешканцям Перемишля, що дуже скоро
почала жити своїм життям, а згодом
ще й стала потужним символом боротьби українців за кращу долю.
Перед присутніми виступив
очільник Об’єднаних товариств депортованих українців „Закерзоння“, голова суспільно-культурного
товариства „Надсяння“ Володимир
Середа. Згадуючи життєвий шлях
українського священика, він сказав,
що саме „Надсяння“ ініціювало встановлення пам’ятника відомому землякові у Львові, де він прожив 13 років свого життя. Незабаром пам’ят-

випускники, які творили історію нової України. Він нагадав, що молодь,
народжена у вільній Україні, нині
дає гідну відсіч московській навалі.
Присутні вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.

І сталося чудо
Друга частина академії була присвячена 200-літтю від дня народження
визначного українця, священика,
композитора, автора музики до твору
„Ще не вмерла України…“, який став
нашим державним гімном, Михайла
Вербицького і 150-річчя від першого
публічного його виконання. Відомий
композитор, музикознавець, завідувач кафедри філософії і мистецтв
Франкового університету професор
Олександр Козаренко поділився

ник постане неподалік Львівської
політехніки, тож Володимир Середа
запросив політехніків долучитися до
збору коштів на нього. Того дня було
зібрано 2414 гривень.
Захід органічно доповнили
учасники Народного театру-студії
„Хочу“ (літературна композиція
„Наш прапор, герб і гімн — це гордість України“), Ансамбль естрадної
пісні „Сузір’я“ („Пісня про прапор“),
Народний чоловічий хор „Орфей“,
який виконав твори Михайла Вербицького „Отче наш“, „Хваліте Господа з небес“, „До зорі“, „Ангел
сповіщав“. Концертну програму
підготував директор Народного
дому „Просвіта“, заслужений діяч
культури Степан Шалата.
Катерина ГРЕЧИН
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поважний гість

Леонід Кравчук:
„Зараз йдеться про життя України“

22

я думаю, все склалося б зовсім інакше. Політики мали б розуміти це,
як і те, що можна сперечатися про
шляхи вирішення економічних, соціальних та інших питань, але коли
йдеться про дорогу, її змінювати не
можна, — наголосив Леонід Кравчук.

квітня до Львівської політехніки завітав перший
Президент України Леонід Кравчук. Упродовж майже двох годин
він спілкувався з політехніками
про внутрішню та зовнішню
політику України, деякі нюанси
державотворчого процесу. На
жаль, передати всієї розмови на
газетній шпальті ми не можемо.
Пропонуємо кілька важливих
думок гостя про найгостріші
питання сьогодення.

Представляючи Леоніда Кравчука,
ректор університету професор Юрій
Бобало наголосив, що перший Президент незалежної України виконав
одну з ключових ролей в історії України. Саме він підписав найважливіші законодавчі акти — Декларацію
про державний суверенітет України
(1990 р.) та Акт проголошення незалежності України (1991 р.), а також
Біловезьку угоду, яка означала розпуск СРСР. Інші основні дати періоду президентства Леоніда Кравчука
назвала присутнім директор Міжнародного інституту освіти, культури
та зв’язків з діаспорою Львівської
політехніки Ірина Ключковська, яка
й ініціювала візит першого Президента до Політехніки.

Про меморандум
Леонід Кравчук упевнений, що за
останній місяць у зовнішній політиці Росії сталися певні корективи,
бо в Кремлі зрозуміли, „що Україну
проковтнути їм не вдасться, що зуби
поламають“. Також гість переконаний, що єдиний шлях до вирішення українського питання: формат
Будапештської угоди, яку 5 грудня
1994 року підписали представники
України, США, Росії та Великої Британії, зобов’язавшись гарантувати
суверенітет та безпеку нашої держави в обмін на її без’ядерний статус.
— Ні Женевські, ні Мінські, ні
інші домовленості не здатні щось
остаточно вирішити для України,
Європи і світу. Кажуть, що документ Будапештського меморандуму
не такий, як має бути. Він такий! Біда
в тому, що не прописали механізм

Не будуйте стіну —
підіймайте вітрила!

його реалізації. Все спирається на
національне законодавство, а в різних країнах воно неоднакове. Відповідно, нема спільних координат.
Але я переконаний, що спільними
зусиллями рано чи пізно мусимо повернутися до цього формату, — каже
екс-президент, додаючи згодом, що
Україна повинна не просити, а вимагати воєнної підтримки від своїх
гарантів, до котрих згодом також долучилися Франція та Китай.

Дорогу змінювати
не можна
Леонід Кравчук не вважає, що Путін погодиться швидко повернути
Крим Україні, але впевнений, що
не допустити зміни юридичного
статусу півострова на міжнародному рівні можливо. Щодо територій
Луганської і Донецької областей,
які забрані у нас силою, перший
Президент припускає, що збройне
протистояння там завершиться найближчим часом на користь України.
Водночас, диверсії та інформаційні
війни стихнуть не скоро. Війну ми
закінчимо обов’язково, тому що світ
на нашому боці, вважає Леонід Макарович.
— Зараз йдеться про більше, ніж
долю… Йдеться про життя України. Наш народ скинув диктаторську
владу, знайшов сили, створив добровольчі батальйони і став на захист
держави. Якби народ не вистояв, то,

Перший Президент вважає, що ми
маємо право бути незадоволеними
тим, що ще не все змінилося на краще з часів Майдану. Але говорити,
що нічого не зроблено, не маємо
права, адже мафія і корупція настільки глибоко пронизали наше суспільство, що змінивши кількох людей,
не зміниш системи. Водночас гість
переконаний, що в Україні ніколи
не було такого великого наступу на
корупцію, який розпочався зараз.
Серед іншого Леонід Кравчук закликав не покладати надій на старі
більшовицькі методи війни з олігархами, а розуміти те, що їхні гроші
для розвитку української економіки
можна залучати демократичними
шляхами:
— Компромісів щодо ідеології,
мови, території, незалежності у нас
не повинно бути. Ці питання не обговорюються! Все інше — можна.
Ніхто не каже, що всі олігархи здобули гроші чесним способом, але
в нас 87  власності в руках приватних осіб, і левова частка — в руках
олігархів. Треба зробити два кроки:
поставити всіх олігархів в рамки
закону, і не дозволити їм працювати лише на свою кишеню. Тих, хто
хоче допомогти Україні, не треба
відкидати. Державі потрібні гроші. В економіку Східної Німеччини
вклали 2 трлн. 200 млрд. доларів,
і вона ще не досягла рівня життя Західної Німеччини. Україна — більша. 300 млрд., які нещодавно у Відні
зголосилися виділити нам західні
інвестори, — тільки для розгону.
„Коли дме великий вітер перемін, не будуйте стіну — підіймайте
вітрила!“ — афоризм, яким Леонід
Кравчук завершив свою промову.
Анна ГЕРИЧ
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного
духу і мудрого слова
Богородице Діво,
доведи світ до
справедливого миру!
У лютих часах світової війни, в яких
приходиться зносити більші терпіння, очі християн чимраз частіше
звертаються до Пречистої Діви Марії, очікуючи від Неї заради й помочі
та поручаючи Їй опіку над терплячими людьми, як теж і справу світового
миру, в якій ніхто з людей не бачить
ніякої розв’язки.
Ми, українці, більше, може, ніж
інші народи світу, маємо важні та
глибокі причини бажати справедливого поєднання народів, що зі собою
ведуть війну, й порозуміння в любові
тих віросповідань, що утривалюють
і поглиблюють роздори поміж людьми. А маючи віру в могутнє заступництво Пресвятої Богородиці, по-

винні ми більше, ніж хто-небудь
інший, своїми покутами, добрими
ділами християнського життя і молитвами випрошувати з Неба тієї
помочі Богородиці для нещасного
людства.

