освітній студентський тижневик
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Яке ставлення до людей з особливими потребами?
Наталія Дубина, студентка четвертого курсу
Інституту архітектури:

„За неповагу треба карати“
Не маю знайомих із такими проблемами. Та переконана, що цим людям треба допомагати і готова долучатися до організацій, акцій, які працюють у тому
напрямі. Для особливих студентів у нашому університеті нема належних умов, зокрема для тих, хто має
проблеми з опорно-руховим апаратом. Пандуси повинні бути в усіх
корпусах. А тих, хто в будь-який спосіб утискає інвалідів, потрібно
карати. Думаю, погане ставлення — це не тенденція суспільства, а
проблеми виховання окремих людей.

Марта Козицька, студентка четвертого курсу
Інституту архітектури:

„Зміни мусять бути в головах“
Наш університет абсолютно не пристосований для
навчання студентів з особливими потребами. Здорова людина, доки зайде до верхнього поверху, то вже
ледь дихає. Важко уявити, як можуть навчатися студенти з вадами. Така проблема загалом по всій країні.
У суспільстві має бути свідомість на належному рівні, щоб відповідно
ставилися до людей різних категорій. Те, що ти здоровий, не означає,
що завтра не опинишся в схожій ситуації. Звичайно, було б добре, щоб
ухвалили загальнодержавну програму, але має бути й індивідуальне
розуміння і вміння толерантно співіснувати з різними людьми.

Іван Брусак,
студент четвертого курсу
Інституту геодезії:

„Люди
розуміють
лише себе“
Проблема сприйняття людей з
особливими потребами для нашої країни величезна, порівнюючи з Європою, де до цих людей
ставляться з повагою. Натомість
у нас ще не навчилися цього, хоча
за останні десять років ставлення
дещо змінилося. Думаю, проблема в радянщині, яка досі сидить
в багатьох. А також і своєрідний
егоїзм, небажання бачити щось
довкола себе. Щодо недостатнього пристосування Політехніки для студентів із вадами, то,
вважаю, що проблема передовсім у тому, що навчальні корпуси
знаходяться в старих будівлях.
Наскільки знаю, університет зараз працює над вирішенням цієї
проблеми.

Любомир Котяш, студент першого курсу Інституту енергетики та систем керування:

„Мали б допомагати всі“
У нашій країні бракує умов для нормального життя маломобільних людей. Більшість навіть
не усвідомлює проблем, з якими щодень доводиться їм боротися. Думаю, найкраще, щоб були
спеціалісти, які допомагали б таким особам. Хоча й звичайні люди як волонтери мали б більш
активно долучатися до цієї роботи, більше говорити про це.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Зробити Львів доступним для кожного

Н

ещодавно в українців чимале обурення викликало нетактовне
поводження офіціанта одного з львівських ресторанів щодо
чоловіка хворого ДЦП Романа Кисляка. Буквально на днях новий
випадок у нашому місті — хлопцеві з цією ж хворобою Остапові
Стаднику заборонили відвідувати басейн одного зі спортклубів. Ми
вирішили поспілкуватися з тими, хто знає, які проблеми в людей з
особливими потребами і як малими, але дієвими кроками зробити
суспільство гуманнішим. Громадська організація „Розвиток громади“ вже понад два роки провадить активну діяльність у Львові та
області, розширюючи свою роботу в усій Україні. Активісти Оксана Маруняк та Юрій Підківка розповіли про проекти, над якими
працюють.

Допомога воїнам
— Активна діяльність нашої організації розпочалася з допомоги
учасникам АТО, які потребували
юридичної підтримки. Це передовсім поранені воїни, які часто на милицях мусили ходити з кабінету в кабінет, щоб оформляти всі необхідні
документи. Тоді ми безпосередньо
Закінчення на 12 с. m
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гість університету

У

| Світлина Наталії Павлишин

Львівській політехніці 19 лютого відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного посла
Канади в Україні Романа Ващука зі студентами

„Бачимо великий потенціал
у високоосвіченій молоді“
— Бачимо великий потенціал в Україні, зокрема у високоосвіченій
молоді, бо ви спроможні мобілізуватися і робити інтенсивні зміни, не
чекаючи наказу зверху. Стараємося всіляко сприяти позитивному розвитку України, крокувати нога в ногу з новою Україною, темп і слово
крокування задаєте ви, — наголосив у своєму зверненні до молоді гість
університету.
Н. П.

вручення дипломів

Постійно вдосконалюватися
В
ипускники Інституту будівництва та інженерії довкілля отримали
дипломи спеціалістів та магістрів.

Випускників привітали директор інституту Зіновій Бліхарський
і проректор Політехніки Олег Давидчак, з рук якого випускники
отримали дипломи з відзнакою.
Документи про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня також
вручали завідувачі кафедр. Модерувала захід декан повної вищої
освіти інституту Христина Соболь.
Випускники цього дня отримали багато побажань і слушних по-

рад, зокрема не боятися переучуватися, постійно вдосконалюватися,
щоб бути хорошими фахівцями на
ринку праці.
Випускниця Юлія Шпилюк подякувала викладачам і своїм однокурсникам за цікаві роки у стінах
університету, за те, що навчили її
бути сильною і справедливою, допомогли знайти себе в житті.
Ірина МАРТИН

орієнтири

Web of Science — компас у світі науки

У

рамках проекту „ТОРНАДО“ політехніки отримали до 29 лютого
тестовий доступ до наукометричної бази даних Web of Science від
компанії Thomson Reuters. Чому для вчених, видавців, університетів
ця платформа є „компасом“, який допомагає визначити своє місце і
цілі в науковому світі, 16 лютого на семінарах у Політехніці розповіли
представники Thomson Reuters та Консорціуму e-VERUM.

Україна: є потенціал
Платформа Web of Science
об’єднує реферативні бази даних
наукових публікацій в різних дослідницьких галузях (природничі,
технічні, суспільні науки тощо) за
період з 1900 року. „Ядром“ ресурсу, де представлено бібліографічні

дані про фахові журнали, матеріали конференцій, монографії за 252
науковими напрямами, є Web of
Science Core Collection. Загалом є
різні бази даних: тематичні (як технічна INSPEC чи медична MedLine),
регіональні (китайський, корейський, інші сегменти); для тих, хто
має справу з патентами, — Derwent

Innovations Index. Є також зовсім
свіжий Emerging Sources Citation
Index (ESCI) — це „нижча ліга“, з
дещо пом’якшеними критеріями до
наукових журналів. Ця база має архів від 2015 року. Зараз там 27 українських видань, тим часом у Web of
Science Core Collection — 16.
Якщо Україна має прийнятні позиції за кількістю цитувань
у Web of Science (49 місце з 224-х)
і за кількістю публікацій на платформі за рік (46-та), то показники
середньої цитованості та кількості
Закінчення на 4 с. m
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орієнтири
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Web of Science — компас
у світі науки

МОН створює репозитарій
академічних текстів. Мета —
боротьба з плагіатом. Це буде
єдиний національний репозитарій, куди завантажуватимуть
усі письмові роботи (курсові,
дипломні, бакалаврські, магістерські, дисертації), які пишуть
в університетах, академічних
установах. Це дозволить за допомогою спеціального ПЗ автоматизувати перевірку на плагіат.

m Закінчення. Початок на 3 с.

високоцитованих наукових публікацій — невтішні (196 і 152 місце відповідно). Тож українська наука має
значний потенціал для росту, зазначив менеджер із розвитку бізнесу в
Україні та Білорусі департаменту наукових досліджень та інтелектуальної
власності Олег Сябренко.

Співпраця з установами Азербайджану. 16 лютого Азербайджанська рада освіти та департамент освіти і науки Львівської
ОДА уклали меморандум, що
передбачає організацію конференцій, семінарів, виконання
спільних освітніх проектів,
обмін досвідом тощо. На початок весни запланували першу
конференцію, серед партнерів
— Львівська політехніка.

Науковцю і видавцеві

| Світлини Ірини Шутки

Дослідникові платформа дозволяє
підвищити ефективність роботи та
рівень публікацій, знайти партнерів
і скооперуватись з ними, розробити
стратегію свого розвитку як ученого,
відтак стати більш видимим у науковому світі. Ідея Web of Science — не
просто знайти інформацію, а знайти
достовірну й потрібну інформацію
швидко й ефективно. Тож варто дотримуватись певних рекомендацій.
Як розповіла фахівець із наукометричних ресурсів Маргарита Сидорова, вчений може отримати доступ до
платформи з комп’ютера мережі свого
університету. Насамперед має зареєструвати свій профіль: це дозволяє
проводити пошук, зберігати знайдену
інформацію, налаштувати сповіщення. Низка фільтрів допоможе з’ясувати, хто з дослідників найцитованіший у певній галузі, які видання авторитетні, які інституції інвестують
у відповідний напрям тощо. Говорили і про такі інструменти, як Journal

Citation Reports, EndNote Online,
ResearcherID.
Web of Science корисна і для видавців: піднімає доходи і рейтинг, зокрема в міжнародному контексті, дозволяє відбирати авторитетних авторів і
рецензентів тощо. Та, щоб потрапити
до бази, видання має відповідати певним видавничим стандартам (виходити своєчасно, мати процес серйозного рецензування, ін.), змістовому
наповненню, мати міжнародний
склад авторів і редакторів, ін. Якщо ж
журнал вже у Web of Science, мусить
тримати марку, адже через 1,5 року на
нього чекає повторна оцінка.
Ірина ШУТКА

„Академіку Вернадському“ —
20 років. На відзначення цієї
дати недавно провели інформаційний телеміст із нашими дослідниками в Антарктиці, на острові Галіндез. У квітні відбудеться зустріч членів експедиції, яка
зимувала сезон 2015 – 2016 років
на Українській антарктичній
станції „Академік Вернадський“.
Актуальним є і розгляд у ВРУ
відповідного законопроекту —
для зміцнення правових підстав
наукової діяльності в Антарктиці,
підтримки дослідників.
„Модель ООН — 2016“. Така Всеукраїнська науково-практична
студентська конференція відбудеться 9 – 10 квітня за підтримки
МОН і Представництва ООН в
Україні. Захід імітує засідання
різних органів ООН, його учасники у ролі дипломатів від різних
країн обговорюють актуальні
питання. Цьогорічні теми: Ісламська Держава, кібербезпека, ін.
Реєстрація — до 9 березня.
Освітній форум „B612“ та
вчительська (не)конференція міні-EdСamp у Львові. 12
березня на міні-EdСamp учителі
дискутуватимуть на актуальні
теми. А наступного дня представники освіти, бізнесу, влади
й громадського сектора обговорять стратегічний розвиток
сфери освіти.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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навчальні програми

туденти Львівської політехніки можуть навчатися у Канадському
коледжі конфедерації (Confederation College).

