освітній студентський тижневик
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Петро Задорожний:
„Ніколи не думав, що зніматиму
війну у своїй країні“      12 с.
Новий
honoris causa,
нові призначення
та перспективи

3

Проект INFINITY:
воркшоп
від архітекторів
із Лісабона

7

Академічна
автономія вишів:
можливості
та виклики

8
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ваша думка

Які екологічні проблеми
потребують нагального вирішення?
Погодьтеся, живемо у такий
час, коли сповідування
принципу „після нас хоч
потоп“ стає дедалі небезпечнішим. Адже звернення діячів
науки й культури з 23 країн
світу „або ми дамо раду із
забрудненням довкілля, або
воно дасть собі раду з нами“,
скероване генеральному
секретареві ООН ще 1971 року,
залишається досі актуальним.
І нагадувати нам про це покликане 5 червня — Всесвітній
день охорони навколишнього
середовища.
Однією з екологічних проблем,
яка в усіх на слуху, є проблема глобального потепління.
Однак під час мого опитування
Віталій (прізвище називати не
захотів), студент ІБІД, висловив про нього таку думку: „Не
знаю, чи проблема парникового ефекту, яку роздули 20 років тому, правдива і чи вона
варта уваги. Людина перебільшує свій вплив на навколишнє
середовище: якщо природа
захоче, то знищить нас усіх
в одну мить, і підвищення
температури на один градус
за дві тисячі років — це ще не
критично, льодовики від цього
відразу не розтануть. Тому
важливіше вирішувати екологічні проблеми на локальному
рівні. У Львові — зайнятись
переробленням пластику так,
як це роблять у Європі, бо не
відомо, куди насправді дівають посортовані пляшки“.

Мар’яна Телючик, студентка другого курсу Інституту
гуманітарних і соціальних наук:

„Якість питної води“
Ресурси нашої планети вичерпні, а ми їх не надто бережемо.
Взяти хоча б нестачу питної води і її якість, власне проблема
води найбільш актуальною є у Львові. Але головна проблема
людства полягає у тому, що живемо сьогоднішнім днем, використовуємо всі можливості, мало думаючи про нащадків.
Не можна наказати „бережіть природу“ — і всі стануть її берегти, кожен мусить сам зрозуміти проблему і намагатись її вирішувати.
Сергій Атаманчук, студент четвертого курсу Інституту
права та психології:

„Вирубка лісів й нові насадження“
Живу на Рівненщині, в Рокитнівському районі, де були чудові дубові ліси, а тепер — пеньки й пустища, які новими
деревами не засаджують. Тож вирубка лісів — це для мене
найбільша проблема. У нас нема навіть парку, щоб погуляти
з дівчиною, зате є річка й водосховище, де, правда, чисто —
купаємось, святкуємо Купала. Розташований у нас і третій за потужністю
в Європі скляний завод, що виробляє пляшки. Викиди в небо від нього мінімальні, принаймні порівняно з атомною станцією в Кузнецовську, яку мені
довелось бачити.
Ярослав Ігнатів, студент другого курсу заочного навчання
Інституту геодезії:

„Фільтруючі установки для заводів“
Спочатку варто би було переобладнати заводи, щоб вони
мали фільтруючі установки. У Львові, мені здається, повітря
чистіше, ніж у Києві чи Одесі, можливо, через те, що менше
машин. Читав у статтях, що у Дніпро по всій його довжині протікання потрапляє багато відходів, а замість штрафів чиновники беруть хабарі. Зими тепер без снігу, можливо, це пов’язано
з глобальним потеплінням, тож упродовж найближчих років це є актуальна
проблема для людства. Ще одна проблема, але вже більше українська — використання в аграрному господарстві хімікатів, це веде до виснаження землі
та її забруднення.

Василь Яріш, студент п’ятого курсу (спеціаліст) Інституту архітектури:

„Утилізація сміття й озеленення“
У Львові проблем екологічних хоч греблю гати. Наприклад, вчасне вивезення сміття — заповнені смітники можуть стояти навіть тиждень. Хоч уже є можливість сортувати сміття,
але не завжди люди це роблять — не звикли. На другому курсі їздив за програмою до Америки — там сортування не диковинка років 50. Крім цього — побільше б зелених насаджень, а то
в центрі інколи можна задихнутися. У мене був проект з озеленення Сихова, бо там багато
вільного місця, яке переважно дають на забудову багатоповерхівок. Міськраді він сподобався,
та попросили час на якесь узгодження. І ось дізнаюсь, що з’явився проект будівництва церкви на цій ділянці.
І це при тому, що поряд є ще два храми!
Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО
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з головної зали

Новий honoris causa, нові
призначення та перспективи

П

ерелік почесних докторів Львівської політехніки — honoris сausa — поповнило ще одне ім’я — Лєшека Бальцеровича. Цей почесний титул відомому польському економістові-реформатору надали на засіданні Вченої ради університету
26 травня. Також говорили про стан і перспективи розвитку Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконання ухвал Вченої ради.

Той, кому вдалися
реформи
„Це та людина, яка здійснила реформи. Далеко не
всі реформатори можуть
досягти позитивного результату. А йому це вдалося,“ — сказав про Лєшека
Бальцеровича директор
ІНЕМ Олег Кузьмін, звертаючись до членів Вченої
ради з пропозицією присвоїти відомому поляку
почесний титул. Члени
Вченої ради підтримали
пропозицію. А в суботу
відбулося урочисте засідання Вченої ради за участю самого ідеолога й організатора „шокової терапії“, що дозволила Польщі
перейти від планової до
ринкової економіки.

Успіхи
За визначні заслуги перед
Політехнікою, багаторічну
плідну роботу на ниві підготовки висококваліфікованих фахівців пам’ятним
подарунком нагородили

професорів Ярослава Буджака, Геннадія Юрчика
і Маркіяна Сумика (ІТРЕ),
Леоніда Квітковського
і Михайла Никипанчука
(ІХХТ), Віталія Гуменюка (ІНЕМ), Сергія Левуша
(ІЕСК), Ростислава Панаса
(ІГДГ). Привітали й переможців конкурсу „Найкращий молодий науковець“.
Чимало відзнак на всеукраїнських конкурсах
й олімпіадах здобули студенти Політехніки. Команда студентів кафедри
телекомунікацій здобула чергову перемогу на
конкурсі „Професіонали
майбутнього-2015“. На
конкурсі наукових робіт
за напрямом „Телекомунікації“ призові місця мають Володимир Багрій,

Юлія Климаш, Анастасія
Редька; а добрі результати
на олімпіадах — Андрій
Швець, Володимир Багрій,
Назарій Дубас.
Є чим похвалитись і студентам ІПДО: Андрій Коновал отримав грамоту за
найкращу командну роботу
на ІІ-му етапі олімпіади зі
спеціальності „Управління проектами“, а разом із
Наталею Павлишин і Мартою Караман — грамоту
за ІІІ місце у конкурсі інноваційних інвестиційних проектів, що відбувся
в рамках Буковинського
студентського фестивалю
наук. Дипломи Політехніки
одержали й призери олімпіади з деталей машин та основ конструювання Василь
Червоняк з ІІМТ (1 місце) і Роман Лоза з ІХХТ
(ІІІ місце). Два сертифікати, зокрема за бездоганні
вміння у розмовній мові,
отримала Наталія Козак,
учасниця Всеукраїнської
олімпіади з англійської
мови. Тим часом Юліана
Чапран, Тетяна Кокошко,
Закінчення на 6 с. m

найкращі

Конкурс для молодих науковців: підсумки
Т
радиційно весною у Львівській політехніці оголошують результати
щорічного конкурсу „Кращий молодий науковець року“. Незважаючи на те, що в університеті є 16 навчально-наукових інститутів,
найкращими цьогоріч стали 17 молодих учених. Усі вони отримають
премії по дві тисячі гривень.

Аж дві перемоги здобули представники
ІНЕМ: доцент кафедри обліку та аналізу ІНЕМ Олег Височан і в. о. завідувача
кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва ІНЕМ Ольга Пирог.
Щодо інших інститутів, то ІАРХ може
пишатися асистентом кафедри архітектурного проектування Романом
Крушельницьким, ІГДГ — асистентом
кафедри кадастру територій Марією
Маланчук, ІІМТ — доцентом кафедри транспортних технологій Юрієм
Ройком, ІКТА — асистентом кафедри
безпеки інформаційних технологій
Юрієм Костівим, ІЕСК — асистентом кафедри теплотехніки, теплових

і атомних електричних станцій Мартою Мартиняк, ІНПП — асистентом
кафедри журналістики та засобів масової комунікації Іриною Мудрою,
ІКНІ — асистентом кафедри автоматизованих систем управління Олексою
Скороходою, ІТРЕ — асистентом кафедри напівпровідникової електроніки Степаном Нічкалом, ІППТ — старшим викладачем кафедри міжнародної
економіки Іриною Ангелко, ІПДО —
доцентом кафедри фінансів Оленою
Білик, ІГСН — асистентом кафедри
політології та міжнародних відносин
Ольгою Івасечко, ІМФН — асистентом
кафедри прикладної фізики та нанома-