Молитва
Пресвята, Пречиста, Преблагословенна Богородице Діво, — Ти, Помічнице всіх
вірних, Ти, прибіжище цілого людського роду, Ти, що в усіх боях за Божу справу,
побіждаєш ворогів нашого спасіння!
Виєднай, о Мати милосердя, від Всевишнього Бога і повний і справедливий
мир — не тільки після збройних боїв, але й після духовних боїв ненависти і роздорів. Ти одна, Пресвята, можеш випросити у Бога потрібні ласки до поєднання
поміж собою людей. Доведи ж людей до миру, основаного на правді, справедливості й любові! Доведи світ до миру, в якому царствувала б любов ближнього,
взаємне розуміння і пошанування своїх прав і ті всі чесноти, які приготовляють
Боже царство на світі!
(Із пастирського послання Митрополита Андрея до духовенства та вірних
„Про почитання і посвяту себе Пречистій Богородиці“, 1943 р., Львів)

духовне слово

Душа призначена для вічности

В

сі ми відчуваємо час від часу невпевненість та безсилість, коли стикаємося з кимось, хто переживає глибокий смуток. Що робити, що
казати, аби якимось чином допомогти, полегшити страждання?

Усім нам доводиться плакати при
втраті дорогих і близьких нам людей.
Та Господь має силу над смертю, і ми,
як християни, не повинні сумувати.
Христос переміг смерть, і для тих,
хто в Христі, розлука смертю вже не
існує, бо всі є живими у Господі, який
Сам є Воскресіння і Життя.
Одного дня (а його ніхто не знає,
навіть Ангели) весь світ припинить
своє існування. Сонце затьмариться, зірки згаснуть і місяць не дасть
свого світла. Але є два світила, які
ніколи не згаснуть, які смерть ніколи
не здолає — це Бог і людська душа.
Людина — це водночас і тілесна,
і духовна істота. Але єдине в людині, що Господь призначив для вічности — її душа.
Що таке душа? Зазвичай ми чуємо,
що люди розмовляють про душу, коли
хтось помирає. Але душа не є чимось,
що несподівано з’являється в хвилину
смерти. Душа — сама сутність люди-

ни. Тіло лише храм, у якому живе душа,
це тільки інструмент, за допомогою
якого душа самовиражається. Душа
людини — це та її частина, яка ніколи
не вмирає. І велика, сильна духом, хоча
немічна тілом поетеса Леся Українка
в своїй поезії ствердила „Я маю в серці те, що не вмирає…“. І врешті-решт,
коли людина стикається з реальністю,
що життя закінчується, виникає те
основне і неминуче запитання: „Коли
людина помре, чи житиме вона знову?“. До того ж ми маємо потребу в чомусь більшому, ніж тільки слова. Нам
необхідно це продемонструвати. І цей
наочний приклад ми маємо в Господі
нашому Ісусі Христі, Який воскрес із
мертвих і Який сказав: „Я є воскресіння і життя: віруючий в Мене, коли і помре, оживе“ (Ів. 11, 25).
У Господі Ісусі Христі всі живі,
оскільки Хрещенням та вірою Йому
належать, а тому ми не перестаємо молитись за них, бо ця молитва

є постійним свідченням про те, що
смерть переможена Христовим Воскресінням.
Ми не можемо дозволити смерті
покласти кінець нашим молитвам за
наших близьких, бо цим ми заперечуємо перемогу Христа над смертю.
Ми віримо також, що і ті, які душею
відійшли у вічність, згадують нас перед Престолом Божим, і таким чином
єдність віруючих у Христа нерозривна — вона перевищує смерть. Вона
вічна, як вічний Господь, на Якому
наша єдність основується.
Земне життя людини дуже коротке. Виходячи з цього, чи не варто
всім нам прагнути, щоб усі дні нашого життя проминали в Божій ласці,
доброті і милосерді та ставленні до
всього, що створене, а особливо до
людини, яка є образом і подобою
Божою, з любов’ю у Господі Ісусі, бо
в цьому запорука нашої благої участи у вічності з Ним.
о. Павло КОЧКОДАН,
кандидат богословських наук,
митрофорний протоієрей
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реставрація

Художні шедеври Яна Матейка
„помолодшали“
А
ктова зала головного корпусу Львівської політехніки
ніби скинула з себе кілька десятків років: на стіни, колони, скульптури, малі архітектурні форми вмілими руками
проектантів, реставраторів, будівельників поклали помірковано яскравий „макіяж“. В іншому світлі дивляться тепер
на нас одинадцять полотен, виконані учнями видатного
художника Яна Матейка.

Водночас із реставрацією зали було
вирішено демонтувати картини
і подивитися, в якому фізичному
стані вони є. Цілком природно, що
доручили цю відповідальну роботу
старшому викладачеві (невдовзі захищатиме кандидатську дисертацію)
Віолетті Радомській з кафедри дизайну і основ архітектури. Сам Бог,
як кажуть, велів. Пані Віолетта —
практикуючий реставратор вищої
категорії, член атестаційної комісії
художників-реставраторів України
при міністерстві культури. 27 років
працювала реставратором у Львівській картинній галереї. Коли ще
вчилася у Київському художньому
інституті на мистецтвознавця (нині
академія) обрала тему першої студентської наукової роботи „Ян Матейко — діти художника“.
На прохання завідувача кафедри професора архітектури Богдана
Черкеса Віолетта Родіонівна зро-

била експертний висновок щодо збереження
цих полотен, зокрема
відображення фізичного стану структури полотна і малярства. Вона
фахово проаналізувала,
в якому стані основа,
сам левкас (ґрунтова частина, на
яку наноситься фарбовий шар), ніби

розчленувала твір за матеріальною
структурою. Реставратор виявила значне пилове забруднення всіх
одинадцяти полотен — фарбового
шару і деревини, осипання фарби
у деяких місцях. Це означало, що
слід провести консервацію полотен,
привентивну реставрацію — перші
кроки для призупинення деструкції,
руйнування творів. При кафедрі дизайну і основ архітектури було скликано реставраційну раду за участю
фахівцв-реставраторів Львова і Кракова (у форматі відеоконференції,
в он-лайн режимі). Це був справді
науковий підхід до цієї справи, адже
ми представляємо наукову установу.
Велику роботу, зокрема наукову
фотофіксацію, провела під керівництвом В. Радомської молодий фахівець, обдарований реставратор Наталія Піддубна з кафедри реставрації
архітектурної і мистецької спадщини, аспірант цієї кафедри. Перший
етап полягав у знятті порохових нальотів, провощення деревини, кон-