Презентували „Шевченківську
енциклопедію“. Мета видання
— представити постать українського поета і художника,
показати його роль у становленні національної культури, в
боротьбі за державну незалежність України. Енциклопедія
містить 6307 статей і 5800 ілюстрацій. Шість томів видання
представили у Національному
музеї Т.Шевченка в Києві.
Розпочато прийом робіт на
Міжнародну премію ім. Франка. Міжнародний фонд І.Франка приймає наукові роботи у
двох номінаціях: за вагомий
внесок у розвиток україністики
і за визначний особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук. Прийом робіт
триває до 1 квітня, докладніше
на http://frankoprize.com.ua.

ка і медійне мистецтво, кіновиробництво, медіа і телебачення, розважальні ЗМІ, економіка, міжнародний
бізнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерський облік.
Під час презентації студенти почули про свої можливості навчання,
навчальні програми та порядок подання заявок.
Ірина МАРТИН

лекція

У

Львівській політехніці 18 лютого відбулася лекція про
біодинамічні технології

Альтернатива у господарюванні
Лекцію прочитав доцент кафедри технології машинобудування Політехніки Ярослав Кусий. Хоча тема
звучала, як біодинамічні технології
у вирощуванні томатів (на власному
досвіді спікера), але присутні довідались і про історію та особливості біодинамічного підходу порівняно з іншими
видами господарювання, зокрема традиційним (використання міндобрив)
і органічним (органічні добрива). У
центрі біодинаміки — якість продукції; тут важливий не тільки зв’язок із
землею, але й урахування положення
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Освіта на американському
континенті
С
Про таку можливість їм
розповіла координатор із
міжнародного маркетингу та
рекрутингу Урсула Ґрін.
Confederation College —
державний коледж Канади,
заснований 1967 року. Це один
із 24-х акредитованих навчальних закладів провінції Онтаріо, що пропонує широкий
вибір програм вищої освіти.
У навчальних програмах вдало поєднано 50% теорії і 50%
практики. 90,3% випускників
коледжу знаходять роботу за
фахом уже протягом перших
шести місяців після закінчення навчання, адже роботодавці високо цінують випускників коледжу. Коледж підтримує тісні
зв’язки з місцевими компаніями й організаціями.
У цьому навчальному закладі навчаються за напрямами: авіація, медицина та стоматологія, інженерія,
інженерна механіка та транспорт,
комп’ютерні науки та інформаційні
технології, екологія, природоохоронна діяльність та туризм, журналісти-

СТУДІЇ

планет, використання спеціальних
препаратів (деякі можна виготовити
самостійно). Однак, за констатацією
доповідача, нині на Заході біодинаміка
більш поширена, ніж в Україні, бо, як
припускає, у нас про цей метод або не
знають, або ж бояться експериментувати (аби не втратити врожай). Та його
ефективність засвідчує досвід практиків (Василь Чуба, Андрій Зеленко, ін.).
Захід організували Народна академія
біодинаміки і Територіальна громада
Львова за підтримки університету.
І. Ш.

Стипендія імені Героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника. Її заснували у Львові відповідно до рішення УКУ, де він
викладав історію. Стипендію у
розмірі 5 500 гривень щомісяця
зможуть отримати аспіранти,
які мають відповідні публікації
в українських та іноземних
виданнях і активну громадську
позицію. Щороку визначатимуть одного кандидата.
Школярам — про Сенцова й
анексію Криму. У школах
України проведуть уроки, присвячені подіям лютого-березня
2014 року в Криму, коли Росія
почала анексію півострова.
Такі заняття проведуть з 26
лютого. Нагадаємо, відповідно
до рішення ВРУ, 20 лютого вважається початком тимчасової
окупації Росією Криму і Севастополя.
Перший Всеукраїнський
науковий LEGO-турнір (FIRST
LEGO League). Змагання, що
відбудеться 27 лютого в Києві,
збере 35 команд з різних міст,
зокрема і Львова. Наше місто
представлятимуть дві команди: Lviv Lego Boys з Технічної
студії „Винахідник“ і Fast Lions
зі СЗШ №3.
За матеріалами інформагенцій
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студентська наука

За галуззю вбудованих систем—
майбутнє

Н

ауковці кафедри програмного забезпечення
ІКНІ співпрацюють з відомими вітчизняними
та іноземними підприємствами ІТ-галузі, досліджують і розробляють складне програмне забезпечення
за різними угодами і грантами.

Вийшли на міжнародний рівень
Свого часу ми писали про те, що кафедра програмного забезпечення підписала угоду про співпрацю з італійською компанією Dinamica Generale. Минуло більше
року, тож ми поцікавилися у професора Дмитра Федасюка, який здійснює наукове керівництво цим проектом,
що вдалося зробити за цей час.
— Приємно, коли через сайт світ довідується про
наші розробки, як це сталося з італійською компанією,
— говорить проректор з науково-педагогічної роботи
професор Дмитро Федасюк. — А оскільки у її керівництва є серйозні наміри стосовно тривалої співпраці з
нами (єдиними в Україні), то це додає нам певної ваги
і відповідальності. Після підписання угоди (вона була
підписана тоді, коли Дмитро Васильович ще очолював
кафедру. — К. Г.), до нас приїхали їхні представники,
ми разом розробили наукову і фінансову частини угоди конкретної розробки програмного забезпечення для
агросфери — системи, яка за допомогою комп’ютера автоматизовано керує процесом годівлі молочної худоби.
Їхні працівники допомагали нам налаштувати процес
програмного забезпечення, дали конкретне завдання,
яке виконуємо разом з ними в онлайні. Нині компанія
готова продовжити співпрацю з нами, має для нас багато
інших завдань. Тож успіхи команди програмістів, якою
керує лідер, асистент кафедри Тетяна Марусенкова, дуже
тішать і вселяє надію на тіснішу міжнародну співпрацю,
якої нам нині так бракує.

І знання, і практичні навички
Тетяна Марусенкова вже двічі з колегою побувала
на стажуванні в компанії, набула певних знань і вмінь,
які передає своїм молодшим вихованцям, що входять у
студентський гурток з програмування вбудованих систем. Звичайно, йдуть туди лише ті, хто справді хоче
поглибити і розширити свої знання з програмування контролерів, прагне перевірити свої можливості
і бажання займатися саме цим напрямом досліджень і
майбутньої роботи. Свою роботу керівник гуртка будує
так, щоб бакалаври поза навчальною програмою здобували практичні знання і навички, якими зможуть скористатися при побудові будь-якої вбудованої системи.
Ці системи дуже складні, тож студенти вчаться писати
код із застосуванням операційної системи реального
часу, враховуючи обмеженість її ресурсів. А програму
вивчають завдяки гранту італійської компанії Dinamica
Generale. Крім цього, на замовлення компанії, яка працює над створенням „розумної ферми“, студенти спільно зі своїм керівником розробляють вбудовані системи

для поліпшення годування тварин. Оскільки перша
розробка початку 2000-х років була доволі громіздка,
то керівництво вирішило перенести свою інноватику у
більш легкий, ергономічний прилад — X-NIR, який має
вигляд пістолета. Аналіз спектру роблять італійці, а над
інтерфейсом працюють студенти кафедри. Серед них —
другокурсник Святослав Пелешко та четвертокурсники
Богдан Книш, Мар’ян Федів, Микола Василенко, Олександр Грик.
— Компанія спонсорувала нам оснащення для лабораторії: 15 ноутбуків, цифровий осцилограф, вимірювальне обладнання, спеціалізовані плати, агри для програмування і створення навчальних лабораторій, вимірювальну і паяльну апаратуру, словом усе потрібне нам
програмне забезпечення для розробки програм для вбудованих систем, — розповідає Тетяна Марусенкова. —
Богдан працює над універсальною програмою, яка займала б якнайменше місця, аби не засмічувати пам’ять.
Готуємо до друку статтю про цю розробку. Мар’ян написав цікаве програмне забезпечення, щоб перекладати
код графічних елементів з однієї мови на іншу, про що
вже була публікація. Микола і Олександр ще в пошуках,
бо долучилися до проекту лише два місяці тому.
Кожен із цих студентів планує здобути добру практику командної роботи у міжнародному проекті, стати
добрим програмістом, „асом“ у розробці вбудованих
систем. Богдан працює в лабораторії практично щодня.
Він має трохи більше вільного часу, бо пише курсовий
проект, тож знаходить „шпаринки“ для роботи в лабораторії. Хлопець вважає, що цей міжнародний проект
дає йому „дуже цікавий і цінний досвід, а постійне спілкування з італійцями допомагає підвищувати рівень
англійської мови“. На думку Олександра, „ця робота
дозволяє працювати із залізом на низькому рівні. Раніше не міг збагнути, як ця програма працює, а зараз мені
це досить цікаво“. Микола прийшов на проект, щоб
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навчитися використовувати сучасні програмні засоби,
хоче відкривати і розробляти щось нове і корисне для суспільства. Тут набуває безцінний досвід роботи в команді, бо „створюємо достатньо великі системи, що одному
програмістові не під силу“. Мар’ян працює над розробкою графічного інтерфейсу для користувача. Працював з
графічною бібліотекою emWin, має спільні публікації на
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цю тему. Студенти задоволені, що їхню спільну з італійцями розробку було виставлено на Міжнародній виставці в Ганновері, а, на думку Тетяни Марусенкової, така
практична робота дозволяє молоді випробувати себе в
галузі, за якою — наше майбутнє, бо бути програмістом
вбудованих систем може далеко не кожен.
Катерина ГРЕЧИН

з власного досвіду

Ш

еф-редактор редактор газети „Все про бухгалтерський облік“ Олександр Степовий зустрівся
зі студентами кафедри обліку та аналізу. Тема розмови — як створити мале підприємство і
розвинути його до рівня прибутковості. Пан Степовий дав цінні поради, керуючись 10 – 12-річним
досвідом людей, які провадять підприємницьку діяльність

| Світлини Ірини Мартин

Не бійтеся ризикувати!