теріалознавства Федором Іващишиним, ІЕПТ імені В. Чорновола — асистентом кафедри екологічної політики
та менеджменту природоохоронної
діяльності Оксаною Боровик, ІБІД —
асистентом кафедри теплогазопостачання і вентиляції Степаном Шаповалом, ІХХТ — молодшим науковим
співробітником ДБ/ТОД кафедри хімічної технології переробки нафти та
газу Оксаною Яцишин.
Відповідно до Положення про
конкурс, участь у ньому беруть учені
віком до 35 років, основним місцем
праці яких є Львівська політехніка і які
активно працюють за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки.
Цьогоріч конкурс тривав до 1 квітня,
а дипломи з рук ректора його переможці отримали під час Вченої ради,
яка відбулася 26 травня.
Анна ГЕРИЧ
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II Міжнародній науково-практичній конференції
„Управління якістю в освіті та промисловості: досвід,
проблеми та перспективи“ взяли участь не лише поважні
науковці, представники підприємств, а й студенти й аспіранти.
Працювала студентська секція

| Світлина Ірини Мартин

Актуальні питання
якості освіти

Ідею таких конференцій два роки
тому ініціював завідувач кафедри
метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету „Львівська політехніка“ Петро
Столярчук і професор українського
походження з Боснії Мирослав Бобрик. Тоді її делегати зрозуміли, що
у справі забезпечення якості освіти
ще багато праці. І вже друга конференція відбулася на значно вищому
рівні. Долучилося більше учасників.
Цього разу їх було 106. Організатори, а це працівники ІКТА Львівської
політехніки, прогнозують їй великі
перспективи.
Під час дводенної праці делегати говорили про організацію та
моніторинг якості навчального
процесу підготовки фахівців, особ
ливості і проблеми підготовки та
перепідготовки кадрів, модернізацію системи управління вишів
тощо. Особливу увагу вдалося зосередити на проблемах взаємодії
системи „Вища освіта — ринок праці“, доступності та неперервності
освіти впродовж життя, ступеневої
системи підготовки фахівців, сучасних підходів в оцінюванні й за-

безпеченні якості продукції, послуг
та персоналу.
Учасників конференції привітав
ректор Львівської політехніки Юрій
Бобало, наголосивши на важливості
нагальних освітніх питань і їхнього
впровадження в дію, відповідно до
закону “Про вищу освіту“. Особливий гість конференції — директор
Департаменту вищої освіти МОН
України Сергій Бондаренко.
— Найбільший резонанс викликало питання впровадження в практику навчальних закладів положення
нового освітнього закону. Не менш
активно обговорювали питання потреби підвищення якості промисловості та інтегрування з європейським
освітнім простором, — розповідає
директор ІКТА Микола Микийчук.
Делегатами конференції були
науковці, викладачі, аспіранти, студенти українських університетів та
академій Києва, Харкова, Львова,
Хмельницька, Миколаєва, Чернівців,
а також з-за кордону — Польщі, Болгарії, Сербії, Боснії, Герцоговини.
Всі учасники отримали сертифікати.
Ірина МАРТИН

Львівська політехніка — серед
лідерів. Виш — у першій десятці за кількістю патентів на
винаходи та корисні моделі за
2010–2014 роки. Її показники:
469 патентів (на 378 корисних
моделей, 91 винахід), а це 1,3 %
від загальної кількості в Україні. Попереду — Національний
університет харчових технологій, Національний університет
біоресурсів і природокористування і Східноукраїнський
національний університет
ім. В. Даля. Також Політехніка — 6-та у рейтингу університетів України III, IV рівнів
акредитації „Топ-200“. Попереду — Київський національний
університет ім. Т. Шевченка,
КПІ, Харківський національний
університет ім. В. Каразіна, ХПІ
і НаУКМА. В основі — показники 2014-го, що стосуються
якості науково-педагогічного
потенціалу, навчання й міжнародного визнання вишу.
ВРУ підтримала законопроект
щодо звільнення від мобілізації викладачів та науковців.
У проекті ЗУ „Про внесення змін
до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ (щодо звільнення від призову на військову службу під
час мобілізації викладацького
складу вищих навчальних
закладів та наукових співробітників)“ йдеться, що призову
не підлягатимуть викладачі
вишів ІІІ–ІV рівня акредитації,
які мають науково-педагогічне навантаження не менше
0,5 ставки, науковий ступінь та
звання (к.н., д.н., доцент, професор), наукові співробітники,
які мають науковий ступінь та
звання, НДІ, центрів, лабораторій, закладів, прирівняних до
них, ведуть наукову діяльність
і дослідження в прикладній та
фундаментальній науці.
Літня школа англійської та
польської мов. Школу організовує Лінгвістично-освітній
центр Львівської політехніки.
Навчання триватиме з 15 червня до 18 липня й допоможе
поліпшити розмовні навички,
закріпити знання на практиці.
Вартість — 450 грн.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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обмін ідеями

Симпозіум інженерів-механіків
ін відбувся у Львівській політехніці вдванадцяте. Науковці обмінялися свіжими ідеями,
розглянули результати найновіших фундаментальних і прикладних досліджень у механіці та
машинобудуванні, сформували
пріоритети дальших досліджень.

Учасники симпозіуму працювали
у пленарних та секційних засіданнях. У фахових доповідях та обговореннях йшлося про математичні
та фізичні проблеми теорії тріщин
у механіці, новітні технології у машинобудуванні та автоматизацію
виробництва, проектування, виготовлення, експлуатацію і сервіс
транспортних засобів, підіймально-транспортне обладнання та
елементи приводів машин тощо.

| Світлина Ірини Мартин

В

Хоча це був симпозіум українських
інженерів-механіків, однак він мав
відкриту форму. Тому його учасниками стали науковці не лише з України — Львова, Києва, Харкова, Одеси,

Тернополя,Запоріжжя, інших міст,
а й із Польщі, Німеччини, Іспанії,
Австралії, Росії.
Ірина МАРТИН

є контакт

травні Рада молодих вчених Львівської політехніки підписала тристоронню
угоду про співпрацю з Радою
докторантів Варшавської
політехніки та польською громадською організацією „Фундація молодих науковців“.

| Світлина Анни Герич

Молоді науковці Політехнік Львова
та Варшави співпрацюватимуть
У
У складі делегації політехніків польську столицю відвідали
в. о. голови РМВ Юрій Костів,
його заступник Олександр Іващук та секретар РМВ Олександр
Стрямець. 13 травня вони зустрілися з представниками ГО „Фундація молодих науковців“, Ради докторантів Варшавської політехніки та,
відповідно, їхніми очільниками —
Артуром Бадидою та Анною Гайєр,
щоб докладно обговорити пункти
угоди, а 14 травня підписали цей історичний документ і разом з новими
партнерами поспілкувалися з проректором зі студентських питань
Варшавської політехніки професором Владиславом Вєчореком.
Підписана угода насамперед передбачає широку співпрацю молодих
науковців у межах фестивалю Litteris

et Artibus, який у листопаді цього року
проходитиме у Львівській політехніці вже вп’яте, та молодіжної конференції у Варшавській політехніці, що
запланована на вересень 2015-го.
— Ми домовилися про безкоштовну участь певної кількості політехніків у вересневій конференції в Польщі, а також про періодичну публікацію
матеріалів наших науковців не тільки
в збірниках тез цієї наукової зустрічі, а й у науковому журналі, який належить до польської міжнародної
наукометричної бази даних Index
Copernicus (IC). У свою чергу польські

колеги вже надали нам для рецензування 7 наукових статей, які ми
скерували до відповідних секцій
РМВ, — каже Юрій Костів.
Також польсько-українська
співпраця, за словами в. о. голови РМВ, сприятиме академічним
обмінам, створенню та втіленню
спільних наукових проектів. Важливу роль у цих процесах може відіграти ГО „Фундація молодих науковців“, яка об’єднує молодь більшості польських вишів. Спільно
з нею молоді науковці Львівської
політехніки сподіваються здобути
фінансування для своїх проектів у межах програми ЄС „Горизонт-2020“ та
інших грантових програм.
Попередні домовленості з Радою
докторантів Варшавської політехніки
напрацював керівник Ради молодих
вчених Львівської політехніки Олександр Березко. Варто зазначити, що
наразі ця угода є першим документом
про співпрацю, який РМВ Львівської
політехніки підписала з подібним до
себе об’єднанням молодих науковців
закордонного університету.
Анна ГЕРИЧ
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Лекції для польських студентів —
у Львівській політехніці

3

6 студентів Інституту інженерного матеріалознавства Краківської політехніки
прослухали дві лекції у Львівській політехніці. Вони відбувалися у рамках „Модернізації навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври, магістри)
з інженерного матеріалознавства на основі компетентністного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу“ проекту „Темпус“.

У першій лекції, яку прочитав польською мовою
доцент кафедри прикладного матеріалознавства та

обробки матеріалів Едуард
Плешаков, ішлося про історичні аспекти розвитку наукової та дидактичної спів

праці двох політехнік —
Львівської та Краківської,
про те, як перепліталися
долі видатних польських

і українських науковців.
Другу лекцію англійською
мовою „Основи рентгенівської дефракції“ прочитав
старший викладач тієї ж кафедри Віталій Ромака.
До лекції долучилися зацікавлені студенти
Львівської політехніки. По
закінченні вони провели
своїм польським колегам
екскурсію університетом,
кафедрою та містом.
Ірина МАРТИН

з головної зали

Новий honoris causa,
нові призначення та перспективи
m Закінчення. Початок на 3 с.

Юлія Добрянська, Христина Сушко, Андрій Фігун
з ІНЕМ посіли перше місце
в одній з номінацій конкурсу „Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України
очима молоді“.