струкцій підрамників, коригуванні
клинців для кращої фіксації самого
твору на підрамниках, покритті задовільно збережених полотен захисною лаковою плівкою. А далі — найбільш тонка, ювелірна робота: зберегти, зміцнити, „покласти на місце“
деформації, деструкції, розшарування у аварійних місцях полотен. Пані
Віолетта порівняла цю роботу з тим,
що робить скальпель хірурга. Принцип реставратора, як у медика, — „не
нашкодь!“.
Бачив, як реставратор обережно
торкалася пензлем маленьких білих
цяточок на полотні, де осипалася
фарба. Перед цим полотна досліджувала фахівець науково-дослідної
лабораторії Львівського національного музею Мирослава Друль, використовуючи ультрафіолетове та
інфрачервоне освітлення. Хімічний
аналіз дозволив реставратору максимально наблизити пігмент фарби до
того, що використовували художники, коли творили ці шедеври станкового малярства.
Завершено велику і копітку,
справді творчу роботу, яка тривала
не повних два місяці. Картини знову
на своєму місці. Але, на думку пані
Віолетти, у майбутньому слід було б
здійснити більш масштабний проект
з поглибленої реставрації всіх полотен. Тоді по черзі кожну картину
можна було б „лікувати“ щонайменше півроку.
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ,
прес-служба
Львівської політехніки
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разом із BEST

коротко

ІЯК — для тих,
хто дбає про майбутнє

29 квітня у Львівському палаці
мистецтв відкрили ХVІ фотовиставку „День-2014“. Презентувала експозицію, а також
книжкові новинки „Україна
Incognita. ТОП-25“ головний
редактор газети „День“ Лариса
Івшина на зустрічі з культурною, освітянською громадськістю та студентською
молоддю у Львівській політехніці. Львів — п’яте місто, яке
відвідує фотовиставка цього
року. Перед тим вона гостювала в Одесі, Полтаві, Черкасах
та Луцьку. Організатори представили близько 160 світлин із
числа переможців, які обрали
з понад двох тисяч фоторобіт,
надісланих із усієї України.
Символом цьогорічної фотовиставки є терен, який нагадує
про „тернистий шлях“, який
нам довелося пройти за цей
рік, а також побачити Україну
„з колючками“ й українців, які
навчилися захищати своє.

У

продовж року Міжнародна
студентська організація BEST
проводить для молоді Львівської
політехніки та всіх зацікавлених
студентів Львова різнопланові
заходи. А навесні BEST збирає тих,
хто прагне знайти перспективну
роботу, можливість зреалізуватися
у своїй професії або, принаймні,
поспілкуватися з успішними людьми та довідатися „таємниці“ їхнього успіху на Інженернім ярмарку
кар’єри. Цьогоріч зустріч студентів із компаніями-роботодавцями
відбувалася 22 квітня.

— Неодмінною і важливою складовою нашого Ярмарку кар’єри є різноманітні тренінги. До студентів прийшли успішні молоді люди (середній
вік 25–30 років), щоб поділитися досвідом того, як їм вдалося прийти до
успіху, — розповіла віце-президент
BEST Lviv зі зв’язків із громадськістю
Олена Томчук.
Для тих, хто мріє заснувати свій бізнес, відбулася зустріч із front-end розробником, UX-дизайнером, підприємцем та викладачем Антоном Яценком.
Він розповів, як використати свій потенціал для втілення мрій та не зупинятися на досягнутому, а розвиватися.
Не менш цікавий і корисний був тренінг переможниці гранту від Google
ім. Аніти Борг Марини Жигадло. Тренінг „Мій шлях від студента до директора невеличкої ІТ-компанії“ став демонстрацією того, як у Львові можна
розвивати свою справу. Провів цю
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зустріч 25-річний директор однієї із
львівських ІТ-компаній, який навчався у Львівській політехніці, а після завершення навчання організував власну
компанію і успішно розвивається у цій
сфері — Віктор Чех. 24 квітня відбулася
зустріч із чемпіоном Великобританії
та міжнародного кавового експерта
Вадима Грановського в рамках зустрічі „Мрій. Створюй. Розвивайся“. Гість
розповів як на захопленні можна побудувати міжнародний бізнес, який приноситиме задоволення щодня.
— На ці зустрічі приходило чимало студентів. Приємно, що це було не
лише слухання, як на лекціях, а жива
розмова, багато запитань. Помітно,
що молодь активна. Активним завжди
цікаво дізнатися різні нюанси в тій чи
іншій сфері, дискутувати, — зауважила
Олена.
Цього разу Інженерний ярмарок
кар’єри був більший, порівняно з минулим роком. У заході взяло участь
майже вдвічі більше компаній (22),
як українських, так і міжнародних
компаній, які мають офіси у Львові,
окрім цього була польська компанія
з Кракова.
В рамках Ярмарку кар’єри впродовж
дня відбувалися презентації компаній.
Студенти мали можливість не тільки
поспілкуватися про вакансії, а більше довідатися про те, чим компанія
займається, які особливості роботи,
тобто все, що цікавить студентів, які
шукають роботу.
Наталія ПАВЛИШИН

У Львові вшанували 100-річчя пам’яті жертв геноциду
вірмен Західної Вірменії.
Заходи розпочалися молебнем за упокій жертв геноциду
у Вірменському кафедральному соборі. Очолив молитву
настоятель Львівської єпархії
Вірменської Апостольської
Церкви о. Тадеос Ґеворґян.
Після молитви учасники
пройшли хресною ходою до
пам’ятника Т. Шевченкові,
де відбулося жалобне віче.
Участь у заходах взяли представники вірменської громади
Львова та священнослужителі
міста різних конфесій.
26 квітня у Музеї-меморіалі
„Тюрма на Лонцького“ відбувся вечір „Найвище право —
жить одверто“, присвячений
пам’яті українського майстра
красного письменства, борця
слова Івана Низового. На вечорі пам’яті митця слова були
присутні його дружина і донька, які, залишивши окуповану
російськими терористами
територію Донбасу, оселились
у Городоцькому районі Львівської області. Також на творчий захід завітав онук письменника Богдан, учасник АТО.
За матеріалами інформагенцій
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духовне життя

„Віра без діл — мертва,
любов має бути діяльною“
Г
арнізонний храм Петра і Павла
давно став не просто місцем,
де люди можуть спілкуватися
з Богом, а осередком, який об’єднує, дає надію, вчить бачити
і розуміти тих, хто поруч. На
розмах та активність соціального служіння вплинули Революція Гідності та воєнні дії на сході
України.