Малий бізнес — опора
української економіки.
До прикладу, якщо серед
трьох підприємств-гігантів одне зазнає краху, то
це великі втрати. Якщо
ж серед 1,5 – 2 мільйонів
малих підприємств збанкрутує 200 – 500 тисяч, то
економіка не похитнеться.
Наступна важлива перевага малого підприємства
супроти великого — це мобільність. Мале підприємство можна швидко перебудувати, змінити напрям
діяльності, на відміну від
великого. Однак раджу
спочатку побути найманим працівником, понабивати собі ґулі за кошт роботодавця. Щоб у вашому
резюме з’явився запис про
досвід, беріться за будь-

яку роботу, навіть якщо за
неї не платять.
Бізнес, який ви започаткуєте, може розгортатися і згортатися. Це
залежатиме від тенденцій
ринку. Але не сподівайтеся, що відразу буде все
гаразд. Велике розпочинається з малого. Як приклад
— корпорація Google чи
Apple, які започатковували
свою діяльність із кількох
осіб.
Бізнес-план мусить
бути обов’язково. Чіткий і
докладний. Не слід одразу
вкладати всю інвестицію.
Якщо виникає потреба
брати кредит, то лише в
національній валюті. І слід
пам’ятати, що в нас нема
дешевих кредитів, тому
треба бути готовим годувати свій бізнес. Щоб вийти на нуль, мусить минути
рік-півтора. Після того починаються прибутки.
Шалені можливості для
малого бізнесу надає система моделі коворкінгу,
яка починає розвиватися
в Україні. Вона полягає в
тому, що коли нема можливості утримувати приміщення, підприємець
наймає в коворкінг-центрі
робочі місця (стіл, стілець,
комп’ютер, доступ до інтернету й офісної техніки)
і працює там на умовах невеликої орендної плати.

Будь-який малий бізнес потребує бухгалтера.
Якщо власник чи співвласник веде бухгалтерію,
це підприємство довго
не проіснує. Він повинен
знати, контролювати, перевіряти. Але не брати на
себе бухгалтерські справи. Кожний бізнесмен має
в собі ознаки підприємця,
менеджера і спеціаліста.
Треба визначити, що у вас
переважає, тому що поєднати всі ознаки неможливо. Якщо ви на 80 – 90%
підприємець, то не зможете обійтися без менеджера
і спеціаліста.
Досконало знати технологію справи — це ще
не перемога. Тому якщо
ви печете особливі тістечка, за якими у вас черга —

це ще не запорука успіху.
Успіх — це синтез багатьох
чинників. Важливо вміти
прораховувати і прогнозувати, тобто будувати
компанію. Не треба нехтувати емоційний інтелект,
тобто слід не заощаджувати на працівникові, який,
до прикладу, раз на рік дає
ідею, що потім приносить
великі прибутки.
Гроші — не мірило
цінностей. Головне, щоб
справа, яку започатковуєш, тобі подобалася. Ще
Конфуцій казав: „Виберіть
собі роботу до душі — і вам
не доведеться працювати жодного дня в своєму
житті“. Без цього чинника
бізнесу не буде.
Записала поради
Ірина МАРТИН
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молодий науковець

Секрет успіху Андрія Гривачевського

Т

орік аспірант кафедри радіоелектронних пристроїв та систем
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Андрій Гривачевський став лауреатом премії імені Ігоря Костенка, яку заснували в пам’ять про Героя України, студента-географа,
журналіста, редактора Вікіпедії, активіста Євромайдану, який трагічно загинув 20 лютого 2014 року під час протистояння на вул. Інститутській у Києві.

Премія імені Героя
Небесної сотні
Фундатор премії — доктор Технічного університету Дрездена
Гуннар Суханек, заснував її для
підтримки талановитої студентської молоді, що здобуває фах у
галузі телекомунікацій, радіо- та
електронної техніки, та виховання
у них почуття патріотизму, відданості європейським цінностям.
— Цю премію я отримав за результатами конкурсного відбору
кращої магістерської роботи з фундаментальних і прикладних досліджень та розробок, — говорить
Андрій. —Загалом, я був упевнений, що переможе саме моя робота, котра стосувалася моніторингу
об’єктів і сцен у видимому діапазоні
і мала дотичність до наукової роботи кафедри, бо дуже скрупульозно
над нею працював. Вона і справді
на конкурсі посіла перше місце. За
перемогу отримав сертифікат і грошову премію-стипендію від мецената, яку витратив на курси англійської мови, потреби навчального
процесу і свій професійний ріст.
Директор ІТРЕ, професор Іван
Прудиус теж задоволений своїм
колишнім студентом, а нині сумлінним аспірантом другого року
навчання:
— Андрій, працюючи з аспірантами і викладачами над держбюджетною тематикою, ще студентом
мав наукові праці, які подав до публікації. Коли завершив навчання,
захотів навчатися в аспірантурі,
тож ми його радо підтримали. Він
дуже наполегливий і це мені, як
науковому керівникові, імпонує.
Хлопець вчасно виконує завдання,
слідкує за літературою, працює за
темою, яку науковці кафедри виконують разом із Науково- дослідним
та проектно-конструкторським
інститутом електронної вимірю-

вальної та обчислювальної техніки. Вона стосується підвищення
ефективності систем моніторингу
об’єктів і сцен. Тобто, продовжує
те, над чим працював іще студентом. Вже по тому, як вчиться і веде
дослідження видно, що він вчасно
і на високому рівні виконає свою
дисертаційну роботу, плодами якої
обов’язково скористається виробництво.

До незвіданих наукових
вершин
Андрій народився і виріс на Рівненщині. Середню освіту здобув у
Сарнах. Завжди подобалася радіотехніка, то ж особливих роздумів у
виборі вишу не було. А ставши студентом, одразу поринув у навчання.
Його сумлінність побачив викладач
кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Леонід Лазько (нині доцент) і запропонував займатися науковою роботою. Він якраз підбирав
собі студентів, які були б віддані нау-

ці, як і він сам. У хлопцеві тоді зумів
розгледіти майбутнього науковця і
крок за кроком повів його в цей дивовижний світ, запропонувавши займатися обробкою зображень систем
дистанційного зондування землі.
— Я до того ніколи не займався
дослідженнями, — згадує хлопець,
— однак вирішив випробувати себе
в цій царині. Перше враження було
не найкраще: подумав, що не зможу
тут себе знайти. А от мій наставник у
мене вірив, і я якось непомітно втягнувся в цей процес. Згодом студентські дослідження лягли в мою магістерську дипломну роботу, а в мене
з’явилося непереборне бажання працювати в команді, удосконалювати
свої знання і навики. Нині знаю, що
попереду буде ще чимало цікавої роботи: вона мене заворожує, притягує
до себе. На жаль, почерпнути свіжу
інформацію в літературі практично
неможливо, хіба треба її шукати в
англомовних виданнях. До всього
доводиться доходити самому. Нині
моїм науковим керівником є Іван
Никифорович Прудиус. З ним приємно працювати, адже це — висококваліфікований спеціаліст і дуже
вимогливий. Зараз трошки змінено
вектор моїх досліджень: працюю над
об’єднанням сигналів з різних давачів. Це значно ширший напрям наукової роботи, над яким працює кафедра за держбюджетною тематикою.
— Чи думав, що займатимешся
наукою?
— Якщо відверто, то ні, але тато
в дитинстві жартома називав мене
„професором“, коли я з ним у чомусь не погоджувався. Нині маю
визначитися над чим працюватиму,
адже початкова тема зачіпає багато
проблем. Зараз в Україні широко
розробляють безпілотні апарати для
АТО, для армії, хотілося б зайнятися
обробкою сигналів цих систем, бо це
не лише актуально, а й дуже цікаво.
Крім цього, можна побачити реальний ефект від роботи. Попередньо
займався обробкою зображень для
супутників, але там результати побачити складно, а безпілотний апарат можна запрограмувати, підняти
його в повітря і побачити ефект від
своєї роботи.
Катерина ГРЕЧИН
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Без минулого немає майбутнього
В
же більше тридцяти років кафедру вищої геодезії та астрономії
Інституту геодезії очолює колишній випускник геодезичного
факультету, почесний геодезист і відмінник освіти України професор
Федір Дмитрович Заблоцький.