ІКНІ:
про перспективи
перспективного ННІ
Директор ІКНІ професор
Микола Медиковський
розпочав доповідь з нагадування, що цей навчально-науковий інститут
створений 2001 року на
базі факультету, відтоді
функціонує і загальноінститутська спеціалізована
комп’ютерна лабораторія; нині у структурі ННІ
6 кафедр. Інститут готує
фахівців за 6 напрямами,
10 спеціальностями. Прагнучи забезпечити якісну
підготовку фахівців, значну увагу в ІКНІ приділяють
профорієнтаційній роботі
(вебінари, олімпіади серед
школярів тощо). За словами доповідача, прохідний
бал на такі напрями підготовки, як „Комп’ютерні

науки“, „Програмна інженерія“, „Філологія“ — один
із найвищих в університеті, а контингент студентів
ОКР бакалавра зростає,
зокрема завдяки співпраці
з коледжами (передовсім
тими, що в структурі Політехніки, однак є й зв’язки
з навчальними закладами
Полтавської, Черкаської,
інших областей).
Тим часом контингент
студентів рівня спеціаліст/
магістр має тенденцію до
зменшення. Це, визнає
Микола Олександрович,
означає, що з випускниками бакалаврату треба
працювати краще, водночас орієнтуватись не лише
на них. Серед негативних
тенденцій також зниження успішності студентів,
зокрема й кількості відмінників, невиконання плану із захисту докторських
і кандидатських дисертацій. Серед причин — невмотивованість студентів
і молодих науковців, „полювання“ роботодавців
на кращих випускників.
Є й певні проблеми з обсягом виконаних НДР: не всі
кафедри однаково активні
в реалізації держбюджетних, госпдоговірних тематик. Загалом, як виглядає,

за більшістю показників
лідирує кафедра САПР;
а от позаду — кафедра ПРЛ.
Проекти за міжнародними
грантами виконують професори Михайло Лобур,
Юрій Рашкевич, Дмитро
Федасюк. Найбільше студенти їздять на навчання
й стажування до Польщі,
а випускники працюють
на компанії різних країн
(США, Канада, Німеччина,
Нідерланди, ін). Видання
кількох конференцій ІКНІ
індексуються у наукометричній базі даних Scopus.
Щодо матеріального стану, в оновлення лабораторної бази зокрема інвестують ІТ-компанії.
Спеціально створена
комісія загалом позитивно оцінила стан і перспективи розвитку інституту.
Серед недоліків і комісія,
і ректор Політехніки Юрій
Бобало назвали недостатньо ефективне залучення
позабюджетних коштів
для виконання НДР, меншу від запланованої кількість захистів дисертацій,
„відтік“ бакалаврів. Ректор
закликав колег бути активнішими, подавати проекти
на різні програми, зокрема
„Горизонт-2020“. Галузь
комп’ютерних наук тут

є однією з найперспективніших.

Організаційні
питання
На засіданні розглянули
призначення на деякі посади. Проректором з науково-педагогічної роботи призначили Романа
Коржа, до того керуючого справами університету. На посаді директора
ІМФН залишається професор Петро Каленюк (його
кандидатуру зі 110 осіб
підтримало 105 членів
Вченої Ради), а на посаду
завідувача кафедри вищої
математики обрали Зіновія Нитребича (99 „за“ зі
110, тоді як за кандидатуру
Ярослава Чабанюка — 16).
Також Вчена рада висунула від Політехніки кандидатуру професора Назара
Подольчака у члени Нацагентства із забезпечення
якості вищої освіти, а на
здобуття стипендії Президента — кандидатуру аспірантки Ольги Шпур (ІТРЕ).
Також ухвалили рішення про
приєднання до структури
Політехніки Хмельницького політехнічного коледжу.
Ірина ШУТКА
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академічна мобільність

Проект INFINITY: воркшоп
від архітекторів з Лісабона
и справді почувалися тут, як
вдома в найкращому сенсі
цього слова. Тепер ми розуміємо
вас, вашу культуру краще, ніж раніше“, — зауважив Педро Джануаріо
з Технічного університету Лісабона
у розмові з директором Інституту
архітектури Богданом Черкесом.
Минулого тижня у Львівській політехніці завершився двотижневий
воркшоп, під час якого науковціархітектори з Португалії провели
для наших студентів заняття з паперової архітектури й параметричного дизайну, майстер-клас з китайсь
кого рисунка.

Ширше бачення
архітектури
Цей візит став можливим завдяки
проекту INFINITY (INternational
Fellowship IN transdisciplinarITY) за
програмою Євросоюзу „Еразус-Мундус“, що передбачає академічні обміни
у галузі вищої освіти. В проекті беруть
участь виші з кількох країн Європи, від
Львівської політехніки зокрема представники ІАРХ, ІБІД та ІКНІ. Координатором проекту від університету
є доцент кафедри дизайну та основ
архітектури Ореста Ремешило-Рибчинська, яка в рамках INFINITY минулого року відвідала Португалію, де
прочитала лекції з історії архітектури,
ознайомилась із навчальними планами
Інституту мистецтв та дизайну Політехніки міста Лейрії.
25 травня, у Львівській політехніці підсумували результати воркшопу
за участю іноземців. А студенти Лісабонського технічного університету
Жоау Коуту та Марку Соуза розповіли
про двосеместрове навчання в ІАРХ
Політехніки, враження від Львова та
України, а також про воркшоп в Македонії, де презентували не лише рідний
виш, а й результати навчання в Україні.
До слова, за час перебування у Львові
хлопці вивчали українську мову.
Наші студенти, які опановували
китайську графіку, представили найліпші роботи для огляду — це зображення рослин бамбука. Асистент кафедри ДОА Ольга Челомбітько, яка
свого часу була в Китаї, розповіла, що
східний живопис дуже відрізняється

| Світлина Ірини Шутки

„М

від західного; визначальною для нього є, звісно, східна філософія: роботі
китайського художника передує тривале споглядання, він наповнює себе
красою, атмосферою, враженнями;
важлива й відповідна організація робочого місця. Нашим студентам усі ці
особливості продемонстрував професор Маріо Конґ з архітектурного факультету Технічного університету Лісабона. Він похвалив політехніків за
роботу й інтерес до завдань, і радий,
що ця спільна робота дозволила відкрити українським студентам нове,
ширше бачення архітектури, дизайну.

дяки спеціальним комп’ютерним інструментам — графічному редактору алгоритмів Grasshopper і програмі
Rhino — на основі цього сегмента
зробити складну параметричну структуру, яку вже далі можна викорстовувати в архітетурі, тобто переводити
в реальну форму. Тож студент не може
почати з кінця — з нарисованої цілісної структури, він доходить до неї від
окремого сегмента, який спершу слід
зробити в папері, — пояснює Ореста
Ремешило-Рибчинська.

І папір, і комп’ютер

За результатами воркшопу до друку
вже підготували підручник із вправами в папері та з параметричного
дизайну. Учасники зустрічі з сумом
говорили про завершення воркшопу у місті Лева. Але певні: це лише
початок співпраці. У найближчій
перспективі, як сподіваються, Політехніки Лісабона і Львова підпишуть
рамкову угоду про співпрацю й можна буде втілювати нові проекти, тим
паче, що вже є чимало ідей. Скажімо,
португальські колеги можуть поділитися досвідом з підготовки фахівців
за напрямом „графічний і мультимедійний дизайн“, який політехніки
хотіли б відкрити на кафедрі ДОА.
Проект INFINITY триває: студенти
й аспіранти Політехніки невдовзі поїдуть на навчання в Естонію та Португалію. Тим часом ІКНІ приймає викладача з Португалії, а ІАРХ — аспіранта
з цієї ж країни.
Ірина ШУТКА

Педро Джануаріо розповів про заняття з параметричного дизайну:
— Я працював з малими групами: параметричний дизайн потребує
уважності, інших речей, як-ось відкритість, відповідні здібності, бажання
пізнавати щось нове. Студенти працювали і з папером, і на комп’ютері.
Тож вони робили повний, завершений цикл. Виконуючи мої завдання,
студенти були активні, запитували,
коли бачили якусь проблему, намагались пропонувати, як її вирішити. Ці
молоді люди — відкриті, мають прагнення вчитися, і в цьому дуже подібні
на португальських студентів.
— Суть воркшопу з паперової архітектури й параметричного дизайну
була в тому, що студенти мали зробити конструкцію з паперу на основі
декількох згинів. Потім цей сегмент
перенести у цифровий вимір і зав-

Лише початок співпраці
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В
Академічна автономія: можливості
та виклики
продовж останніх тижнів в університетському середовищі, на сторінках преси та в соціальних
мережах не вщухає дискусія, викликана затвердженням Кабінетом Міністрів України нового
переліку галузей знань та спеціальностей у вищій освіті

Індикатор реальної
автономії вишів
Така бурхлива дискусія зумовлена тим, що перелік
спеціальностей безпосередньо впливає на державне замовлення підготовки
фахівців, структуру університетів, зачіпає питання можливого скорочення
кафедр та факультетів, які
готують бакалаврів та магістрів відповідного профілю (а це, зокрема, посади та ставки). Це також
пов’язано із серйозними
фінансовими витратами
як на рівні держави, так
і в окремих вищих навчальних закладах.
Подія дійсно непересічна, оскільки вперше
МОН України вдалося
досягти задекларованої
цілі — значного зменшення кількості спеціальностей. Але, щоб зрозуміти
реальний вплив нового переліку на університетське
життя, необхідно зробити
аналіз у більш широкому
контексті — академічної
автономії, яку декларує
Закон України „Про вищу
освіту“.
У світі основною ознакою академічної автономії університетів є те, що
тільки вони мають право
на створення освітніх програм. Українські виші ні
в радянські часи, ні в незалежній Україні ніколи такого права не мали, оскільки обов’язкові стандарти
нав’язували їм так звані
нормативні дисципліни,
які часом становили до
90 відсотків освітньої програми. Якщо в часи „планової економіки“ це якось

можна було обґрунтовувати, то в умовах економічного та освітянського
ринку такий консерватизм
став не тільки абсурдно
невідповідним світовим
освітянським традиціям,
але й серйозно гальмував
осучаснення змісту освіти,
відслідковування актуальних проблем ринку праці
тощо. Відмова від такого
підходу в стандартизації
освіти є основним індикатором реальної автономії
вишів.
Вагомим чинником,
який також може обмежувати автономію університетів, є концептуальний
підхід до класифікації
освіти. Що ми мали донедавна? Освітянське поле
було поділене на чітко
визначені та відповідно
поіменовані назвами бакалаврських напрямів та
спеціальностей ділянки,
оточені парканами із згаданих вище нормативних
дисциплін, понад 100-сторінкових освітньо-кваліфікаційних характеристик,
деталізованих державних
замовлень та ліцензованих
обсягів, відсутністю горизонтальної мобільності
студентів тощо. Затвердження Кабінетом Міністрів державного переліку в сукупності унеможливлювало університетам
будь-яку гнучкість як щодо
назв спеціальностей, так
і щодо змісту освіти. Невеличкою шпаринкою
у цьому частоколі обмежень були спеціалізації,
але їх створювали в рамках
вузьких спеціальностей із
усіма наведеними вище обмеженнями.