Про діяльність духовної спільноти
вдалося поспілкуватися з військовим капеланом Гарнізонного храму
Петра і Павла Курії Львівської архиєпархії УГКЦ отцем Михайлом
Білецьким, який нещодавно повернувся із зони АТО.
Отець Михайло розпочав розмову такими словами: „Храм як місце
Божої присутності об’єднує різних
людей. Особливо радісно, коли сюди
залюбки приходять діти і молодь.
Це з Божої ласки також є великим
знаком надії. Якщо багато людей
об’єднуються навколо Божого слова,
справ милосердя, не все так погано
у нашому домі“.
— Розкажіть про громадсько-волонтерську діяльність при храмі, зокрема
про роботу, яку провадять капелани.
— Це такий природний супровід
душпастирства. Віра без діл — мертва, любов має бути діяльною. Харитативне служіння при Гарнізонному
храмі дуже різноманітне, адже тут
служать капелани різних напрямів
праці: військові, в’язничні, капелани, які опікуються сиротами, студентами тощо.
Збір коштів, закупівля амуніції та інших необхідних речей для
війська, допомога сім’ям учасників АТО, родинам загиблих воїнів,
опіка та координація допомоги пораненим тощо — це як відповідь
на першочергові виклики нашого
сьогодення. А поза тим стараємося
допомагати іншим потребуючим,
до яких ми особливо дотичні у нашому служінні. Йдеться не тільки
про збір коштів чи одягу, але й про
освітні та спортивні проекти (Клуб
іноземних мов, різноманітні майстер-класи для дітей із неблагонадійних сімей та інтернатів, спор-

тивні квести, турніри, чемпіонати). Зрозуміло, що для цієї роботи
потрібно багато голів і рук, тому
капелани активно співпрацюють
із багатьма небайдужими людьми,
організаціями, формують волонтерський рух, як наприклад, „Руки
допомоги“. Багато вдається зробити завдяки активній християнській
позиції студентської молоді.
— Окрім допомоги необхідними речами, як ще підтримуєте воїнів?
— Стараємося, відповідно до нашого девізу, бути поруч. Не лише у храмі військовослужбовці та їхні родини можуть реалізувати свої духовні
потреби. Капелани систематично
виїжджають на Яворівський полігон, інші стрільбища, відвідують
військові частини Львівського гарнізону, де служать Літургії, уділяють Святі Тайни, проводять духовні
бесіди тощо. Також душпастируємо
у військовому шпиталі.
Священики Гарнізонного храму
організовують дні духовної віднови,
паломницько-відпочинкові поїздки
до чудотворних місць для учасників
АТО та їхніх родин. Виїжджаємо безпосередньо у зону бойових дій.

— Зважаючи на те, що Ви лише недавно повернулися із зони АТО, цікаво
було б дізнатися про перебування там.
— Була потреба на той час у капелані для військово-польового госпіталю у м. Сватово Луганської області.
Я перебував там місяць. Мав можливість близько і часто розмовляти
з військовослужбовцями (лікарями,
офіцерами, рядовими солдатами),
підтримати, потішити, порадити.
Важкопоранених, слава Богу, багато не було, але потік хворих був постійний, тож роботи вистачало. Старався, щоб люди, які були далеко від
дому, рідних і працювали у військовому режимі, мали хоч трішки неділі і свята. Відвідував інші військові
формування як у межах гарнізону,
так і поза ним. Служив Літургії, уділяв Тайну Покаяння. Був випадок,
коли солдат забажав охреститися…
Перед Великоднем, у Велику суботу, посвячував паски у психіатричній
лікарні, єдиній на всю Луганщину.
Звертався з пасхальним вітанням до
біженців, опісля мав індивідуальні
духовні бесіди.
— У чому саме полягає співпраця з молоддю при храмі Петра і Павла?
— Вона відбувається в руслі нашої
душпастирської діяльності, соціального служіння. Гарним наочним
прикладом є волонтерський рух
„Руки допомоги“. Активна позиція
цих молодих людей дозволила заопікуватися багатьма сиротами, дітьми
з неблагонадійних сімей. Студентський театр „САД“, інші молодіжні
спільноти при студентських храмах
у різний спосіб беруть участь у молитовних, благодійних заходах, стають
співорганізаторами подібних ініціатив.
— Чого, на Вашу думку, зараз найбільше потребує наше суспільство?
— Автентичності, справжніх стосунків із Богом, нових стосунків у суспільстві, морально здорової сім’ї…
І як не парадоксально, але сьогодні,
як ніколи, маємо можливість це реалізувати.
Спілкувалася
Наталія ПАВЛИШИН
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передсвяткове

Мама, яка вміє по-справжньому любити

С

лухаю розповідь цієї молодої
енергійної жінки, на очах
якої не раз з’являються сльози —
ознака не так болю, як глибокої
материнської любові до власних
дітей і до тих, які волею долі
також стали рідними.

Опікунство
Оксана Громова у науково-технічній бібліотеці Політехніки працює
шість років. Закінчила факультет
журналістики, однак коли потрапила на роботу до книгозбірні, тут їй
сподобалося, начебто знайшла себе:
— Хоча мені доводилося підробляти і в приватних фірмах, праця в біб
ліотеці найбільше припала до душі,
адже вона дуже творча, бо це не тільки
видавання книжок читачам, а й дописи до „Бібліофокусу“, участь у конференціях, семінарах, пошукова робота
у фонді. Ось тепер у своєму відділі веду
семінари професійної преси, — захоплено розповідає пані Оксана.
Ще студенткою вийшла заміж,
народила двійко донечок. Сьогодні Юлі вже 14, Олі — 11. А три роки
тому у сім’ї з’явилося ще двоє діток — 16-річна Оленка й 10-річний
Володя. Батько дітей загинув трагічно. А через три роки померла мама,
двоюрідна сестра Оксани, яка довго
хворіла на невиліковну і мало вивчену недугу легень. Відтак у них залишилася лише незряча бабуся в селі
і паралізований дідусь удома.
— У нас навіть не виникало питань, що робити з дітьми, — згадує
пані Оксана. — Коли сестра ще була
жива, ми з чоловіком говорили про
те, що може статися, але він не хотів
нічого прогнозувати. А тут відразу,
фактично без обговорень, взялися
оформляти опікунство і доглядати
їхнього дідуся.

У більшій родині
На сьогодні Оленка — вже другокурс
ниця, успішно навчається на факультеті іноземних мов Франкового університету. Володя — семикласник,
затятий футболіст, займається в секції, найбільший помічник у сім’ї.
— Чи важко було дітям звикати одним до одних?