Професор багато років досліджує
і вивчає проблему впливу атмосфери
на результати астрономо-геодезичних вимірювань, геодинаміку Карпатського регіону. Всі дослідження
лягли у понад 250 наукових та науково-методичних опублікованих
праць, серед яких близько 50 — англомовних. Має один навчальний
посібник, створив єдиний в Україні
Англійсько-український геодезичний словник, є співавтором трьох
наукових монографій.
Зібравши навколо себе висококваліфікованих однодумців, зумів
створити при кафедрі докторантуру
і аспірантуру. Дбаючи про нове наукове поповнення, підготував чотирьох кандидатів наук, одна аспірантка вже завершує кандидатську
дисертацію, інша лише розпочала
навчання.
Скільки себе пам’ятає, завжди
прагнув пізнати нове у своїй науковій царині, а найкраще це виходило в
експедиціях та міжнародних проектах. Про всі дослідження неодмінно
розповідав студентам. А поділитися
було чим: свого часу отримав грант
ЄС в Центральному європейському
геодинамічному проекті СERGOP,
який переріс в СERGOP-2. Разом з
групою науковців (у першому проекті було представлено 13 країн, у
другому — 16, а від України і Політехніки він був один), досліджували
і вивчали рухи земної поверхні. В
рамках цього проекту Федір Дмитрович був керівником міжнародної ро-

бочої групи „Геодинаміка північних
Карпат“, а в секції С „Геодезія“ Комітету наук про Землю Центральної
Європейської Ініціативи — членом
робочих груп „Стандарти університетської освіти“ і „Супутникова геодезія і навігація“. Результатом тих
робіт стала міжнародна наукова монографія „Geodynamics of Northern
Carpathians“, де наш політехнік був
науковим редактором і керівником
її авторського колективу. Згодом
вийшли подібні монографії з геодинаміки, присвячені, Балканам, південним Карпатам і Альпам.
У рамках проекту вдалося створити на кафедрі дві постійні супутникові станції, одна з яких установлена
в головному корпусі в астрономічній
обсерваторії, друга — на університетській базі в Шацьку. У 2011 році
на кафедрі була відкрита нова спеціальність „Космічний моніторинг
Землі“.
— Федоре Дмитровичу, чи все вдалося зробити із задуманого?
— На жаль, не все — усміхається
мій співрозмовник. — Основний недолік — брак міжнародних проектів,
грантів, хоча співпрацюємо з багатьма іноземними університетами.
Пригадую, впродовж десяти років
жодного разу не був у відпустці, бо
практично кожне літо проводив в
експедиціях. Міг легко зірватися серед ночі, швидко зібратися й вирушити в дорогу. Впродовж чотирьох
літніх сезонів 1979 – 1981 рр. я був у
різних пунктах південного і північного островів Нової Землі, двічі на
Кавказі, на Балхаші в Середній Азії,
на узбережжі Білого моря Кольського півострова. Їздив не лише сам, а
й з колегами, студентами. Кожен
раз казав собі, що їду востаннє, але
з приходом весни знову шукав контакти, щоб вирушити в чергову експедицію.
— Кажуть, у Вас було складне дитинство…
— Воно припало на часи, коли
багатьох наших співвітчизників роз-

стрілювали, вивозили по сибірах. У
ту пекельну машину спершу потрапив брат моєї бабці по мамі, Теодор
Примак, сотник Українських січових
стрільців. Його доля склалася доволі
трагічно: викладав у Коломийській
гімназії, під час ЗУНРу був комендантом міста, а коли УГА подалася на схід, пішов з нею. У Харкові
потрапив у полон, де більшовики
змусили його викладати у військовій академії, проте 1928 року таки
розстріляли. У 1948 р. вивезли мою
бабцю по-батькові, а тоді мого батька. В 1951 році ми з мамою поїхали
до нього в Кузбас, де я закінчив початкову школу. Ті дитячі роки мені
дуже запам’яталися, бо там серед
великої родини я ріс повноцінним
українцем. Ми в бараках разом зі
своїми священиками, яких було
вивезено чимало, святкували кожне Різдво і Великдень, Шевченкові
уродини. Там уперше у шість років
прочитав і переписував „Кобзаря“
у товстий зошит, який отримав від
батька як своєрідне покарання (за
незначну подію він дозволив мені
бути на вулиці лише по дві години в
день), декламував перед громадою
„Мені тринадцятий минало…“. Наступного року це вже була поема „І
мертвим, і живим, і ненародженим“,
яку пам’ятаю донині. У зошит записував заборонені в Україні пісні,
поезії, зокрема й Гімн українських
націоналістів, який в Україні почали співати лише у 90-х роках. Я
його згодом знищив, бо потрапив у
не дуже приємну ситуацію. Власне,
Сибіру завдячую багатьом речам, бо
коли ми повернулися в Україну, то я
побачив в якому жахливому сталінському концтаборі вона жила.
— Вас не переслідували тут?
— Загалом ні, але коли оформив
у 1977 році всі документи в експедицію в Антарктиду, в яку був дуже
закоханий, мене не пустили.
— Чекаєте ліпшої долі для України?
— Чекаю і сподіваюся, бо ще трохи залишилося оптимізму. Вірю, що
й ця війна закінчиться, інакше наш
північно-східний сусід нам жити не
дасть.
Катерина ГРЕЧИН
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з історії освіти

Торговельна школа при Товаристві
„Просвіта“

Н

а початку ХХ століття у Галичині набирав обертів кооперативний
рух, що в цей час був найпрогресивнішою формою підприємництва,
яка дозволяла виживати дрібним господарствам в умовах австрійської,
а пізніше і польської окупації. Українське населення часто не мало
можливості здобувати освіту у державних університетах, тому зароджувалися фахові навчальні заклади. У Львові це були торговельні, купецькі
школи, ліцеї, гімназії. Одна з таких — двокласна торговельна школа для
хлопців з руською (українською) мовою викладання, на умовах утримання за рахунок Товариства „Просвіта“. Її засновано 1911 року.

Фундатори
Ініціювали створення Торговельної школи вповноважений голова
кураторії „Просвіти“ у Львові І. Кивелюк, а також члени кураторії — О. Гарасевич, О. Саєвич, о. Т. Войнаровський, І. Джиджора, Л. Сальо, доктор
К. Левицький, В. Шухевич, В. Нагірний, А. Корнелля, І. Чапельський.
Вона почала працювати у Львові з 1 жовтня 1911 р. за адресою:
вул. Корнякта, 1. Першим її директором став Роман Залозецький.
Упродовж 1915 – 1917 рр. директором був Амброзій Березовський,
1917 – 1934 рр. — Денис Коренець, із
1935 р. — Осип Скрентович. Хочемо
трохи розповісти про ці особистості.

і очолив промислово-торговельне підприємство „Титан“, керував
фабрикою St.Kathareim у Стирмі
і був основним її представником
у Відні. 1912 – 1913 рр. у Торговельній школі викладав купецькі рахунки, німецьку мову, торговельну географію і каліграфію.
Денис Коренець — випускник
Стрийської гімназії. Закінчив філософський факультет Львівського
університету. Викладав історію у
гімназіях Перемишля, Коросна, у філії Української академічної гімназії
у Львові. Заснував Вищі кооперативні курси для абітурієнтів українських
гімназій, туристичне товариство
„Плай“, відділення „Українбанку“
у Миколаєві. Денис Коренець був

Торговельна школа Товариства „Просвіта“ у Львові
проіснувала до Другої світової війни. Впродовж
1911 – 1939 рр. її закінчило майже 1500 осіб.
Роман Залозецький — хімік-технолог, надзвичайний професор
Львівської політехніки, іспитований професор Академії торговельної у Львові, професор Віденської
політехніки. Був першим головою
Українського технічного товариства,
послом до Галицького сейму, представником французьких та англійських нафтових компаній у Галичині,
почесним британським консулом у
Львові, радником Міністерства громадських робіт у Відні. У Торговельній школі викладав товарознавство.
Амброзій Березовський — випускник Торговельної академії у Відні і
правничого факультету Віденського університету. У Відні він працював діловодчим експортером фірми
„М. Пасічник“, 1906 року заснував

головою Крайового союзу господарсько-торговельних спілок, засновником і головою Центросоюзу,
головою товариства „Рідна школа“,
членом Головного відділу товариства „Просвіта“. Залишив багато
праць на історичну, економічну та
освітню тематику. Регулярно друкувався у „Господарсько-кооперативному часописі“, „Кооперативній
Республіці“, „Ділі“, „Новому часі“,
„Краківських вістях“. У Торговельній школі викладав кооперацію.
Осип Скрентович — професор,
випускник Торговельної академії
у Львові. Впродовж 1906 – 1907 рр.
здобував торговельну практику у
ТзОВ „Дністер“ у Львові, з 1907 р.
до 1909 р. працював на фабриці будівельного промислу професора

Львівської політехніки Івана Левинського, а впродовж 1909 – 1911 рр.
— у Крайовому ревізійному союзі.
До того як став директором школи,
працював викладачем бухгалтерії і
головним бухгалтером.