Переваги
Закон декларує „самостійність, незалежність
і відповідальність вищого
навчального закладу у прийнятті рішень стосовно
розвитку академічних
свобод, організації освітнього процесу, наукових
досліджень, внутрішнього
управління, економічної та
іншої діяльності, самостійного добору і розстановки
кадрів…“. Він також надає
вишам право самостійно
„розробляти та реалізовувати освітні (наукові)
програми в межах ліцензованої спеціальності“, а також „самостійно визначати
форми навчання та форми
організації освітнього
процесу“. Для наповнення
наданої академічної автономії введено новий підхід до стандартизації змісту освіти, згідно із яким
серед вимог до освітньої
програми є обсяг кредитів
ЄКТС, перелік компетентностей випускника та нормативний зміст підготовки
здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання.

Тобто Закон практично забороняє будь-кому
із-зовні нав’язувати певні
дисципліни, форми навчання, системи оцінювання, порядок організації навчального процесу.
Тому МОН скасувало всі
свої накази та розпорядження про обов’язкові
дисципліни. Це, до речі,
викликало величезну паніку в середовищі філософів,
істориків та мовників, які
тим самим втратили свою
„монопольку“ щодо присутності в усіх без винятку освітніх програмах та
стикнулися із перспективою реальної академічної
конкуренції. Пояснення
МОН, що необов’язковість
не означає непотрібність,
почуті не були.
І, нарешті, останнє
у списку інструментів забезпечення академічної
автономії: нова концепція структури вищої освіти, в основі якої є спеціальність, що радше є парасолькою для освітніх
програм, а не чітко визначеною ділянкою. Виші
будуть готувати фахівців
за освітніми програмами
в рамках широкої спеціальності, а нинішні спеціальності (їх є понад 500)
Закон розглядає як майбутні спеціалізації, кількість
та назви яких виші визначають самостійно. Відповідно змінений і підхід до
акредитації: тепер акредитуватимуть освітні програми, а не спеціальності.
Більше того, університет
може готувати фахівців і за
неакредитованою програмою, але в цьому разі він
не матиме права видавати
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дипломи державного зразка та отримувати державне
замовлення на підготовку
фахівців.
Нова класифікація освіти є дворівнева, побудована на основі Міжнародної
стандартної класифікації освіти (МСКО-2013),
містить 27 галузей знань
та 113 спеціальностей. Ця
класифікація є єдиною як
для освітянських, так і для
наукових спеціальностей.
Тому можна стверджувати, що нове законодавство
повністю та системно забезпечує академічну автономію вищим навчальним
закладам в її сучасному
розумінні.
Важливим чинником,
який впливає на реалізацію
права на автономію, є самостійність вишів в організації навчального процесу, запровадженні системи
оцінювання знань, рейтингуванні студентів і викладачів тощо. Тут новий Закон теж дає повну свободу:
всі відповідні положення
затверджує виш зі своєю
Вченою радою. Не можна не згадати сумнозвісну
кредитно-модульну систему організації навчального
процесу, насильно впроваджену МОН в 2005 році.
В освітянській пресі, зокрема й на сторінках „Аудиторії“, багато писали про
шкідливість цієї псевдоновації для якості освіти, її
невідповідність засадам
створення Європейського простору вищої освіти
(ЄПВО). Слава Богу, МОН
скасувало відповідний наказ, особливо відзначивши
недопустимість практики
уникнення реальних екзаменів шляхом арифметичного додавання результатів проміжних контролів.
Суттєва шкода цієї системи
є і в іншому: вона майже на
10 років відкинула університетську громаду від куди
більш важливої роботи —
повного та системного
запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної сис-

теми (ЄКТС). Натомість
розцвіла бюрократизація та некомпетентність,
„вершиною“ чого стала
вимога проставлення оцінок одразу в трьох шкалах:
національній, стобальній
та ЄКТС (до речі, знятій із
використання в ЄПВО ще
в 2009 році).

Виклики
Тепер зупинімося на викликах, які виникають
у ході імплементації нового Закону. Основним із них
є запровадження парадигми студентоцентрованого
навчання, яке вимагає зміни методології створення
освітніх програм, залучення до цього працедавців,
випускників, професійних
організацій та студентів.
У цьому ж контексті розроблено нові підходи до
проектування структури
програми, визначення для
кожного рівня освіти пропорцій між обов’язковими
(всередині університету)

студії
максимального аудиторного навантаження на викладача 600 годинами.
Серйозним викликом
для викладачів стане новий
опис навчальних дисциплін та освітньої програми на основі результатів
навчання. Ця технологія
є недостатньо відома серед освітян України, хоча
Національна команда експертів із реформування
вищої освіти підготувала
і вже опублікувала методичні матеріали для розробників освітніх програм
(з ними можна ознайомитися на сайті Національного Еразмус+ офісу). Помічним для нас може стати
досвід наших польських
колег, які все це проходили
у 2011–2012 роках. Ключовим є формулювання програмних компетентностей
та програмних результатів навчання, які є основою для позиціонування конкретної освітньої
програми на міжнародній
освітянській мапі. На їх
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ликобританія проводила
під координуванням Агенції забезпечення якості
(Quality Assurance Agency,
QAA). Перші результати під назвою „Предметні стандарти“ (subject
benchmark statements) були
опубліковані в 2002 році.
Нині на сайті QAA розміщені відповідні описи для
58 програм бакалавра та
13 програм рівня магістра.

Інструмент
прозорості
Багато роботи також чекає на нас у зв’язку із прийняттям нового переліку
спеціальностей та нового
Довідника користувача
ЄКТС 2015 року в контексті
модернізації (а практично — створення нового)
інформаційного пакету
Львівської політехніки.
Це важливо не тільки для
маркетингу освітянських
послуг за кордоном, надання необхідної інформації для іноземців — по-

Важливим чинником, який впливає на реалізацію права
на автономію, є самостійність вишів в організації
навчального процесу, запровадженні системи оцінювання
знань, рейтингуванні студентів і викладачів тощо.
та вибірковими дисциплінами, підходів до формування переліків останніх
(блоками, чи на повністю
вільний вибір студентами). Вже з 1 вересня цього
року всі нові освітні програми повинні містити не
менше 25 відсотків вибіркових дисциплін. Якщо
для бакалаврських програм
вибірковість локалізується в основному на старших
курсах, то магістерські
програми необхідно модифікувати негайно, а також розробити та оприлюднити за три місяці до
початку навчального року
механізми зарахування на
дисципліни за вибором.
Ситуація ускладнюється
ще й вимогою Закону щодо

основі значною мірою відбувається нострифікація
українських академічних
кваліфікацій за кордоном.
Окрім польського досвіду
можемо і повинні використати напрацювання
ЄПВО, насамперед — проекту Тюнінг, уже на перших етапах реалізації якого зроблено висновок щодо
необхідності розроблення
для кожної предметної
галузі освіти узгоджених
на міжнародному рівні
опорних точок (reference
points), що стануть основою порівняння освітніх
програм. Загалом, у проекті розроблено системи
опорних точок для 42 предметних галузей. Відзначу,
що аналогічні роботи Ве-

тенційних наших студентів. Інформаційний пакет
є ключовим інструментом
прозорості університету
як в Україні, так і за кордоном. До речі, у вперше
опублікованому в травні
2015 року рейтингу прозорості українських національних університетів Львівська політехніка
впевнено посіла перше
місце значною мірою
й завдяки нашому інформаційному пакету.
Юрій РАШКЕВИЧ,
проректор
Львівської політехніки,
член Національної
команди експертів
із реформування
вищої освіти України
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Молодіжна політика

медіафорум

ранцузький філософ, режисер та журналіст Бернар-Анрі Леві, російський опозиційний воєнний журналіст Аркадій Бабченко
та лауреатка Пулітцерівської премії, журналістка однієї з найбільших американських
газет — „Washington Post“ Енн Епплбаум,
можливо, більш відома українському читачеві
як авторка масштабного дослідження „Історія ГУЛАГу“, перекладеного українською
мовою, — ці та інші закордонні й українські
„акули пера“ з’їхалися на ІІІ Львівський медіафорум, який тривав від 28 по 30 травня.

Загалом найбільша українська конференція у сфері
медіа, яка мала назву „Медіа в час бурхливих змін“,
зібрала понад півсотні
промовців із 9-и країн Європи (Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія,
Україна, Польща, Швеція,
Білорусь), Росії та США.
Заради того, щоб послухати думки авторитетів,
обмінятися ідеями та досвідом, а також ближче
познайомитися, у форумі взяли участь близько

| Світлина з Facebook-сторінки Lviv Media Forum

Якою є журналістика — таким буде світ
Ф

750 журналістів, студентів-медійників, видавців,
редакторів та аналітиків.
Головною темою дискусій форуму була інформаційна політика України та пошук антидоту
на російську пропаганду
як для українських, так
і для світових медіа. Як
один із способів боротьби
проти маніпуляцій в медіа Галя Акерман (Франція) запропонувала відмовитися від так званого
принципу „5 хвилин Гіт-

леру, 5 хвилин Сталіну“,
за яким європейські ЗМІ
надають однаковий час
для висловлювання прихильникам та опонентам
В. Путіна. Від цього, вважає гостя, виникає лише
плутанина.
Крім воєнної тематики, українські журналісти
порушували теми ефективності журналістських розслідувань (Дмитро Гнап),
аспекти створення суспільного телебачення (Зураб
Аласанія), можливість поя-

ви незалежних ЗМІ (Роман
Скрипін) тощо.
Традиційно під час
медіафоруму після прочитання „Лекції свободи“ оголошують лауреата премії
ім. Олександра Кривенка
„За поступ у журналістиці“. Цьогоріч ним став воєнний кореспондент „Радіо
Свобода“, львів’янин Левко
Стек, а лекцію прочитала
професор ДонНУ, письменниця Олена Стяжкіна.
Анна ГЕРИЧ

молодіжні проекти

Євроінтеграційні пікніки для студентів

В

Інституті економіки та менеджменту Львівської політехніки нещодавно відбулися Всеукраїнські молодіжні наукові пікніки на тему
„Переваги та проблеми євроінтеграції України очима молоді“.