— Ні, адже ми мешкали неподалік,
діти навчалися в одній школі і змалку разом бавилися. Ми всі — рідні,
двоюрідні, батьки — жили великою
дружньою родиною. І цю підтримку
родини, а також своїх колег я особливо побачила, коли на моїх руках
опинилися ці діти. Коли сестра вже
відчувала, що її земне життя закінчується, то просила мене подбати
про них. Я розуміла, що саме я повинна це зробити, адже моя рідна сестра — вдова, а батьки наші — люди
старшого віку. Ми ж маємо власне
невелике помешкання, яке нам колись залишила свекруха, перебравшись до своєї мами.
Звісно, на початку між дітьми виникали побутові непорозуміння, але
їх швидко вдавалося залагоджувати.
Натомість чоловік пані Оксани був
вимогливішим щодо порядку, дисципліни:
— Мені не раз було образливо за
цю його строгість, але тепер бачу добрий результат. Наші діти батька слухають швидше, бо я — поблажливіша,
і вони, зрозуміло, відчувають це.
Коли в сім’ї з’явилися Оленка і Володя, то Юля, яка на той час вступала в підлітковий період і стала трохи
вразливою, дорікала мамі за меншу
увагу до неї і молодшої сестрички.
Пані Оксана не заперечує цього, бо ж
так і мало бути. Зрештою, тепер ці
дорікання позаду.
Сім’я Громових подбала як про
сиріт, так і про їхні майнові інтереси. Багато часу потребувало переоформлення батьківського помешкання на неповнолітніх дітей,
а після смерті дідуся — хати в селі,
яку вони також успадкували.
— Зате тепер я — знавець багатьох юридичних питань, навіть можу
консультувати інших, — із гордістю
каже пані Оксана.

Чесність, довіра,
відвертість
Ці принципи важливі в сім’ї. А ще —
християнське виховання. Свого часу
пані Оксана скористалася багатьма
цінними порадами священиків церкви
Воскресіння, куди ходить із сім’єю.
Доброю порадницею для неї є мама.
Громови не ділять дітей на своїх
і прийомних. Завдяки тому вдається

порозумітися і знаходити вихід із
будь-яких проблемних ситуацій.
Пані Оксана багато розмовляє з дітьми на різні теми, особливо коли бачить, що їх щось хвилює:
— Свого часу Юля була досить
активна, залучила молодшу сестричку до церковного хору, але тепер стала надто критична до себе і обмежується лише школою. Багато розмовляю з нею на цю тему, впевнена, що
з віком це минеться. Тішимося, що
Оля займається гімнастикою. Оленка ж — досить скритна, все тримає
в собі. Треба прикласти чимало зусиль, щоб викликати її на відверту
розмову. Ця дівчинка швидко подорослішала і має дуже серйозні як на
її вік погляди на життя, на хлопців.
Володя багато молиться за покійних
батьків. І потребує наших порад, хоч
я інколи підштовхую його до того,
щоб приймав рішення самостійно.
Пані Оксана зізнається, що їхніх дітей часто хвалять інші. Однак
у тому, що вони виховані, дружні,
не бачить нічого особливого. Як і те,
що їй багато у побутових справах допомагає чоловік. Його мама щодня
приходить до дітей, коли батьки
на роботі, допомагає їм з уроками,
спроваджує на гуртки.
— Найважливіше для жінки —
довірливі стосунки з дітьми, чоловіком, повага в сім’ї, взаємодопомога, небайдужість. Я — щаслива, бо
все це маю, — підсумовує розмову
Оксана Громова — мама, яка вміє
по-справжньому любити.
Ірина МАРТИН
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2907 — подзвони
Шептицькому…

У Палаці мистецтв відбулося
урочисте закриття виставки-конкурсу „Весняний салон“
та вручення статуеток покровителя мистецтва святого Луки.
Глядачі, заповнивши спеціальну
анонімну анкету, впродовж
місяця експозиції голосували за
найкращі твори салону. У вернісажі взяли участь і митці-політехніки.

…і почуєш мелодію Вербицького,
а опісля тобі запропонують цитату з творів Митрополита, тему
якої можна вибрати. Більш, ніж
300 актуальних думок про віру,
родину, жінок чи навіть пияцтво
зможуть безкоштовно прослухати лише абоненти „Київстару“,
з 3 травня і до кінця року. Але це
тільки одна з „родзинок“ міських святкувань, приурочених до
759-річчя Львова.
Увертюрою до відзначання Дня міста
Шептицького стане концерт „Чотири
клавесини“: 29 квітня у Будинку орґанної та камерної музики звучатимуть твори Баха й Вівальді. Це спільний проект музичних академій Києва
і Львова. Передуватиме масштабним
заходам і урочиста сесія міськради,
на неї 1 травня будуть запрошені почесні львів’яни, достойні відзнак, та
голови політичних фракцій. Через
ситуацію в країні скасовано міську
ходу, зате третього травня о 14.30 на
площі Ринок відбудеться екуменічний молебень — представники всіх
християнських конфесій молитимуться за мир і спокій у державі.
— З одного боку — свято, а з другого — війна. Ми подумали: тим, що
може збалансувати кризу із надією,
є ювілей Шептицького, тому День
присвятили йому. Він буде духов-

но-інтелектуальним стрижнем,
довкола якого формуватимуться
події, — пояснила концепцію свята начальник управління культури
ЛМР Ірина Магдиш. — Епіцентром
святкувань обрано Парк культури
та відпочинку ім. Б. Хмельницького,
який, нарешті, став відповідати своїй назві. Намагатимемось винести
візуалізацію Шептицького у простір міста — у парку буде виставлено 15 портретів з інформацією про
людей, яких підтримав чи врятував
Митрополит. На арці висітимуть
банери з його біографією, пройде
квест „Родина Шептицького“, буде
показано фільм і виставу, а також
представлено особливий концертний проект „Відчинилося життя“ —
результат співпраці незрячих виконавців з симфонічним оркестром
заньківчан.
Децентралізацію культурних
заходів побачимо і в День міста:
на вул. Симоненка, 10 відкриють
„Площу 12 вальсів“ — танцювальна
студія Dancing City під акомпанемент камерного оркестру Collegium
Musicum запросить до танцю просто неба, а в Рясному перед школою
№92 виступить духовий оркестр
„Сурми Галичини“ й покаже виставу
театр „І люди, і ляльки“.
Наталя ЯЦЕНКО

Міністерство культури ініціює
конкурс статей у Вікіпедії,
присвячених пам’яткам Криму.
Про це повідомив міністр
культури України В’ячеслав
Кириленко під час церемонії
нагородження переможців
конкурсу вікіпедистів. Він
сподівається, що до такого інтелектуального волонтерства
долучаться й кримчани, які
підтримують Україну.
З 11 до 20 травня вокальна формація „Піккардійська терція“
дасть сольні концерти у десятьох містах сходу та півдня
України. Концертну програму
в межах туру „Нове та найкраще“ почують у Дніпропетровську, Кривому Розі, Кіровограді,
Олександрії, Полтаві, Сумах,
Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Колектив
відновив у своєму репертуарі
кілька пісень, будуть також
і прем’єри — композиції, які
невдовзі увійдуть у новий, п’ятнадцятий альбом секстету.
За матеріалами інформагенцій

в об’єктиві

Львівський безхатченко, відомий у світі

С

Проект Slavik’s Fashion — портрети та колажі із зображенням безхатченка — до 13 травня Юрій Дячишин представляє в галереї „Дзиґи“. Його герой
майже завжди усміхнений і стильний. Цікаве і тло, на якому він демонструє
свої модні наряди. Після дворічних фіксацій своєрідних перформансів Славіка, фотограф почав накладати його зображення на обкладинки відомих
глянцевих журналів і проект став відомий у світі. Про Славіка тепер є понад тисяча публікацій у найпрестижніших виданнях, від Китаю, Таїланду,
Монголії до країн Європи і Америки. Шкода, що нині сам модний герой не
може прийти на виставку і подивитись на фото як у дзеркало… 
Н. Я.

| Світлина Наталі Яценко

лавік був незвичайним безхатьком — щодня він міняв одяг
і тішився, що може це комусь показати. Позування перед фотографом Юрієм Дячишиним, який звернув на нього увагу, приносило йому задоволення. Славік зник, але зосталась його світова слава,
яку він, не знаючи про це, здобув завдяки світлинам.
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студентський фестиваль

55-та „Весна“ у Політехніці. Перші дні

У

| Світлина Ірини Шутки

Політехніці стартував традиційний фестиваль студентської творчості „Весна Політехніки“. Відкриття відбулося 22 квітня, в середу.
Дещо є традиційним: підняття фестивального знамена, вітання від
начальника університетського відділу молодіжної політики та питань
соціального розвитку Володимира Залуцького, пізніший, ніж було
анонсовано, початок концерту. Зрештою, справжню весну теж зазвичай треба почекати.