Викладання і розвиток
У торговельній школі викладали
товарознавство, науки про торгівлю
і векселі, купецькі рахунки, бухгалтерію, кореспондентські праці, кооперацію, географію, стенографію, каліграфію, філософію, руську, польську
і німецьку мови, а згодом — устрій
держав, книговодство, торговельну
географію, торговельні і промислові закони, суспільну економію, політичну арифметику, англійську мову.
У різні роки у школі працювали
доктори М. Рудницький, Ю. Гірняк,
М. Чайковський, М. Волошин, дипломат Г. Микитей, доктор, інженер
Ю. Павликовський, відомий історик
І. Крип’якевич, письменник І. Петрушевич, професор О. Терлецький,
інженер і секретар Скарбової палати Львова П. Сосонко, доктор права
і суддя апеляційного суду Р. Чайковський, суддя С. Старосольський.
Практично всі вони також викладали
у Політехніці, Університеті, Торговельній академії або Академічній
гімназії. Більшість із них мала по двітри освіти, здобуті у Львові і Відні.
Торговельна школа Товариства
„Просвіта“ у Львові проіснувала до
Другої світової війни. Впродовж
1911 – 1939 рр. її закінчило майже
1500 осіб, зокрема М. Левицький,
І. Ворона, Г. Салевич, М. Саєвич,
І. Карпів, І. Керницький, Є. Пришляк, К. Стефаник, Є. Князь, Р. Князь,
В. Мота, І. Олексин тощо. Всі вони
продовжили навчання в університетах Львова та Європи, були членами
УСС, УГА, УПА, а згодом їх очікувала
доля радянських таборів. Багато хто
з них емігрував до Німеччини, Великобританії, США, Канади, Австралії.
Святослав КНЯЗЬ,
завідувач кафедри екологічної
політики та менеджменту
природоохоронної діяльності
Львівської політехніки

ч. 5 [2925]
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Просвітяни закликають
вшанувати великих українців

Н

а черговому засіданні Ради Товариства „Просвіта“, яке відбулося минулого тижня, обговорювали вшанування на рівні університету найвидатніших українців — Тараса Шевченка та Івана Франка.

Традиційно в Політехніці відбудеться конкурс декламації віршів Шевченка „У вінок Кобзареві“ (2 березня),
урочистий Шевченківський вечір (10
березня), в інститутах студенти готуватимуть стінгазети.
Більш докладно обговорювали
ідеї заходів до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті
Івана Франка (2016 рік оголошено
роком Каменяра). Попередньо серед
варіантів заходів: Франкові читання,
конкурс на кращу стінгазету серед ін-

ститутів, різні флеш-моби, урочистий
вечір, театралізовані дійства. Просвітяни підтримали ідею адміністрації
університету — влаштувати поїздку
для студентів і викладачів „Стежками
Франка“.
Окремо обговорювали потребу
дальшої мобілізації політехніків для
підтримки поранених воїнів. А також
відзвітували про допомогу пораненим
військовим, які перебувають на реабілітації у львівському шпиталі.
Н. П.

пам’ятаємо всіх

„Під щитом Небесної Сотні“

Д

ругий рік поспіль 18 – 20 лютого українська спільнота вшановує
пам’ять героїв Небесної Сотні.

У Львові 19 лютого тихою ходою
„Під щитом Небесної Сотні“ пройшли учасники Майдану, представники міської влади, студентська молодь,
військові капелани. Опісля панахиди
капелан, о. Ю.Остапюк, наголосив на
важливості молитви за полеглих героїв. Ввечері біля пам’ятника Т. Шевченку відбулася акція „Свіча пам’яті“, на
якій згадали всіх поіменно, запалили
лампадки та виклали їх у формі тризуба. 20 лютого відбулися богослужіння
у храмах міста, покладання квітів та
лампадок на могилах героїв на Личаківському кладовищі.
Впродовж чотирьох днів поминали
героїв у Києві. На Майдані Незалежності за участі Президента України
відбулася Всеукраїнська акція „Хвилина мовчання — нескінченність
пам’яті“ та світлова інсталяція „Промені гідності“. В Музеї Івана Гончара
відкрили виставковий проект „Творчість свободи: революційна культура
Майдану“, де представили артефакти
з Майдану. А в Українському домі героїв вшанували хвилиною мовчання та
презентували англомовний фільм про
Майдан Windows into Protest. Продов-
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жилися заходи символічним обходом і
посипанням пелюстками квітів місць,
де пролилась кров героїв — „Пелюсткова хода“.
21 лютого на Хрещатику пройшов
флеш-моб „Подаруй свого янгола героям Небесної Сотні“, а на Михайлівській
площі відкрили документальну виставку доказів агресії російських військ на
території України. 22 лютого відбувся
Марш пам’яті із зупинками біля знакових місць Революції Гідності.
У Харкові учасники маршу пройшли містом від пам’ятника Шевченку
до площі Свободи, під час акції лунали
гасла, які були популярні на Євромайдані. Загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання, провели молебень.
В Одесі на Потьомкінських сходах склали з лампадок напис „Герої
Небесної Сотні“. На великому екрані
показали хронологію подій часів Євромайдану. Мітинг-реквієм, присвячений подіям на Майдані, відбувся
також у Маріуполі, багатьох містах
України та за її межами.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

У лютому – червні Представництво Європейського
Союзу в Україні проводить
низку інформаційних заходів у рамках проекту „ЄС:
вибір української молоді“.
Заходи для сприяння поширенню інформації про ЄС
та процеси євроінтеграції
України серед молоді віком
16 – 30 років: всеукраїнська
онлайн євровікторина (до
2 березня); конкурси відео
(до 15 березня) й аудіо (до 25
квітня); фотоконкурс (до 28
березня); конкурс блогів (до
20 травня); дискусійні клуби в
усій Україні (до червня).
У мережі стартував конкурс
„Ше.Пісня“ на краще виконання пісні в акустиці на
слова віршів Тараса Шевченка. За умовами конкурсу,
в ньому можуть взяти участь
акустичні виконавці. Не
розглядаються заявки стилю
поп та естради. Для акомпанування текстів Шевченка
можна використовувати
лише акустичні інструменти. Запис треку може бути
аматорський, професійний
і у відео-форматі живого
виконання. У фінал потраплять 10 учасників, їхні пісні
потраплять до збірника акустичних пісень, а 5 найкращих
виконавців візьмуть участь
у фінальному гала-концерті
та нагородженні статуеткою
і дипломами у Києві 9 березня. Для участі у конкурсі до
29 лютого треба залишити
заявку за посиланням.
Вийшов трейлер фільму
Dustards про мандрівку
на мотоциклах Західною
Україною (режисер — Стас
Гуренко). Це перший повнометражний документальний фільм, знятий на основі
реальної мотоподорожі,
підчас якої знімальна група
подолала 1800 км. Стрічка
розповідає про діалог людини з природою і демонструє цінність чоловічої
дружби. У березні Dustards
вирушає на європейські
фестивалі, прем’єра фільму
відбудеться у квітні.
За матеріалами інформагенцій
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громадська організація

Зробити Львів доступним для кожного
m Закінчення. Початок на 3 с.

в госпіталі започаткували роботу
юристів, які на місці допомагали
людям оформляти документи. Поступово ця акція поширилася в усій
Україні, — розпочала розповідь
про діяльність організації Оксана
Маруняк. — Паралельно інші активісти збирали допомогу з-за кордону і перевозили в зону АТО. Згодом
з’явився ще один напрям роботи —
допомога дітям-сиротам та людям з
обмеженими можливостями.

Куточки добра для малечі
Серед найновіших ініціатив —
„Куток добра“ в дитячих лікарнях
Львова.
— Хочемо створити кімнати, де
діти між процедурами зможуть бавитися, дивитися мультфільми. Двічі
на тиждень з ними працюватимуть
волонтери, які будуть проводити
різні ігри, майстер-класи. Вже маємо домовленості з лікарнею на вул.
Дністерській та вул. Пилипа Орлика.
Зараз займаємося збором іграшок.
Маємо осередки в Івано-Франківську, Тернополі, Новояворівську,
Стрию, незабаром розпочинаємо
діяльність у Турці та Червонограді,
— додала моя співрозмовниця.

Такі різні — такі рівні
Як кажуть активісти, Львів відкритий для світу, але не для всіх доступний.
— Нещодавно проводили акцію
„Відчуй свою відповідальність“, до
якої залучили депутатів. Посадили
їх в інвалідні візки і вони мали подолати невеликий маршрут, звичний
для маломобільних людей: пішохідний перехід, купити продукти на Галицькому ринку, побувати в одному
з відділень „Ощадбанку“. У Львові
з-понад півсотні відділень лише
одне пристосоване для людей з особливими потребами. Ця проблема насправді масштабна, бо саме в цьому
банку отримують усі соціальні виплати, — наголосив Юрій Підківка.
— Наступний крок до вирішення
цієї проблеми — створення карти з
інформацією про розміщення велодоріжок, пандусів, а також про важ-

кодоступні місця. Для обговорення
цих проблем ініціюємо проведення
круглого столу разом із представниками міської влади, соцзахисту,
ініціативною групою інвалідів-візочників, активістами. Окремо говоритимемо і про можливість працевлаштування маломобільних людей. Адже серед них багато молоді,
чимало має кілька вищих освіт.
Об’їздивши всі райони Львова
спільно з маломобільними людьми,
визначили дев’ять найпроблемніших
місць і виклали на голосування в соцмережі, щоб вибрали місце, де треба
встановити пандус передовсім.
— Маємо кошти з проекту „Такі
різні — такі рівні“ на три пандуси —
повідомив Юрій.
У межах проекту люди з особливими потребами, за підтримки
волонтерів, художників-професіоналів малювали картини для продажу на аукціонах у різних осередках організації. Зараз ще є понад
20 картин, які можна придбати. Їх
експонують у гарнізонному храмі
Петра і Павла, в готелі „Леополіс“ і
ресторані „Мафія“. Також полотна
можна побачити на сайті ГО (http://
rozvytok-hromady.com) у розділі „Купи
особливу картину“.
Ще один проект для допомоги
самотнім та неплатоспроможним
інвалідам І-ІІ групи, пенсіонерам —
„Майстер на годину“. Їм безкоштовно допомагають із ремонтом сантехніки, електроприладів, побутової
техніки.
Впродовж минулого року реалізовували проект „Жіночність без
границь“.
— Ми збирали жінок на візках і
влаштовували для них День краси:
домовлялися зі салоном краси, магазинами, які дають сукні на прокат,
запрошували фотографа, відеооператора. В Одесі дозволили провести
фотосесії в Оперному театрі. Для
цих людей такі акції справді свято.
В жінок з’являвся блиск в очах, вони
відчували, що красиві, — додала
Оксана.