Молодь ділилася думками, обговорювала та дискутувала на теми євроінтеграції протягом трьох днів.  
Відбувався захід у межах співпраці
кафедри зовнішньо
економічної та митної
діяльності Львівської
політехніки та кафедри менеджменту організацій та зовнішньо
економічної діяльності
Одеського національного економічного університету, за сприяння
завідувачів кафедр професорів Ольги Мельник
та Інни Кузнєцової.
У молодіжних пікніках взяли участь 20 студентів з Одеси, Львова,
Іловайська, Генічеська,

Херсона (серед учасників були й студенти зі сходу, які зараз навчаються
у нашому університеті). В межах заходу у форматі круглих столів сту-

денти обговорили бачення переваг та
проблем євроінтеграції України, для
української молоді, іноземного досвіду
у реалізації євроінтеграційних заходів.
Окрему дискусію у вигляді інтер
активної гри присвятили питанню
„Що таке європейські цінності?“. Як
розповіла керівник проекту, старший викладач кафедри
ЗМД Катерина Дзюбіна, асоціації молоді
з євроінтеграцією виражалися у поняттях
демократії, розвитку,
правової захищеності,
справедливості та зоні
комфорту.
Також у рамках
заходу студенти відвідали Яремче та Івано-Франківськ, здійснили сходження на  
г. Хом’як та відвідали
Женецький водоспад.
Н. П.
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до професійного свята

„Мамо, ми ще кудись йдемо?“

6

червня українські журналісти
святкують свій професійний
день — День журналіста. Про
професію журналіста є чимало
інформації, одні її називають
романтичною, інші — пекельною.
Є цілі журналістські династії, де
з покоління в покоління „писаки“
не переводяться, бо як жартують,
„нічого іншого не вміють робити“, або, навпаки, маючи в родині
одного журналіста, всі сахаються
від цієї професії як від чогось жахливого. Напередодні нашого свята
хочу трохи привідкрити завісу
цієї професії у поєднанні зі сім’єю,
а особливо з дітьми.

Ще порівняно недавно журналістика
вважалася нежіночою професією. Пригадую, колись, у часи мого навчання,
професор Володимир Здоровега цілком серйозно журився, що буде мало
журналістів, бо більшість студентів
факультету журналістики були дівчата, а вони „повискакують заміж і не
буде з них роботи“. Але… як не парадоксально, зараз журналістика стала
дівчачо-жіночою (звичайно, чоловіків
теж вистачає, але їх не так багато).
Редакція нашого тижневика „Аудиторія“, а особливо журналістський
склад, на сто відсотків у спідницях та
ще й майже всі з дітьми. Але це не стає
на заваді роботі чи власному розвитку, адже саме материнство ще більше
загострює вміння жінки робити декілька справ одночасно.
Мама-журналіст — цей факт у дитяче життя вносить чимало нових понять,
норм поведінки, а крім цього, необхід-

ність досить швидко ставати самостійними. Змалечку, за умови, що поруч
нема бабусів-дідусів, вони знають, що
в дитсадку просидять увесь можливий
час. Але зате в шкільний період буде нагода побувати з мамою всюди: на презентаціях книжок, виставках, прем’єрах
вистав, концертах, інтерв’ю, дискусіях,
спортивних і творчих вечорах… Тож
нічого дивного, що мало не щоразу,
забираючи доньку зі школи, перше запитання, яке чую — „чи ми сьогодні
ще кудись йдемо?“. Щоправда, інколи,
залежно від події і зацікавлення дитини, можна й цілий вечір вислуховувати,
„а ще довго?“, „чого так нудно?“ і „коли
врешті це закінчиться?“. У кращому
разі — дитя виспиться.
Стає звичним, що вдома вечорами
мама сидить у навушниках і з диктофоном, розшифровує вже записані розмови, пише чи дописує матеріали, або,
що стає справжнім кошмаром для всіх
хатніх — бере інтерв’ю через скайп чи
по телефону. Тут, не дай Боже, зайвих
звуків, голосних розмов чи пустощів.
Та попри все, думаємо (чи принаймні сподіваємося), що діти журналістів мають дуже добру школу життя,
одна із основних наук якої — готовність постійно пізнавати щось нове,
легко знаходити спільну мову з різними людьми, без проблем знайомитися, бути впевненими в собі. А також
мають можливість одними з перших
знати про різні конкурси (що часто
збільшує можливість перемоги), дитячі заходи й акції.
Розмірковувала
Наталія ПАВЛИШИН
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коротко
28 травня, у 99-ті роковини від
дня смерті видатного публіциста, поета, письменника,
громадського діяча Івана
Франка відбулася панахида
біля його могили на Личаківському кладовищі. Чин панахиди провели отець церкви
св. Софії Сергій Олійнічук
у супроводі хору „Благовіст“
церкви Святого Архистратига
Михаїла. Слово про Франка виголосив професор Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка Петро
Іванишин. У вшануванні пам’яті
взяли участь актори Драматичного театру ім. М. Заньковецької та хор кафедри музичного
мистецтва ЛНУ ім. І. Франка.
Студентів українських вишів
запрошують взяти участь
у конкурсі наукових робіт про
визвольний рух в Україні 1920–
1950-х рр. Молодим науковцям
пропонують дослідити повстанський рух на Наддніпрянщині
у 1920-х рр., селянський опір
колективізації, ідеологію та
програми українського націоналізму 1920–1950-х років, чільних постатей ОУН та УПА того
періоду, а також повсякденне
життя підпільників та повстанців. Для участі потрібно до
15 вересня подати онлайн-заявку, а також надіслати на
адресу konkurs@cdvr.org.ua
конкурсну роботу. Докладніше
про умови конкурсу читайте
на сайті Центру досліджень
визвольного руху.
Четверте молодіжне велопаломництво до чудотворного джерела у с. Новосілка, що поблизу
Раківця, відбулося 30 травня.
У цьогорічній прощі взяли
участь близько 60-ти осіб, серед
яких вперше в історії велопрощі
разом із прихожанами Гарнізонного храму свв. апп. Петра
і Павла та курсантами Академії
сухопутних військ ім. гетьмана
Петра Сагайдачного. Прочани
помолились за мир в Україні.
Супроводжували паломників
о. А. Хомишин, військовий капелан Академії сухопутних військ,
о. Т. Островський, капелан ЛНУ
ім. І. Франка та о. Б. Кулик, капелан Лісотехнічного університету.
За матеріалами інформагенцій

SS
Журналістка Анна Герич із сином Дам’яном на презентації соціальних ініціатив Львова
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під прицілом камери

Петро Задорожний:
„Ніколи не думав,
що зніматиму війну
у своїй країні“

П

етро Задорожний — львів’янин, пластун, фотожурналіст. Напередодні Дня журналіста він погодився розповісти нашим читачам про особливості
роботи в „гарячих точках“ — на Майдані та на Донбасі.

— Петре, за освітою Ви — маркетолог, навчалися у Львівській політехніці. Чому обрали цей фах?
— У 16 років я не міг зробити усвідомленого вибору. Вибирав методом вилучення. Відразу вилучив
юриспруденцію, медицину та філологію. Економіка була найбільш
близька — мріяв мати власну справу,
щоб не нарікати на поганого „боса“
і низьку зарплату.
— Як Ви пішли в журналістику, точніше, у фотожурналістику?
— Фотографією я цікавився, здається,
з 2005 року. А 2007-го, завдяки своєму другові Віктору Гурняку, вирішив
спробувати себе у фотожурналістиці
і вже у січні 2008-го надіслав перші
фото для УНІАН. Зрозумів, що отримую задоволення бачити свої знімки
у ЗМІ. Тепер більшість новин знімаю
для міжнародних агенцій і працюю
над власними проектами. Фактично
з першого курсу я носив фотокамеру
у Політехніку. Деколи через роботу пропускав пари. Пам’ятаю, як на
замовлення американської агенції
The Associated Press знімав відкриття
аеропорту у Львові. Потім побіг на
пари, на які ще встигав. І власне тоді
на лекції почув зауваження: „Задорожний, якщо не будеш записувати
конспект, так і залишися ніким“. Так
я працював і навчався п’ять років.
— Що найбільше любите знімати? Чи
змінилися Ваші професійні уподобання?
— Люблю яскраві теми, працювати
там, де журналістів дуже мало або взагалі немає, знаходити теми там, де їх
не бачать, і розповідати те, що важливе, а не те, що люди хотіли б почути.
На Майдані відбувалося те, що є зараз
на війні — сотні важливих та цікавих
історій, будуються та руйнуються
людські долі, творяться великі історичні події. Мені завжди подобалися

фотографії військових журналістів,
але ніколи не міг подумати, що буду
знімати війну, ще й у своїй країні. Почав невеличкий проект у Facebook та
Instagram „такі люди“, де розповідаю
про людей, які трапляються на моєму
шляху. Це свого роду фотощоденник,
куди вношу ці короткі розповіді, більшість з яких зараз пов’язані з війною.
— Розкажіть про свою роботу у час
Майдану і на війні.
— На Майдані тяжко було працювати,
бо все, що відбувалося, безпосередньо
впливало на мене. Мої брати і друзі належали до Самооборони. Тарас
Ковалик, який зі Самооборони пішов
на війну, сказав: „На Майдані було
страшніше. Там ми йшли з дерев’яними щитами проти куль. А тут, на війні,
нарівні“. Його історія теж дуже цікава.
Рятував людей із палаючого Будинку
профспілок, отримав поранення в ногу
під час звільнення Щастя. Нашвидку
пролікувався і добровільно повернувся
у підрозділ. У зоні АТО я побував понад
16 разів. Спочатку це були короткі поїздки, зараз — триваліші. Наприклад,
за два тижні подолав маршрут від Маріуполя до Лисичанська…
— Як на війні сприймаються втрати?
Чи відчуття „там“ різняться від відчуттів „тут“?
— На мою думку, проявляти емоції за
загиблими собі дозволяють ті, хто зі
смертями стикається рідше. Ті підрозділи, в яких втрати — третина бойового складу, цього не роблять і згодом
часто мають психічні проблеми. Цинізм на війні — питання психічного
здоров’я. Знаю, що немало військових
уже „сидять“ на наркотиках або алкоголі, мають проблеми зі злочинністю.
Неприємно визнавати, але то лише
початок проблеми, яка нас очікує.
Багато українців у „мирному“ житті
картають себе, як можна розважати-