На старті

| Світлина Наталі Яценко

Цього вечора на сцені було багато
нових облич. Представники інститутів запрошували на свої концерти. Кілька команд, як сказав ведучий
Максим Михайлишин з ІКТА (йому —
окремі аплодисменти), вирішили
посидіти в залі — і показали відео.
ІППТ, наприклад, обіцяло історію
москвича у Львові, де всі начебто поклоняються Бандері, скачуть, бо не
москалі й т.д. — а от, як є насправді,
показали наступного дня.
ІГСНівці підготували класний
трейлер свого „Бурлеску“ — про
дівчину, яка думала, що „знає смак
свободи“, та „дійсність посміялась
з неї“, а ІХХТ — „Сорочинського ярмарку“ з алюзією
на „П’ятдесят відтінків сірого“. ІБІД, переможець
„Осені Політехніки-2014“,
представить мафіозні розбірки Джона, Тоні, Френка
та інших. А от справжня
інтрига — джазова історія від ІЕПТ ім. В. Чорновола; і стиль, і подача — на
п’ять балів. Архітектори,
як завжди люблять, подали свою фестивальну
пропозицію під мистецьким соусом: і малювали на

сцені, й танцювали. Загалом танців
цього вечора вистачало, зокрема від
ІМФН, ІННП, ІНЕМ.
А от переможці останньої „Весни
Політехніки“ — ІЕСК — запросили
глядачів відчути дух 20–30-х років,
коли українцям доводилось обстоювати своє право на рідну мову. У деяких виступах звучали і, очевидно,
звучатимуть патріотичні мотиви:
актуальні події в країні задають певний тон студентській творчості. До
слова, всі кошти, виручені за квитки на відкриття „Весни“, а також
зібрані на вході до зали благодійні
пожертви передали у Студентський
штаб підтримки учасників АТО. Загалом — 5000 грн.

„То є Львів, крихітко“
Свою програму виступу студенти
ІППТ назвали „То є Львів, крихітко“: сімейство з Росії відправляє
за спадком до Львова сина Валєру.
Хлопцю, мати якого, за походженням українка, навчила казати „Слава Україні!“, доведеться пережити
багато, на його подив, приємних
пригод. Навіть така прикрість, яка
спіткала героя на початку приїзду,
як шахрайство циганки-танцівниці
(Анастасія Себало), обертається для
нього добрим завершенням — вкрадені речі знаходять.
У межах подорожі переляканого
росіянина команда ІППТ зуміла показати усі свої творчі вміння: були
і народні танці (танець „Буковина“
у виконанні Тараса Форися й Володимира Майєра і груповий танець
„Діди“), і бальні (румба від Олени
Топоринської і Романа Худзіка),
і соло-контемп та хіп-хоп (Софія
Марич). Студент Олег Лахман додав
виступам вокальних барв, від яких
можна було б отримати більше задоволення, якби не звукова какофонія
мінусівок. Доповнила його виступ
піснями „Все буде добре“ й „Три зорі“
Ірина Скишляк.
ІППТ не забуло і про стем — їхня
команда КВК „Вар’яти з деканату“
виконала сценку „Хлопці — вони
такі“. Гумор був чорний, точніше —
інтригуючо-цвинтарний — глядачі
дізнались, як можна оригінально
запропонувати дівчині вийти заміж,
звичайно, якщо вона настільки смілива й віддана, що поїде з вами на
кладовище і погодиться ритись у могилі. Завершилось же усе на оптимістичній, життєствердній ноті: Валєра вирішив
ІППТ
зостатись у Львові, адже
„Львів — серце України“,
а команда ІППТ заспівала
фінальну пісню „Україна — це ти“ з репертуару
Тіни Кароль.
Університетська „Весна“ триватиме впродовж
травня і завершиться гала-концертом 3 червня.
Ірина ШУТКА,
Наталя ЯЦЕНКО
Далі буде…
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здоров’я

поради лікаря

Як запобігти корості?
К

ороста — одне із найбільш поширених інфекційних захворювань,
яке спричиняють зовнішні паразити людини. В останні десятиліття вона стала соціальним лихом, пов’язаним з бідністю, недотриманням належних заходів санітарії і гігієни, міграцією населення,
зростанням кількості подорожей, та характеризується підвищеною
сприятливістю людей до зараження цією хворобою і є актуальна
на наших теренах.

Короста — це заразне захворювання шкіри, яке спричиняють коростяні кліщі овальної форми 0,3 —
0,4 мм за розміром. Цикл розвитку
дорослої особини сягає 14 днів,
тривалість життя — до двох місяців. Дорослі особини і незрілі форми живуть не більше 48 годин при
температурі 22 °С і ступені вологості 35 . При температурі, яка
перевищує 55 °С — кліщі гинуть
протягом 10 хвилин.
Підйом захворюваності коростою реєструється в осінньо-зимовий період. Зараження цією хворобою здебільшого відбувається при
прямому контакті із хворою людиною, переущільнених житлових
умовах проживання дорослих та
дітей, статевих стосунках та недотриманні правил особистої гігієни.
На людину можуть потрапити кліщі, які паразитують як на домашніх
(коти, собаки, коні), так і на диких
(лисиці, зайці, вовки) тваринах
і птахах.
Основними клінічними симптомами корости є: сильне свербіння,
поява вузлового та пухирчатого висипу, ерозій, розчухувань, виявлення характерних коростяних ходів на
різних ділянках шкіри рук, живота,
стегнах, поясниці та статевих органах. У разі розчухування — короста