Подаруй дитині свято!
— У нас ще є благодійний фонд
„Розвиток громади“. За кошти з
цього фонду ми допомогли встано-

вити вікна в школах на Сихові та на
вул. Зеленій. Коли щось потрібно,
закидаємо інформацію в соцмережі,
і люди долучаються. Також налагодили співпрацю з великими підприємствами, які часто долучаються до
наших проектів. Так, за їх підтримки
провели літній семиденний табір для
дітей загиблих військових. Масштабна акція була на свято Миколая:
готували подарунки дитячим будинкам, дітям-сиротам воїнів АТО, самотнім людям. Ще один постійний
проект — „Подарунок дитині героя“.
На день народження купуємо їм торт
чи якусь іграшку або інший подарунок, запрошуємо аніматорів, інколи
влаштовуємо невеличку виставу, —
розповіла про діяльність організації
Оксана.
Займається організація спільно зі
спортклубом „Легіон“ і соціальною
адаптацією дітей з особливими потребами.
— Передовсім — це фізична реабілітація дітей, працюємо і з батьками, бо вони потребують психологічної підтримки. Ініціюємо проведення спільних зі здоровими дітьми
секцій, майстер-класів, — додав
Юрій. — Також із цим спортклубом
і навчально-розвиваючим центром
у мережі аптек хочемо встановити
прозору колбу, на якій розмістимо
список із найнеобхіднішими ліками.
Думаю, це спонукатиме людей згадувати, що поруч є ті, хто не може
їх придбати.

Все задля молодих
Дбають у „Розвитку громади“ і
про молоде покоління. Для школярів старших класів організовують
заняття з профорієнтації. В школи
запрошують представників тієї чи
іншої професії, і вони проводять
лекції про особливості роботи в різних сферах.
Ще один напрям роботи — „Майданчик соціальних ініціатив“, спрямований на студентів, які мають
ідеї соціальних проектів чи бажання долучатися до роботи, здобувати
досвід. Це прекрасний старт і досвід.
Також закликають долучатися до діяльності в ГО і людей з особливими
потребами.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 5 [2925]
25 лютого — 2 березня 2016

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

13

особистість

Щ

оразу, пишучи про найуспішніших очільників студентської молоді Львівської політехніки,
розумію, що це справді цікаві особистості, лідери, які спроможні згуртувати молодь, посприяти
розвитку спільноти. Та є особливі випадки, як, наприклад, голова Колегії та профбюро Інституту
гуманітарних та соціальних наук, магістр першого курсу Назар Домбровецький — своєю харизмою
вміє „запалити“ навіть найпасивніших студентів

Студентські лідери мають бути саме такі!
Активна громадська
робота — те, чим Назар займається вже багато років і без чого не
уявляє свого життя. Він
каже, що до Політехніки
потрапив випадково, бо
за складом розуму вважає себе „чистим гуманітарієм“. Та, як додав,
доля немовби випадково
внесла багато доброго,
бо саме тут, окрім навчання, знайшов чимало
можливостей для самореалізації в громадській
роботі, що, зрештою, додає шансів для успішного
поступу в професійному
плані та й у житті загалом.
— Радий, що навчаюся на „соціальній роботі“, тут здобув багато
знань, які згодяться в
будь-якій професійній
діяльності: психологія,
вирішення конфліктів,
медіація. Більшість викладачів нашої кафедри
постійно практикуються, тож і заняття здебільшого базуються на
практикумах, працюємо
в різних громадських,
соціальних організаціях. Я проходив практику
в Бродівському регіональному центрі соціальної адаптації колишніх ув’язнених, свою
бакалаврську роботу писав на основі діяльності
в „Пласті“, — поділився
міркуваннями студент.
Колегія та профбюро
в життя Назара входили
поступово, „затягуючи“
щораз більше. Спершу потрапив у команду
КВН, далі почав долучатися з цікавими акціями

до роботи інститутського профбюро, а згодом
став головою студентської спільноти ІГСН.
— Профком дає дуже
багато. Передовсім —
вміння працювати в

ських організаціях, —
додав активіст. — Так, це
потребує багато зусиль і
часу, але коли від роботи
отримуєш задоволення,
то сприймаєш її як свято.
Окрім масових заходів,

команді, знайомства з
новими людьми і, найважливіше, — багато
справжніх друзів, із
якими можна „гори перевернути“. Зрештою,
трампліном для дальшого розвитку може бути
будь-що: дехто обирає
для себе навчання, хтось
соціальну чи громадську
роботу. Та, якщо людина лише ходить на пари,
а решта часу просиджує
в гуртожитку, то зрозуміло, що має менше
шансів реалізуватися,
порівнянно з тими, хто
активний і використовує
кожну можливість, долучаючись до різних акцій
в Політехніці, на рівні
міста, в різних громад-

які в усіх на виду, є чимало „невидимої“ роботи, яка потребує значно
більше часу. Це така діяльність як, наприклад,
захист прав студентів,
надання матеріальних
допомог, путівки на відпочинок, різні нормативні напрацювання.
Цього року завершується головування
Назара в ІГСН, тож він
намагається підсилити команду молодшими
студентами:
— Наша команда
формувалася поступово
і постійно поповнюється першокурсниками, які
прагнуть працювати. Так
поступово омолоджується команда. Особливість

нашого профбюро, як
зрештою й самого інституту, те, що переважають дівчата. Мені з
ними легко працювати,
швидко знайшов спільну мову. Вважаю, що
гірше, коли серед дівчат
очільник дівчина, а серед
хлопців — хлопець, бо
тоді велика конкуренція
і часто стараються насолити одні одним.
Встигає студент вести активну громадську
роботу й поза Політехнікою. Наймасштабніша
діяльність — головування в „Пласті“ Львівщини,
яка об’єднує 14 осередків. Назар займається
координацією роботи
осередків, пошуком фінансів на різні проекти,
організацією літнього
таборування, вишколами
для старших волонтерів.
— Раціонально розподіливши свій час,
можна встигати дуже
багато, — переконаний
мій співрозмовник. —
Вільний час у мене буває, але не люблю довго
відпочивати, бо як нема
активної діяльності, то
починається депресія. Я
легкий на підйом, спонтанно можу вирішити,
що хочу видряпатися на
якусь гору і зроблю це.
Маю таких самих „підірваних“ друзів і ми досить
часто мандруємо, йдемо
в гори, особливо, коли
відчуваємо, що є потреба морально відпочити,
відмежуватися від щоденної біганини і просто
побути на природі.
Наталія ПАВЛИШИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

власними силами

Нічого не відбувається?..
Це не про Підгайчики!

С

портклуб і культурний хаб,
доглянутий парк і освітлені
вулиці, кафе і селянське підприємництво, а найголовніше — люди,
які себе поважають. Таким хотів
би бачити рідні Підгайчики на
Золочівщині, як і, очевидно, кожне інше село в Україні, Станіслав
Клосовський, магістрант ІКНІ,
волонтер, громадський активіст.

Знання — для чогось
більшого
Посидючий — точно не про цього хлопця. За його плечима — туристично-паломницькі поїздки за
кордон, тренінги, членство в Українській Галицькій асамблеї, а найголовніше — активне волонтерство,
що було „майже роботою“. Починаючи з другого курсу, долучався
до різних соціальних і благодійних
проектів Комісії в справах молоді
Львівської архієпархії УГКЦ, Фундації духовного відродження. Розробляючи дизайн банерів, флаєрів,
сайтів різних проектів (як „Святкуймо Воскресіння разом“, „Різдво
на Святоюрській горі“), Стас водночас набивав професійну руку, адже
вивчає комп’ютеризовані технології
видавничо-поліграфічної справи.
— Життя якось так закрутило, що
маю різний досвід, — і вже навіть
не знаю, чи можу називати себе видавцем або дизайнером. Всі знання,
яких набуваю, корисні для мене — і
я застосовую їх для чогось більшого,
значнішого, — каже студент.

Може бути ліпше
— Усі згадані активності мене
бадьорили, але коли на вихідні я
приїжджав додому в село, розумів,
що моє життя залишається у Львові, а я звик бути в активному русі.
Почав аналізувати, чому в селі, наприклад, у Народному домі „Просвіта“ немає жодної активності, до
якої можна долучитись? У нашому,
як і в будь-якому середньостатистичному селі України, в принципі
не відбувається нічого цікавого, —
розповідає Станіслав.

Підгайчики на Львівщині (за 35 км від Львова із
півтисячним населенням)
зараз для Стаса — одна з
основних „справ“ і „турбот“
у житті. Це тому, що
якось він з кількома
односельцями зрозумів, що все може
бути по-іншому
— тобто ліпше.
І процес пішов.
Поприбирали в
сільському парку,
подавали на грантову програму проект з
його відновлення (та
підтримки не отримали),
завдяки гранту Західноукраїнського ресурсного
центру зробили веб-сайт
сільської ради (новини,
інформація про повноваження депутатів тощо) і
обладнали в місцевому клубі Wi-Fiпункт доступу до інтернету (зараз,
правда, ресурси не функціонують,
але підгайчани планують все поставити на ноги). На традиційних
„засіданнях за чаєм“ обговорюють
майбутнє: спортклуб, дитсадок,
культурний майданчик із лекторієм і кінозалом, освітлення вулиць.
Натхненні франківським Urban
Space, подумують і про соціальне
кафе, можливо, в „німецькому стилі“, адже у селі з кінця ХVIII існувала німецька колонія Унтервальден.
Наразі ж на часі — відновлення
даху каплички, пошкодженого блискавкою, освітні заходи й допомога
військовим на сході України.