ся, коли у країні війна. Такі думки неправильні і неконструктивні. Краще
емоції спрямовувати у суспільно корисну роботу і замість непотрібних
самобичування та депресії дозволяти
собі прості життєві радості.
— Якою мірою треба говорити правду
про те, що відбувається на Сході?
— Початок і корінь проблеми —
у брехні. Через брехню почалася війна
і через правду вона може зупинитись
остаточно. Засуджую відверту брехню з будь-якого боку. Перестати брехати — це усвідомити свої сильні та слабкі сторони, щоб розвиватись і змінюватись. Я хочу чесно і без прикрас знати,
що відбувається. Тільки тоді зможу
зробити правильні висновки, які стануть причиною правильних дій. Дуже
зневажаю ті ЗМІ, які, розуміючи, що
роблять неправильно, все ж запускають неправдиві, перебільшені або неперевірені повідомлення. Коли я роблю підписи до фотографій чи пишу
якусь історію, стараюся дуже уважно
перевіряти факти. На війні користуюся
медичним правилом — не нашкодити.
— Яких змін сьогодні потребує українська журналістика?
— Вимогливого споживача. З іншого
боку, якщо українські ЗМІ не показуватимуть альтернативу, то споживач
не матиме з чого вибирати. В Україні є вимогливі споживачі преси та
якісна журналістика, але її замало.
Важливий і заробіток. За репортаж
із війни у нас найбільше пропонують
400 грн. Із цих коштів я повинен покрити всі витрати, а їх тут достатньо.
Міжнародні ЗМІ платять у 8,5 разів
більше. Чи готові українці платити
за правдиву та якісну інформацію,
яку отримуватимуть від українських
журналістів? Думаю, це неминуче.
Розмовляла Ірина МАРТИН

ч. 16 [2896]
4 — 10 червня 2015

СОЦІУМ

13

простір міста

Скверу — бути! І він — для всіх

С

хоже, Сихову набридло визначення „спального мікрорайону Львова“, адже його громада давно прокинулася. Торік у травні сихівці,
що мешкають на проспекті Червоної Калини, в будинках під номерами 105–109, об’єдналися й активно виступили проти забудови у прилеглому сквері. За рік громадській організації „Кращий Сихів“ спільно
з громадою мікрорайону вдалося перешкодити будівництву торгового
центру, а разом з ініціативними урбаністами „Групи 109“ розробити
сучасний проект скверу. На цьому історія… тільки починається!

5 травня 2014 року нинішня співзасновниця і голова ГО „Кращий Сихів“ Наталія Піпа побачила, як відразу під її балконом розгортається будівельний майданчик, довкола якого
„росте“ високий паркан. Вона зателефонувала на міську „гарячу лінію“
і пішла до будівельників з’ясовувати,
що ж відбувається.
— Сквер за адресою пр. Червоної
Калини, 109 — одна з небагатьох зелених зон на Санта-Барбарі
(неофіційна назва одного
з мікрорайонів Сихова), де
машини ще не заїжджають
на людей, де ще є дерева,
трава і так-сяк можна погуляти з дитиною. Там було
кафе (невелика металева
конструкція) і раптом з’ясувалося, що його власник
вирішив збудувати на тому
місці чотириповерховий
торговий центр. На щастя,
не лише мене обурили такі
плани: наступного дня хтось
уже „агітував“ сусідів боротися за сквер, а матері, які гуляли там з дітьми, самотужки знесли
паркан. Далі ми викликали міліцію,
журналістів, представників „Самооборони“. Забудовник приніс якісь
документи і заявив, що має всі необхідні дозволи. (Я зняла ці документи
на відео, але багатьох із них відтоді ми
більше не бачили). Знайшлася юристка й інші люди, які готові боротися.
У такому випадку добре звернутися
до депутатів від округу, адже вони
для того, щоб слухати народ і доносити вище, чого ми хочемо. Не варто
обзивати свого депутата козлом, не
треба лише питати, що він зробив.
Нам самим потрібно йти до нього
і казати, що він має (!) робити. З часом я навчилася говорити від імені
виборців з нашим депутатом в ЛМР,
з різними посадовцями. Головне —
приходити без негативу, не звинувачувати всіх довкола, а переконати

людину, що вона з нами, а ми з нею
заодно, — каже Наталя.
Згодом громада таки з’ясувала,
що будівництво у сквері справді незаконне. Попри те, що забудовник
досі намагається довести свою правоту в судах, виконком ЛМР наразі
відмінив наказ департаменту містобудування ЛМР щодо надання під
забудову цієї ділянки, а ГО „Кращий
Сихів“ активно працює над тим, щоб

офіційно затвердити межі зеленої
зони. Очікуючи остаточних рішень,
упродовж останніх місяців за власні
кошти (більше 20 тис. грн) мешканці
встановили у сквері смітники, лавки,
фігурку Матері Божої, посадили квіти і дерева, а спільно з урбаністами
„Групи 109“ розробили сучасний проект нового громадського простору,
який називають „Сквером Гідності“.
Крім цього, для заміни мощення, домоглися від міської ради 700 тис. грн.
із бюджету розвитку міста.
— Ми проводимо у сквері різні
акції. Під час однієї познайомилися з учасниками „Групи 109“. Без
фахівців ми б і далі садили дерева,
встановлювали лавки, але нам би
не вдалося зробити нового якісного
громадського простору, бо мешканці — не експерти, — вважає очільниця ГО „Кращий Сихів“.

Одним із найважливіших принципів роботи „Групи 109“ є так зване учасницьке проектування: дизайнерські рішення щодо об’єкта ґрунтуються на думках і побажаннях усіх
його користувачів. Поміж багатьма
зустрічами з мешканцями, проектанти також спілкувалися з представниками Сихівської РДА, місцевими підприємцями, керівництвом
школи №98, яка є поблизу, й навіть
із самим забудовником.
— При плануванні Сихова архітектори закладали пішохідну мережу, об’єднану у так зване зелене
кільце, про що тепер мало хто здогадується. За нашим задумом, „Сквер
Гідності“ має стати стартовою точкою, яка активізує це зелене кільце
і покаже людям, що Сихів — не просто спальний район, що тут
теж можна спілкуватися, не
відчуваючи себе самотнім між
панельними багатоповерхівками, — каже учасник „Групи
109“ архітектор Володимир
Палій.
Нині у сквері, закладеному
в 90-і роки ХХ століття, доволі знищене наземне покриття, висока бар’єрність (сходи, бордюри), нема доброго
освітлення та місць для сидіння. Попри його актуальну
транзитну функцію (поблизу
зупинка громадського транспорту, яка є кінцевою для
багатьох маршрутів), людям з особливими потребами і матерям з дитячими візочками туди важко потрапити. Щоб зберегти транзитність та
зробити сквер зручним для різних
вікових груп і людей з особливими
потребами, дизайнери запропонували збільшити пішохідний простір,
встановити зональне освітлення та
круглі лавки за принципом зручного
публічного спілкування (на відстані
1,5–2,5 м.) та зняти бар’єри (облаштувати пандуси замість сходів, забрати бордюри). Нова плитка у сквері
буде тактильною: попереджатиме
людей із вадами зору про напрям руху
і його зміну. Також нове мощення
вбиратиме воду. У червні за кошти
GIZ та мешканців у сквері планують
встановити перші 3 лавки.
Анна ГЕРИЧ
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студентський фестиваль

„Весна“ добігла до завершення
З
авершальний тиждень „Весни Політехніки“ був досить
напружений для всіх. Особливо
відчувалася неабияка втома
в членів журі. Хоч і студенти
теж, що ближче до завершення
фестивалю, то більше будували
свої виступи за сесійним принципом — „відстрілятися і забути“. А тим більше, що такому
настрою сприяла погода —
мокра і холодна, коли зайвий
раз не хотілося висовувати носа
на вулицю, а не те, що ще на
репетиції ходити.

ІАРХ

„Зміни“ — екскурс від
минулого до сьогодення
Неймовірна злива, яка в той день
(26 травня), здавалося, затопила всі
можливі стежки і дороги, не стала
на заваді, щоб виступ команди ІАРХ
відбувся, хоч і з майже годинним
запізненням. Та, думаю, глядачі та
поціновувачі творчості архітекторів не пошкодували, бо подивитися
було на що. Адже, як кажуть, на те
вони і вчаться, щоб творити і витворяти.
Виступ цього інституту різнився
передовсім програмками, хоч і не
цілком інформативними, але зате
красивими і цікавими. Ще однією
особливістю були сценічні декорації: величезна штора-панно (на всю
величину і висоту сцени) із зобра-

женням панорами Львова, яка, за
сценарієм виступу, стала своєрідною машиною часу, та великий літак
(майже, як справжній), що пролетів
на двох шнурах-доріжках над глядацькою залою.
Не менш цікавим був і початок
виступу — дійство починалося із
зали. Хлопці йшли вздовж рядів із
музикою на баянах, а за ними дівчата в українських строях, за давньою
традицією вітаючи всіх із поклоном
„Доброго вечора Вам!“.
У виступі „Зміни“ студенти-архітектори поєднали історичну темати-

| Світлини Наталії Павлишин

ІАРХ

ку (часи заборони української мови
Валуєвським циркуляром), уривки
з Гоголевої „Ночі перед Різдвом“ та
ідеями мандрувати в часі з фільму
„Назад у майбутнє“. Але саме такий
мікс створив цікавий зміст. Основою
сюжету стала ідея першого видання
„Євангелії“ рідною мовою, перипетії
довкола заборони української мови
з висміюванням „петербурзького
начальства“ та подорожі в майбутнє (тобто в наш час, де є багато книг
рідною мовою), яка переконала головного героя у правильності його
вчинків.