ускладнюється гнійничковими захворюваннями шкіри.
У боротьбі з розповсюдженням
корости найбільш суттєве значення
має рання діагностика захворювання, своєчасне лікування виявлених
хворих, а також нагляд за особами,
які були в контакті з хворими та проведення санітарної обробки.
Водночас необхідно здійснити
комплекс дезінфекційних заходів,
скерованих на знищення паразитів,
зокрема речей, предметів, якими користувався хворий, приміщень, де
проживали хворі та контактні з ним
особи, та обстежити домашніх тварин, коли такі є. При виявленні в них
захворювання коростою — провести
відповідне лікування.
Хворих коростою виявляють на
амбулаторних прийомах, при прийомі дітей в дитячі заклади, при огляді
в школах, інтернатах і вишах. У разі
виявлення хворого в організованому
колективі (школа, дитячий садочок
тощо), в гуртожитках — обстежують
всіх осіб, які мали контакт з хворим
і проводять санітарну обробку. В період лікування забороняється відвідування навчальних і виховних закладів до повного одужання.
Щоб усунути можливість непрямої передачі коростяного кліща
іншим особам через постільні при-

належності, одяг та інші речі, необхідно провести їх дезінфекцію, яку
можна здійснити таким чином:
• прання з наступним кип’ятінням
і прасуванням;
• проведення камерного знезараження речей, які не підлягають
кип’ятінню;
• обробка аерозолем А-ПАР поверхонь приміщень (підлога, двері,
ручки), меблів (м’які меблі, стільці,
тощо), білизни, постільних речей
(матрац, ковдра, подушка), покривал, одягу, зокрема шкарпеток, головних уборів, взуття тощо.
Аерозоль А-ПАР можна придбати
в аптечній мережі. Флакона аерозолю
А-ПАР вистачає, щоб продезінфікувати одяг і постільні приналежності сім’ї
з 4-ох осіб, упродовж 1–2 годин.
Після закінчення лікування хворого або після його госпіталізації
в осередку проводять завершальну дезінфекцію з метою знищення
коростяного кліща і недопущення
дальшого поширення захворювання.
Дезінфекційні заходи проводять кваліфіковані фахівці відділення дезінфектології за адресою: пл. 700-річчя
Львова, 2 тел. (032)255-31-81 Львівського міського відділу ДУ „Львівського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України“.
Варто пам’ятати, що дотримання
особистої гігієни, належне утримання житлових приміщень та домашніх
тварин — це не лише запорука здоров’я, але і надійний спосіб боротьби
із заразними хворобами.
Любомир ГЕРБОЛКА,
лікар-дезінфектоніст

сезонні вітаміни

Рання зелень

Р

ання зелень (цибуля, шпинат, кропива, кульбаба) особливо корисна. А ще навесні треба споживати багато кисломолочних продуктів,
що в цей період є панацеєю від багатьох хвороб. Такі поради дає дієтолог Оксана Скиталінська.

Кропива — природний полівітамін,
має протизапальну, ранозагоювальну,
противірусну, протиалергічну, протиракову дію. Збільшує постачання
кисню до клітин серця, мозку, запо-

бігає утворенню оксалатних каменів
у нирках, підвищує рівень гемоглобіну. А ще це супертонік! Поліпшує роботу щитоподібної та підшлункової
залоз. Готувати кропиву просто: про-

мити, ошпарити окропом, щоб видалити мурашину кислоту (саме вона
жалить), і додавати в салати, супи, борщі. На порцію достатньо 1–2 гілочки
(4–5 листочків).
Підготувала Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
7. Благородний метал. 8. Точний зразок установленої
одиниці виміру. 9. Металевий стрижень, загнутий на
одному кінці. 10. Найвищий та найактивніший вулкан
у Європі. 11. Злакова рослина. 13. Нижня частина
ноги людини. 15. Перший син Адама. 16. Останній цар
Лідії, якого вважають найбагатшою людиною стародавнього світу. 17. Картина, нарисована за допомогою дзеркала. 22. Витесаний камінь для кладки стін.
23. Богиня родючості і материнства у давньоєгипетській міфології, сестра і дружина Осіріса. 25. Народні
збори та майдан, де вони відбувалися у Стародавній
Греції. 26. Речовина, що змінює швидкість хімічної реакції, а сама залишається хімічно незмінною.
30. Тверда аморфна прозора речовина. 31. Чоловіча
сорочка з відкритим коміром. 32. Державна мова Ізраїлю. 33. Дерево з перистим листям і міцною деревиною, з якої виготовляють меблі. 35. Французька
естрадна співачка. 36. Індійська кобра. 37. Дух померлого, що привиджується деяким людям. 38. Українська
народна обрядова пісня, веснянка.
Вертикально:
1. Богиня щастя, долі, успіху, добробуту у давньоримській міфології. 2. Офіційне дипломатичне звернення уряду однієї держави до уряду іншої. 3. Стилізована
форма назви фірми. 4. Відомий англійський поет і драматург. 5. Паломництво мусульман до Мекки і Медіни.
6. Місця з’єднання двох електричних провідників. 12. Роман українського письменника Івана Ле. 14. Сукупність
музичних, драматичних творів, які виконують у театрі
за певний час. 18. Місто-порт у Болгарії. 19. Пояс, яким
японці підперізують кімоно. 20. Карликова антилопа,
поширена у саванах Африки. 21. Муза ліричної поезії.

24. Кінний загін у Давньому Римі. 26. Чоловік правлячої королеви, який сам не є монархом. 27. Вічнозелена
південна чагарникова рослина, з якої добувають ефірну
олію для потреб парфумерії та медицини. 28. Перемога
в бою; героїчний подвиг. 29. Вузька грядка квітів уздовж
паркових доріжок. 34. Ділянка землі, на якій ростуть
хлібні культури. 35. Столиця Єгипту.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
3 травня — Всесвітній день свободи преси.
8 травня — День пам’яті та примирення.
9 травня — День перемоги.
10 травня — День матері.

Пам’ятні дати
30.04.1777 — народився Карл Фрідріх Гаус,
німецький математик і астроном.
2.05.1648 — Богдана Хмельницького обрали гетьманом України.
2.05.1848 — створено в Галичині Головну
Руську Раду, першу українську політичну
органiзацiю.
3.05.1873 — помер Степан Руданський, відомий український поет-сатирик.
4.05.1838 — викуплено з кріпацтва Тараса
Шевченка (за старим стилем 22 квітня).
4.05.1888 — народився Микола Грiнченко,
український музикознавець i фольклорист,
автор „Iсторiї української музики“ i розвідок про українські народні думи й пiснi.
5.05.1828 — народилася Ганна Барвiнок
(Олександра Бiлозерська), українська
письменниця.

5.05.1836 — народився Сидiр Воробкевич,
український поет i композитор.
5.05.1907 — народилася українська письменниця Iрина Вiльде.
6.05.1910 — помер Борис Грiнченко, автор
„Словаря української мови“.
6.05.1920 — народився Григорiй Тютюнник, відомий український письменник.
6.05.1947 — антиукраїнський договір
СРСР, Польщі, Чехо-Словаччини про
спільну боротьбу з УПА.
7.05.1840 — народився Марко Кропивницький, видатний український драматург, режисер i актор, один із основоположників
українського професійного театру.
9.05.1805 — помер Йоганн Шіллер, німецький драматург, поет, теоретик мистецтва, історик.
9.05.1850 — помер Жозеф Луї Гей-Люссак,
французький фізик і хімік, відкрив закон
теплового розширення газів.
9.05.1871 — народився Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф
i громадський діяч.