Не піддаватись,
не здаватись
— Під час Євромайдану в селі
через церкву організували збір грошей, продуктів для протестувальників, а потім — плетіння шкарпеток, маскувальних сіток для наших
захисників на сході; на Різдво колядували на військо. На плетіння сіток приходили і діти, і найстарша,
76-річна, бабця! — зазначає хлопець. — Такі акції мають подвійну

мету: і допомога воїнам, і одночасно можливість мобілізувати
громаду, адже рівень байдужості
дуже високий — 90 – 95%.
Але ентузіастів у Підгайчиках це не розхолоджує.
Стас узяв за правило не слухати порожніх скарг
— „щоб не
заряджатися негативом“, а мати
справу лише
з тими, хто готовий практично
докластися до втілення задуманого. Певен,
що підхід можна знайти
до кожного, навіть до
хлопців з пивом і російською попсою: почати
із організації перегляду
футбольних матчів, дискотек, а далі — спортзал, заняття
із тренером… Час і „атака зі всіх
сторін“ — добрі союзники, а наочний результат діяльності розбиває
і самовпевненість скептиків, і відстороненість байдужих. Політехнік
говорить:
— На зразок біблійної формули
про те, що не можна служити Богові й мамоні (якійсь залежності загалом) я виробив свою: ти або за, або
проти, посередині бути не можеш.

Можливості, про які
не знаємо
Стас не просто горить різними ідеями, а шукає шляхи й однодумців для їх реалізації: грантові
програми, тренінги, знайомства.
А рік тому вступив до Української
галицької партії і на місцевих виборах восени 2015-го навіть кандидував до Львівської облради:
— Я розумів, що шансів перемогти в мене небагато: серед
конкурентів — і підприємець та
меценат, і головний лікар, а я —
волонтер, учасник тренінгів і т.д.
(сміється)! Це було трохи дивно-смішно, певний експеримент,
авантюра для мене, але водночас
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утвердило мене в тому, що йду у
правильному напрямку. Під час
виборчої кампанії ходив по селах
— від хати до хати (в моєму окрузі,
до речі, 44 села — 27 тис. виборців). Важливо було донести ідею,
що молодь не байдужа, що навіть

у 21 рік можна мати ідеї, плани і
волю їх втілити. Запитував людей
про їхні першочергові потреби,
побажання. Загалом комунікація в
селах дуже важлива: там не знають
про можливості, яких насправді є
багато (як розвиток особистих се-

ҐАУДЕАМУС
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лянських господарств). Депутати
сільських рад мають впливати на
організацію життя в селі — щоб
воно виглядало достойно, а люди
мали повагу до себе.
Ірина ШУТКА

творчий студент

Музика допомагає не сумувати за рідними

Ч

Хотів до Львова
Чан Кхань походить із великого міста Хошимін, що на півдні країни. Навчався на державній формі в університеті рідного міста. Кханю як одному з
найкращих студентів запропонували
після першого курсу продовжити навчання в Україні або ж Росії.
— Я вибрав Україну, — пояснює.
— Тому що вже до того читав про цю
країну. Читав про Львів, знав, що це
відоме і гарне за архітектурою місто,
що його пам’ятки входять до списку
Світової спадщини ЮНЕСКО. Вже
тоді виникло бажання колись таки побувати у Львові. А коли дізнався про
можливість вчитися в Україні, то однозначно вибрав Львів. Потрапив до
Політехніки, тому що тут на кафедрі
хімічної технології переробки нафти
і газу є спеціальність, за якою я вчився
у Хошимінському університеті.
Отож, після оформлення необхідних документів і приїзду до Політехніки Кхань став слухачем підготовчого відділення, адже треба було
вивчити українську мову. Це давалося дуже важко. Але, доклавши великих зусиль, із першого вересня в’єтнамець уже став студентом і слухав
лекції зі своєї спеціальності. На сьогодні Кхань не лише добре говорить
українською, а й успішно навчається
і таким чином отримує дві стипендії
— українську і в’єтнамську. Завдяки
тому може матеріально себе утримувати. Додому їздить зрідка — раз на
рік або й на два, адже далека дорога
дорого обходиться.

Слухав пісню і плакав
Майбутній хімік Кхань змалку
любив співати. Хоча батьки катего-

рично не схвалювали такого захоплення сина, адже у В’єтнамі співаки багато не заробляють. Хлопець
любить давні пісні. Багато їх співав
удома, для батьків, друзів. А коли
приїхав до Львова, то дуже сумував
за рідними і друзями, і під впливом
того почав собі шукати додаткові
заняття.
— Я задав в інтернеті на пошук
і знайшов вчительку вокалу Марту
Лозинську, яка працює в студії при
музучилищі ім. С. Людкевича. Коли
зустрівся з нею вперше, то вона не
могла зрозуміти, що я хочу (я тоді
українські слова лише починав вимовляти), — посміхається Кхань.
Але пані Лозинська згодилася
працювати з юнаком із В’єтнаму.
Перші уроки давалися дуже важко.
Були слова, які Кхань не міг ні сказати, ні заспівати. Однак він наполегливо вчився. І незабаром заспівав
пісню Вакарчука „Така, як ти“:
— Пригадую, як почув її вперше,
то плакав. Не знаю, чому. Адже змісту пісні зовсім не розумів. Вразила
мелодія. Цю пісню я відчув серцем.
Викладачка порадила Кханю з
цією піснею взяти участь у фестивалі „Молода Галичина-2013“. Він
погодився. Коли виходив на сцену,
то вдягнув вишиванку, яку йому подарували українські друзі на день
народження.
— Мені вишиванка дуже подобається. Вважаю, що якщо співаєш
українську пісню, то треба її вдягати, — пояснює.
Тоді хлопець вийшов у фінал
і отримав диплом. Після того був
фестиваль-конкурс „Яскрава країна“ у Трускавці. Там Чан Кхань виконав „Кажуть, все мине“ Меладзе,
а також народні в’єтнамські пісні й

| Світлина Ірини Мартин

ан Куок Кхань родом із В’єтнаму. Навчається на четвертому курсі
Інституту хімії та хімічних технологій. В Україні він не лише опановує свій майбутній фах, а й співає. Кхань часто вдягає вишиванку і
виходить на сцену.

отримав друге місце. Потім взяв
участь у фестивалі „Захід 21 століття“ в Івано-Франківську. Там іноземний студент заспівав „Чорнобривці“.
Тепер мріє про „Х-Фактор“.
Кхань також навчається гри на
фортепіано у джазовій школі при
театрі Л. Українки. Торік однокурсники запросили його долучився до
„Весни Політехніки“. Кхань заспівав
українським студентам „Я піду в далекі гори“. А після того з однодумцями створив гурт „Дихай“. Із ним часто виступає в кав’ярні „ЦК Локаль“.
Кхань багато подорожує по Україні.
Побував у Києві, Ужгороді, Харкові, Івано-Франківську, на Буковелі.
Найбільше його вразив Ужгород,
адже там ростуть сакури...
Вокалом Кхань займається три
роки. За цей час вивчив багато українських пісень — „Минає день“
(найулюбленіша), „Спи собі сама“,
„Я піду в далекі гори“, „Верше“, „Черемшина“… Співає й англійські пісні
і, безперечно, в’єтнамські.
Наприкінці червня студент завершить бакалаврат. Має намір
вступити до магістратури. Ким себе
бачить у майбутньому, ще не знає.
Хоче, щоб це було хороше майбутнє.
І неодмінно з музикою.
Ірина МАРТИН
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СУСПІЛЬСТВО

ексклюзив

Дмитро Булатов: „Перейти
на українську мене заохотив син“
Е
кс-міністр молоді і спорту Дмитро Булатов із літа
2015 року в складі Збройних Сил України перебуває у зоні АТО. Наразі — у м. Щастя (Новоайдарський район Луганської області). Бойове псевдо —
„Міністр“. Він погодився дати інтерв’ю „Аудиторії“.

— Дмитре, ми часто чуємо заклики до українських
військових — говорити державною мовою. Знаю, що
віднедавна самі Ви почали
дописувати у соцмережах
тільки українською. Це
важливо зараз — переходити з російської мови на
українську?
— Так. Я думаю, що нам
потрібно переходити на
українську мову. Кожен з
нас може бути мотивуючим прикладом для когось.
Не можна нікого змушувати, але варто створювати
сприятливі умови, заохочувати, мотивувати, щоб
люди самі захотіли вивчати і говорити українською.
Якщо люди не спілкуються
державною мовою, це не є
згуртований і об’єднаний
народ. Мова — це, разом
із традиціями, культурою,
об’єднуючий чинник.
— Але рідна мова у кожного може бути різна. Для
когось — якраз російська...
— Так, у нас живуть
різні меншини. Вони спілкуються не тільки російською, а й іншими мовами.
І це добре. Але спілкуватися державною мовою — це,
насамперед, повага до самих себе, до своєї країни.
— Як Ви думаєте: в інформаційній війні російська
мова є зброєю?
— Я б не називав її так.
Люди собі спілкуються,
та й спілкуються... Треба
дивитися не на те, скільки
громадян говорять російською, а скільки — українською. Не боротися
„проти“, а „за“ щось. Якщо