ІГСН
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наш календар
5 червня — Всесвітній день охорони
довкілля.
6 червня — День журналіста.

Пам’ятні дати

Другий „замах“
на шоу Burlesque
Burlesque від студентів ІГСН — це
розповідь про скандальну королеву
бурлеску, відому американську актрису кіно, танцівницю Саллі Ренд.
Музика в стилі джаз, гарні костюми
в манері початку минулого століття, сценки зі „замахом“ на пікантність, вихід дівчат із темряви зали
у вбранні танцівниць нічних клубів
тих часів… Надзвичайно яскравий

ІІМТ

початок виступу встановив дуже високу планку, яка стала мірилом усіх
номерів. Та, якщо головна героїня
ще намагалася створювати відповідну атмосферу своєю поведінкою,
загадково-інтригуючими інтонаціями в голосі, то решта дівчат своїми
хаотичними танцями тривалий час
збивали з пантелику всіх — такий
задум чи все-таки щось не так? Адже
шоу повинно бути шоу, а танці —
відточені та синхронні.
Цей інститут також підготував
оригінальні програмки: хенд-мейд
та й ще кожна різнилася одна від одної. Багато номерів переходили зі
сцени в залу, не менш оригінальним
було й завершення концерту: коли
всі вже вирішили, що виступ закінчився, стався несподіваний поворот
у житті героїні — її заарештували…
Причини цього і продовження історії глядачі змогли прочитати на
приклеєних під столами листках-газетах.

Пісенні таланти ІІМТ
Концертна програма ІІМТ стала
завершальною у більш, як місячній
програмі „Весни Політехніки“. Студенти інженерної механіки виступили у традиціях, які були притаманні
фестивалю талантів ще 4 — 5 років
тому. Вони підготували концертну
програму із віршами та піснями на
патріотичну тематику, а також композиціями „Скрябіна“.
Своєрідною цікавинкою концерту стали виступи запрошених гостей — жонглерів та акробатів, які
дещо урізноманітнили програму. Та,
незважаючи ні на що, цей інститут
мав дуже добру підтримку глядачів.
Наталія ПАВЛИШИН

5.06.1708 — підписано договір гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем Карлом XII про спільну боротьбу
проти Петра I.
5.06.1990 — Всеукраїнський православний Собор у Києві проголосив
Патріархат УАПЦ, обрав митрополита
Мстислава Патріархом УАПЦ.
7.06.1843 — помер Маркіян Шашкевич, український письменник і громадський діяч, один із засновників
„Руської трійці“.
7.06.1845 — народився Іван Тобілевич,
український драматург і актор.
7.06.1853 — народився Олександр
Мишуга, український оперний співак
світової слави.
7.06.1938 — розстріляли Миколу Вороного, видатного українського поета.
8.06.1668 — гетьманом України обрали Петра Дорошенка.
8.06.1855 — народилася Наталя Кобринська, українська письменниця
та громадська діячка.
8.06.1898 — помер Я. Щоголів, український поет-романтик.
9.06.1944 — у концтаборі Заксенгавзен гiтлерiвцi закатували поета, члена ОУН Олега Ольжича (Кандибу).
9.06.1963 — помер у Львові відомий
композитор i музикознавець Василь
Барвiнський.
10.06.1976 — помер Роман Купчинський,
український поет-пісняр і прозаїк.

цей день в історії

5

червня 1775 року за наказом
імператриці Катерини ІІ
московські війська зруйнували
Запорізьку Січ.
Оксана Пахльовська
Руйнуй, 0,царице, Січ!
		
Хай стогнуть ці пороги.
Руйнуй, царице, Січ!
		
Хай плаче ця струна.
Гіркого краю чорні перелоги
розвіє в дим державна борона.
Нехай скриплять пером
ті царські недоріки.
Хай плачеться над світом
обірваній струні.
Руйнуй, царице, Січ!
Ти думала — навіки?
Є поле, не підвладне
державній бороні.
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голосом мистецтва

коротко

Там, де йде битва за Європу

У музеї УКУ презентували виставку ікон, намальованих олійними
фарбами на незвичному полотні — камені. 42 сучасні іконописці представили на огляд понад
100 ікон. Каміння художники
попривозили з Карпат, це були
камені річкові й різних порід. На
презентації автори подарували
десятки невеликих ікон-каменів
тим, хто відвідав виставку.

Ф

ранцузький драматург, письменник, філософ і політичний журналіст Бернар-Анрі Леві у межах Медіафоруму, за підтримки Львівської міськради й Посольства Франції в Україні, показав 28 травня на
сцені Опери свою моновиставу „Готель „Європа“, присвячену подіям
на Майдані й щирим вболіванням за те, що буде в нас далі.

27 червня 2014 року,
Сараєво, головний
герой — письменник,
він мусить підготувати промову до меморіальних заходів, приурочених століттю від
початку Першої світової війни. Місцем
дії стає готель, в якому він бував 20 років
тому. Щоб розповісти
поважній аудиторії
про європейські цінності, письменник
шукає натхнення
у старих документах
і фото, але його увага постійно перестрибує з однієї думки на іншу —
у фокусі роздумів опиняються події
Майдану, коли „горів навіть пил“.
Замість згадувати про руїни, йому
хотілося б, як істинному французові,
згадувати про прекрасне й любов, але
реалії зовсім інші. Та й, щоб вирішити проблеми сучасності, переконаний
автор п’єси, треба відновити власну
пам’ять. Тож герой у своїх рефлексіях
занурюється в окремі сентенції філософів, звертається до старогрецького

міфу про Європу, яку
викрав Зевс, але тут
думка сягає знову сьогодення й стає іронічною — „що Греція не
належить до Європи не
скажу, бо вона кинеться в обійми Москви“.
Аби не говорити про
болючу правду, герой
готовий втекти, не виголошувати промову,
тому що інколи втеча,
вважає він, є виявом
мужності.
Бернар-Анрі Леві,
пишучи цей монолог
довжиною у п’ять актів, прагнув засудити стіну, яка відділяє Україну
від Європи. Україна — це Європа,
переконаний він, і тут іде битва за її
цінності. П’єса „Готель „Європа“ виступає своєрідним рупором переживань французького інтелектуала, для
якого ідея Європи є особливо важлива.
Драматургічне слово у цьому випадку
стає зброєю у боротьбі проти путінської пропаганди й підтримкою для
українців.
Наталя ЯЦЕНКО

На міжнародному конкурсі королеви Єлизавети — одному з найпрестижніших музичних змагань,
який проходив у Брюсселі з 4 до
30 травня, скрипаль Олексій Семененко посів друге місце. Всього
в конкурсі взяли участь 62 кандидати з 20 країн. Крім одесита
Семененка, за Україну виступала
киянка Владислава Лученко.
До 100-річчя композитора Богдана
Весоловського започатковано
Перший міжнародний фестиваль
української ретро-музики його
імені. Засновник фестивалю Ігор
Осташ вважає, що цей фестиваль
дасть поштовх до нового прочитання пісень композитора. У межах фестивалю в Музеї етнографії
та художнього промислу у Львові
відкрили виставку оригіналів нот,
платівок, інструментів і фотографій Богдана Весоловського, які
надали його син з Монреаля та
дружина композитора Анатоля
Кос-Анатольського.
За матеріалами інформагенцій

фотофакт

Творчість поза парами
Д

руге бієнале „АРХ-ІМПРЕЗА-2015“ — виставкаконкурс, яка впродовж 27–28 травня в аудиторії
№216 головного корпусу продемонструвала своїм відвідувачам найкращі творчі роботи студентів ІАРХ. Журі визначило серед них переможців і нагородило їх грамотами.

Живопис, графіка, скульптура, макетування — студенти-архітектори
виражають себе у різних жанрах, до
того ж темою зображень стають не
тільки будівлі, а й люди, звірі, квіти
у вигляді вітражів.
У конкурсі взяли участь студенти всіх курсів Інституту, навіть
спеціалісти й магістри. Частково
були репрезентовані й твори студентів-дизайнерів. Шляхом обгово-

рення і голосування
журі, яке складалось
із викладачів ІАРХ
і голови Львівської
обласної організації
Національної Спілки архітекторів,
у кожній номінації відзначило найкращих авторів.
У 2013 році було видано каталог
творів бієнале, всі учасники отримали дипломи, переможці — грамоти.

Через відсутність фінансування акції каталог цього року заплановано
видати пізніше, після появи його
електронної версії на сайті Політехніки.
Н. Я.
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„Аби пісню випустити в люди,
мушу бути переконаний, що вона зріла“
П
ісля закінчення музичної
школи, де опановував фортепіано, Маркіян Назаркевич
на деякий час від музики відійшов. Та згодом активно до неї
повернувся, бо зрозумів, що
вона є найкращим відпочинком,
з нею спокійніше і легше жити.
Тоді почав писати свої пісні,
брати участь у різних молодіжних кавер-групах як клавішник
і вокаліст.