9.05.1880 — народився Степан Постернак,
український педагог, бібліотекознавець,
бібліограф.
10.05.1879 — народився Симон Петлюра,
Головний Отаман i Голова Директорії
УНР.
11.05.1907 — створено в Києві Українське
наукове товариство.
13.05.1795 — народився Павел Шафарик,
чеський та словацький філолог-славіст,
дослідник українських мови та фольклору.
13.05.1849 — народився Панас Мирний
(Рудченко), видатний український письменник-демократ.
13.05.1888 — помер Яків Головацький,
український поет i вчений, член „Руської
трiйцi“.
13.05.1930 — помер Фрітьйоф Нансен,
норвезький мандрівник, океанограф,
лауреат Нобелівської премії.
13.05.1933 — на знак протесту проти погрому української культури заподіяв собі
смерть Микола Хвильовий, український
письменник i літературний критик.
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реклама та оголошення

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

автоматизованих систем управління;
аналітичної хімії;
дизайну та основ архітектури;
інформаційних технологій видавничої справи;
геодезії;
менеджменту організацій;
менеджменту та міжнародного підприємництва;
напівпровідникової електроніки;
програмного забезпечення;
радіоелектронних пристроїв та систем;
теоретичної та загальної електротехніки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають
такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів
з фотографією, автобіографію, копії документів про
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим

порядком, згоду на збір та обробку персональних даних,
копії паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад
завідувачів кафедр допускаються особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно
до профілю кафедри, а також стаж педагогічної роботи
не менше 8 років
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. 303.
Житлом університет не забезпечує.

Пам’яті професора
Віктора Божидарника
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квітня цього року на 71-му році життя відійшов у вічність ректор Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, заслужений працівник
народної освіти України, дійсний член Академії інженерних наук, Академії економічної кібернетики та Академії наук вищої школи України професор Віктор
Володимирович Божидарник.

Перестало битися серце талановитого
і чуйного педагога, блискучого вченого, справжнього патріота України,
мудрого керівника і надійного товариша, котрий упродовж майже 40 років очолював Луцький національний
технічний університет. Для всіх, хто
знав цю надзвичайно інтелігентну
й скромну людину, смерть Віктора
Володимировича відгукнулася невимовною гіркотою болю.
Віктор Божидарник народився
22 квітня 1945 р. у селищі Голоби Ковельського району Волинської області.
1970 р. закінчив механіко-математичний факультет ЛДУ ім. Івана Франка
і продовжив навчання в аспірантурі,
працював асистентом. 1974 р. захистив
дисертацію на присудження наукового
ступеня кандидата фізико-математичних наук.
Життя і діяльність Віктора Божидарника тісно пов’язані зі Львівською
політехнікою. Адже він працював
старшим викладачем, деканом, директором загальнотехнічного факультету Луцького філіалу Львівського

політехнічного інституту, згодом —
очільником філіалу.
Завдяки його багатогранному педагогічному й організаторському талантові Луцький національний технічний
університет перетворився в один із
провідних вищих технічних навчальних закладів України. І цим здобув беззаперечний авторитет серед вітчизняного академічної спільноти. А для нас
він назавжди залишиться рідним львівським політехніком.
Ректорат та профком працівників
Національного університету „Львівська політехніка“ поділяють скорботу
і висловлюють глибоке співчуття родині
та близьким незабутнього волинського
побратима — Віктора Божидарника.
Водночас своє співчуття ми висловлюємо колективові Луцького національного технічного університету.
Світла пам’ять про покійного назавжди залишиться в наших серцях!
Ректорат і профком працівників
Національного університету
„Львівська політехніка“

Ректорат

Колектив кафедри інженерної
геодезії ІГДГ Національного університету „Львівська політехніка“ з глибоким сумом сповіщає
про те, що на 66 році пішов з життя доцент кафедри, науковець
і педагог
Юрій Петрович Дейнека
(21.05.1949 р. — 28.04.2015 р.).
Колектив кафедри глибоко сумує, прощаючись із своїм довголітнім працівником, прекрасною людиною, товаришем і висловлює щирі співчуття родині,
близьким і друзям покійного.
Вічна пам’ять!

Колектив кафедри обчислювальної математики та програмування ІМФН Львівської політехніки висловлює щире співчуття асистенту кафедри Зіновії
Олександрівні Гошко з приводу
тяжкої втрати — смерті чоловіка
Романа Юрійовича Гошка.

Колектив кафедри електричних систем та мереж Інституту
енергетики та систем керування Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття інженеру
І категорії кафедри Ірині Михайлівні Гаврилишин з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.

ч. 12 [2892]
30 квітня — 13 травня 2015

реклама та оголошення
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для львів’ян і гостей міста

Многая літа!

Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Львівської політехніки сердечно вітає з ювілеєм
інженера кафедри

Оксану Петрівну
ІСЬКІВ.
Зичимо ювілярці добра, міцного здоров’я, родинного щастя, творчої наснаги, життєвого оптимізму на многії літа.
Бажаємо щиро, щоб Вам таланило,
Щоб сонце удачі незмінно світило,
Щоб сяяла Ваша усмішка чудова,
Й жилося Вам любо, успішно, казково!

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ВК № 30192612, виданий Львівським державним технікумом
дизайну на ім’я Заціровської Юлії Володимирівни;
диплом ВК № 33043333, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мацюк Ірини Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Фрик Марії Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хамуляк Анастасії Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Басистюк Катерини Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Островської Тетяни Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іленьківа Олега Васильовича;
студентський квиток № 09603316, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ніконенко Ірини Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зеленгурова Миколи Валерійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мацько Зоряни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ленчук Анастасії Степанівни;
студентський квиток № 10378789, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Яковини Оксани Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Юрченко Сніжани Русланівни.

30 квітня — „Паяци“ (опера). 18.00.
1, 2 травня — „Дон Жуан“ (опера, прем’єра). 18.00.
3 травня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
„Травіата“ (опера). 18.00.
6 травня — Вечір оперети (концертна програма). 18.00.
7 травня — „Чарівна флейта“ (опера). 18.00.
8 травня — „Реквієм“ (концертна програма). 18.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
30 квітня — „Циліндр“. 18.00.
3 травня — „Знак у вікні“ (прем’єра). 18.00.
5 травня — „Криза“. 18.00.
6 травня — „Сто тисяч“. 18.00.
7 травня — „Шаріка“. 12.00, 18.00.
6 травня — „Сто тисяч“. 18.00.
12 травня — „Івасик Телесик“. 12.00.
13 травня — „По щучому велінню“. 12.00,
„Гуцулка Ксеня“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
1 травня — „Лісова пісня“. 19.00.
3 травня — „Апокрифи“. 19.00.
9 травня — „Memento vivere“. 19.00.
10 травня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
3 травня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“. 12.00,
„Вівісекція“. 18.00.
8 травня — „Divka“. 18.00.
9 травня — „Ірод“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
30 квітня — „Він, вона, вікно, покійник“. 18.00.
1, 2, 3 травня — „За дверима“ (прем’єра). 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
30 квітня — „Троє поросят“. 12.00,
„Втеча з реальності“. 15.30.
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