— У Радехові, де маю багато друзів-музикантів, ми часто, зокрема
з групою „Терті пляцки“, виступали
на вечірках у ресторанах, у Будинку культури, на День міста. Взагалі, у цьому маленькому містечку, де
лише 10 тисяч населення, на той час
було п’ять кавер-груп. Коли хлопці переїхали до Львова на навчання, у кожного стало менше вільного
часу, довелось жертвувати музикою, — розповідає Маркіян, тепер
студент третього курсу ІЕСК. —
Навчаючись у Політехніці, захотів
освоїти настроювання фортепіано.
Справа мені вдалась, і ось уже два
роки я нею займаюсь.
— А звідки одногрупники дізналися, що
Ви граєте й співаєте?
— На першому курсі я жив у гуртожитку, там ми вечорами збирались і співали. У попередніх „Веснах
Політехніки“ не брав участі, тільки
раз в організаційних моментах, та
й фестивалем тоді займались старшокурсники. Цьогоріч же виконував
на ньому пісню „Вишневий садок“
гурту „Тінь сонця“, красиву й глибоку. Я шукав твір, який би підходив до
сценарію за своєю темою. Серед моїх
пісень такої не було.
— Про що ж Ви здебільшого пишете,
яка це музика, які тексти?
— Оскільки я слухаю різну музику,
то й пишу різну. Деколи складається вона на чужі тексти: прочитаєш
вірш — і в голові вимальовується мелодія. Щодо власних текстів, то не
маю таланту писати соціальні речі,
пишу в діапазоні від лірики до романсів. Кілька пісень створив на тексти
моїх знайомих, теж студентів, є одна

пісня на слова Шевченка, з поеми
„Слепая“. Надихають і вірші, на які
натрапляю в інтернеті, інколи в них
навіть імені автора не вказано. Не
кожен твір може стати піснею, але
у мене нема критеріїв, за якими я вибираю той чи інший вірш, мій вибір
для мене незбагненний. Буває, що
рік-два нічого не пишеш, а потім за
кілька тижнів — стільки всього! Тепер
техніка дає змогу записувати те, що
спадає на думку, у різних умовах —
можна проспівати на диктофон навіть
серед поля, а вже у студії звукозапису
надати композиції довершеності.

— Останній момент творчого осяяння був…
— …коли я їхав зі свого села Вузлове
пів на шосту ранку на пари. Сонний,
все сіре, люди злі — початок березня. І тут у мене з’являються рядки:
„Ранок зимний, клопоти дивні, німі
лиця перехожих, один на одного так
схожі“. Їдучи у трамваї до центру, до
друга, побачив на вулиці Коперника
біля клумби два леви і додалось —
„Моя зупинка, моя траєкторія, та не
моє місто, це левів територія“. Потім
подумав, що Львів — місто, де багато
туристів, і пішли рядки, ніби звернені до знайомого — „Хочеш, приїдь
сьогодні — не бійся левів, вони не
голодні, лиш добру каву попивають,
старі церкви оберігають“, і знову —
„Твоя зупинка, потягів траєкторія,
та не твоє місто, це левів територія“.
Згодом з’явилась музика. Але ця пісня незакінчена. Мусить прийти момент, який дасть поштовх, — і я її
допишу. Взагалі, більшість моїх пісень є незакінченими — десь треба
дописати один куплет, десь — приспів. Чомусь я завжди відкладаю
завершення на потім, повертаюсь
до них рідко, тільки тоді, коли маю
творчий настрій робити щось нове.
Завершених пісень є лишень дві, хоч
матеріалу — на цілий альбом і більше. Аби пісню випустити в люди,
мушу бути переконаний, що вона
зріла, тобто нема жодних промахів,
що, пишучи її, справді постарався.
Завершені — романс „Серце, що
живе тобою“ й пісня на текст знайомої „Грітись чаєм“. Це твори поп-рокові. Про левів — мабуть, швидше

джазова річ. Зрештою, тепер дуже
великий відсоток музики не має визначеного стилю, бо це суміш, в якій
багато всього намішано.
— Де можна почути гру і спів Маркіяна Назаркевича?
— В інтернеті є аудіозаписи, відео.
Стараюсь виконувати якісну музику, незалежно від стилю. Я пробував
грати на різних інструментах, самотужки освоїв бас-гітару, але мені
соромно казати, що я вмію грати на
ній, бо якщо я таке стверджуватиму,
це означатиме, що я вмію це робити
дуже добре. У львівські групи зі своїми піснями не звертався. Коли ти
стаєш з кимсь до спільного творіння,
то цю людину треба знати. Тому всі,
з ким я співпрацював раніше, були
або моїми друзями, або дуже хорошими знайомими. Йти до незнайомих людей ніяково, хоча не боюсь ані
критики, ані невдач. Чомусь так є.
Окрім музики, хлопець захоплюється спортом — ходить у спортзал
на тренажери, деякий час на любительському рівні займався армреслінгом — кілька років тому на студентській олімпіаді у своїй ваговій
категорії здобув третє місце. Чи музика надалі буде його хобі, чи основною професією, наразі не знає — час
допоможе розставити пріоритети
правильно.
Наталя ЯЦЕНКО
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Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

Родина
левів
Український
режисер, автор
кіноповісті
„Україна в огні“

Тип
українського
літака

Опера
Дж. Верді

Амфітеатр
Флавіїв у
Римі

Міжнародна
організація

Карлико- Кущова
вий
верба
буйвол
Ріка в
Італії

Гормон
Місце для наднирконкуру никових
залоз

Сорт
яблук

Штат у
США

Держава
в Азії
Ім’я
співачки
Огнєвіч

Майстер
повітряного бою

Французький
письменник, автор
роману
„Зачарована душа“

Інертний
газ

Двигун

Вулкан в
Італії

Троя
Взірець
досконалості

Собака
Морський рак,
лобстер
Роман,
повість,
оповідання

Автор
„Соляріса“
Легендар- Урочисте
ний клуб відкриття
Пеле
виставки

Мусульманство

Область у
Монголії

Палац у
Версалі

Aurum
„Au“
Донецький пивзавод

Бур’ян
Братиавіатори
із США

Бог у
Метання давніх
дротиків єгиптян

Карти Розмінна
ворожки монета
Лаосу

Чародій,
чаклун

Календула
Поет-співець на
Кавказі

Ряд, шеренга
солдатів,
бойових
машин
Нічний
відпочинок

Руда
качка

Чудовисько,
яке вбило своїм
поглядом
Хому Брута

Гараж для
літаків

МусульКорабель манський
Ясона
піст

Ріка в
ЧоловіСибіру чий голос

Урочиста Зарубка
пісня — на тверсимвол
дому
держави предметі

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 15
Горизонтально: 1. Публіка. 7. Паритет. 8. Трістан. 10. Аул. 11. Генерал. 13. Пас. 14. Ері. 15. Гор.
17. Зір. 18. Ріг. 20. Азучена. 23. Ватра. 25. Саган. 26. Департамент. 27. „Тоска“. 29. Оскар.
31. Маслина. 33. Руа. 34. Асо. 35. Реп. 37. Лір. 38. Бум. 39. Ембарго. 42. Алі. 43. Ліліпут. 45. Гондола.
47. Католик.
Вертикально: 1. Пат. 2. Бетон. 3. Інтер. 4. Аді. 5. Пролог. 6. Стопер. 7. Плагіат. 9. Носоріг. 11. Гора.
12. Луза. 14. Екватор. 16. Учитель. 19. Гонорар. 21. Зрада. 22. Німан. 24. Ада. 25. СТО. 28. Стамбул.
30. Колхіда. 31. Море. 32. Арго. 34. Акмола. 36. Платон. 40. Батат. 41. Регул. 44. Пак. 46. НОК.

Нестерпне
знущання, зле
висміювання
кого-небудь

Нота

Блондинка скаржиться подрузі:
— Мій комп’ютер не бачить принтера.
Я вже й монітор до нього повернула, а він
все одно пише, що не бачить. Що робити?
— А ти пальцем покажи.

J J J
На упаковці активованого вугілля: „Це
вугілля не активоване. Щоб активувати,
відправте SMS на номер 3888. Вартість
8,99 грн.“
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
4 червня — „Карміна Бурана“ (концертна програма). 18.00.
5 червня — Одноактні балети. 18.00.
6 червня — „Богема“ (опера). 18.00.
7 червня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00,
„Корсар“ (балет). 18.00.
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передплата-2015
Пропонуємо передплатити
освітній студентський тижневик „Аудиторія“ на 2015 рік
через відділення „Укрпошти“.
Передплатний індекс 35004
Вартість передплати:

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької

1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

4 червня — „Поліанна“. 12.00.

Камерна сцена

долучайтеся до акції!

4 червня — „Картка любові“. 17.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса

5 червня — „Ma-Na Hat-Ta (Небесна земля)“. 19.00.
6 червня — „Memento vivere“. 19.00.
7 червня — „Наркіс“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки

5 червня — „Перетворення“ (прем’єра). 18.00.
7 червня — „Загублений хвіст, або Як Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00,
„Моя дорога Памела, або Як уколошкати стареньку“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва

А

Книжки для сиротинців
від студентів

ктивісти профбюро Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій
вигадали новий спосіб як легко допомогти
діточкам у сиротинцях в урізноманітненні
їхнього навчання — зібрати і подарувати цікаву літературу.
В І, IV та V корпусах (саме тут навчаються студенти ІКНІ, хоча до акції може долучитися будьхто) розмістили ящички, у які всі охочі можуть
класти різноманітну літературу, яку згодом молодь відвезе дітям.
Збір книжок триватиме до початку сесії, тобто
до 12 червня.

4 червня — „Лялька Реґґеді Енн“. 11.00.
5 червня — „Дикі лебеді“. 11.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Косендяка Назара Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Погліда Михайла Володимировича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сидора Богдана Михайловича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Плитуса Андрія Романовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Клименка Сергія Вадимовича;
студентський квиток № 08930087, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Корпала Олега Ростиславовича;
залікову книжку № 1102179, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Приліпа Володимира Руслановича.

Колектив кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Національного
університету „Львівська політехніка“ з глибоким сумом повідомляє, що на 70 році життя відійшов у вічність доцент кафедри кандидат технічних наук
Павло Петрович Климук.
Висловлюємо глибокі і щирі співчуття родині і близьким покійного.
Вічна пам’ять.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 152776
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