рухатися до позитиву, то
маємо поставити ціль. Маємо думати, що ми можемо зробити, що ми маємо
зробити і що ми зробимо,
щоб більшість українців
спілкувалися українською
мовою. Не треба чекати закликів президента, прем’єра чи якогось морального
авторитета... Якщо кожен
із нас зробить свій вклад у
цю справу, тоді ми проблему вирішимо. Я думаю,
жоден закон, жодна постанова не допоможе так,
як кожен із нас своїм власним прикладом. Я вірю в
цей рецепт.
— Шлях до української
мови для Вас був складний?
— У родині ми спілкувалися російською. Я вивчав українську в школі,
а потім, працюючи, часто
стикався з необхідністю
писати певні документи
саме державною мовою.
Під час зустрічей з представниками іноземних
компаній ми спілкувалися
англійською або українською. Маю багато друзів,
які говорять українською
і сам багато часу провів
на Західній Україні. Там
отримував особливе задоволення від спілкування.
Це як з кавою: ти п’єш її
вдома, в гостях, але є одна
така кав’ярня, де кава чомусь тобі особливо смакує.
А якось мій 15-річний син
сказав: „Тату, я переходжу
на українську мову. Я буду
з тобою тільки нею тепер
спілкуватися і листуватися“. І він дуже часто мені
казав: „Може й ти спробуєш?“. І коли ця фраза про-

звучала вже 15 – 20-ий раз,
я подумав, що і яйце курку
таки може чогось навчити. Рішення свого сина я
вважаю дуже правильним
кроком. Я пишаюся своєю
дитиною, хоч я довго вагався. Але подумав: „Якщо
вже моя дитина так зробила, то я не можу не підтримати“.
Тобто мені соромно
стало. І я почав з фейсбука: пишу дописи та коментарі українською. Хоча
в коментарях російськомовним часом відписую
російською. У житті теж
десь так. Але це тимчасово, лише на цьому етапі. Розумію, що пишу з
помилками. Але тут, на
фронті, важко вдосконалювати мову. Тут трохи маргіналізуєшся, бо завдання такі, такі обставини...
Потім я перечитую свої
дописи, коментарі, зауважую помилки, мені дуже
незручно за них, але це і є
мій шлях до вдосконалення мови. Коли бачу свою
помилку, то думаю: „От,
всі побачать це, і ще (дідька лисого!) подумають, що
я дурний!“. І це мотивує
вдосконалювати мову. Бо

дурний — не той, хто помиляється, а той, хто не
робить висновків зі своїх
помилок.
— А як сприймають
друзі і бойові товариші Ваш
крок?
— Деякі військові почали також писати українською. В одних краще
виходить, в інших — гірше. Раніше хлопці писали заяву на відпустку
чи рапорт російською,
а тепер більшість стараються українською писати. Якщо пишуть українською, то хтось подивиться і собі пробує, бо це
ж не дуже зручно — відбиватися від колективу. А
в нас же бойове братство!
Ні, ми, не змушуємо: хочеш — пиши російською.
Нема проблем. Але людині психологічно некомфортно вже робити
не так, як більшість. Не
треба людей змушувати,
вартує щось таке зробити, щоб з’явилася мотивація перейти на українську, щоб то було твоє
особисте рішення.
Розмовляла Анна ГЕРИЧ
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Незнана, не вбивця —
театральна реабілітація

На пісенному конкурсі „Євробачення“, який цьогоріч відбудеться у Стокгольмі, Україну представить Джамала. Журі віддало їй 5
балів, глядачі — 6. Другим за кількістю балів став гурт The Hardkiss
(6 — від журі та 5 — від глядачів).
Якщо кількість балів однакова,
перевага надається виконавцю,
який отримав більший бал від
глядачів, тож Джамала перемогла.
Третє місце у SunSay (загалом 8
балів, які порівно поділили глядачі й журі).

П

’єса Романа Горака „Святомиколаївський вечір“ про українську
письменницю, літературного критика, перекладача, культурно-громадського діяча Ольгу Дучимінську, ім’я якої через звинувачення у вбивстві Ярослава Галана півстоліття перебувало в забутті,
отримала сценічне прочитання. Режисер Алла Бабенко, відійшовши
від детективного сюжету, зосередилася на психологічному конфлікті
головної героїні, а також провела своєрідну паралель-протиставлення її життєвого вибору й пріоритетів теж письменниці, але знаної, з
якою Ольга близько спілкувалася, Ірини Вільде.

Ольга Дучимінська (1883 – 1988)
увійшла в літературу
з легкої руки Івана
Франка — 1905 року
у львівській газеті
„Діло“ він опублікував її вірш „Послідні
звуки“. Вона приятелювала з багатьма
відомими тоді митцями, зокрема з Ольгою Кобилянською,
Наталею Кобринською, Марком Черемшиною. Але довший час через підозру у скоєнні злочину й відбування
покарання в Сибіру (засуджена на 25
років, але 1958 року звільнена) ми не
знали про неї майже нічого. Реабілітація відбулася після смерті, і лише
2001 року Володимир Пахомов захистив дисертацію „Творча спадщина
Ольги Дучимінської“, вийшли друком її збірки прози та поезії.
У виставі „Святомиколаївський
вечір“ є три плани, які накладаються один на одного і в кожен окремий
момент котрийсь із них є домінуючим. Дійство начебто відбувається
в помешканні Вільде, де в кімнаті
порається Ольга Дучимінська. Вечір
перед приходом святого Миколая…
Це перший план, який постійно поступається планові років заслання.
Червоні ґрати в’язниці, тінь, а потім і сама постать вартового, який
знущається й допитує Ольгу — і тут
режисер зробила найбільший акцент
на грі акторів, на надривних криках, риданнях, істеричному сміхові
— трагізм, так би мовити, поза межами болю. Чи виправданий? Важко
сказати, бо в якийсь момент хочеться
встати і вийти, адже не заради цього епізоду здійснена постановка і не

лише це було в долі
цієї мужньої і, мабуть, талановитої (а
про талант, до речі,
ні слова) жінки. З
другого боку, маємо
нагадування у теперішні непевні часи
— повернення назад бути не може, а
хто забув, то збудіть
емоції, згадайте.
Третій план потребує окремої уваги, бо є неоднозначним — він більше
промовлений акторами, ніж зіграний. Це своєрідне
протистояння правди (Ольга Дучимінська, нескорена, багато рукописів знищено, забута всіма доживала
після в’язниці в Івано-Франківську
у двоюрідної сестри Степана Бандери, не було навіть кому нести труну
до могили) й неправди, за якою насправді своя правда (Ірина Вільде,
відома радянська письменниця, депутат, книжки виходили великими
тиражами, похована з почестями
на Личаківському цвинтарі). Непокірність системі й задля життя дітей
— удавана покірність. Відповіді, хто
правий, насправді нема.
Вистава є пізнавальна — відкриває факти про відомих і невідомих
особистостей, їхні драми на тлі драматичної дійсності. Вона дуже прямолінійна, така собі куля в лоб, приголомшлива, без півтонів і варіацій.
Вражає — глядач не раз тихенько утирає сльозу і… з полегшенням виходить із камерної зали. Втім, за менш
ніж півтори години він отримує імпульс до філософських роздумів, які
можна розгорнути, як довгий сувій,
за порогом театру.
Наталя ЯЦЕНКО

Померли видатний письменник
та філософ Умберто Еко і лауреат Пулітцерівської премії,
автор знаменитого роману
„Убити пересмішника“ Харпер
Лі. Найвідомішою літературною
працею Умберто Еко, яка екранізована, є його перший роман „Ім’я
троянди“. Сьомий і останній твір
Умберто Еко „Нульовий номер“
опублікували торік у січні. Також
минулого року продовження
„Убити пересмішника“ — книга
Харпер Лі „Піди постав сторожа“
— визнана найпопулярнішим
виданням Amazon.
У Національному музеї у Львові
ім. А. Шептицького відкрили ретроспективну виставку Вітольда
Манастирського (1915 – 1992).
До експозиції ввійшло близько
трьох десятків творів, які представляють усі періоди творчості
художника та жанри, в яких він
працював — пейзажі, портрети,
натюрморти, сюжетно-тематичні
композиції.
Мар’яна Савка, письменниця та
головний редактор „ВСЛ“, започатковує новий проект — „12
неймовірних жінок про цінності,
які творять людину“. Це буде
цикл з 12-ти публічних інтерв’ю з
цікавими і впливовими жінками.
Він має кілька завдань: озвучити
важливі та болючі для суспільства
теми і зібрати кошти для ремонту
й облаштування дитячої кімнати
у львівському Охматдиті. Перша
розмова про рівність відбудеться
з Ольгою Герасим’юк 26 лютого у
дворику „Копальні кави“. Всі інтерв’ю й есе, які додатково напишуть учасниці проекту, ввійдуть у
книжку, котра буде репрезентована навесні 2017 року.
За матеріалами інформагенцій
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Антонич — від джазу до року,
від слова до співу

С

півачка й художниця, дослідниця народної пісні Уляна Горбачевська, письменник Юрій Андрухович, музиканти Марк Токар,
Ришард Лятецький, Барт Палиґа зібралися минулої п’ятниці на заньківчанській сцені, щоб сказати всім — „Антонич удома“.

Ідея проекту зародилася під час
зустрічі митців на фестивалі „Інновіца“ у лемківському селі Новиця (нині
Польща), де народився Б.-І. Антонич.
Підставою для її появи стало усвідомлення, що на фестивалях, які проводять у Новиці, нема навіть згадки

книги, музика, кіно
У Національному музеї літератури
України відбулося вручення премії
„Літературні відкриття року“ найкращим прозаїкам-дебютантам.
Це новий літературний проект київської організації НСП України. За
підсумками роботи журі (Володимир
Даниленко, Богдан Жолдак, Василь
Трубай, Галина Тарасюк, Олександр
Бакуменко, Василь Портяк), лауреатами премії стали троє дебютантів:
перше місце здобула Світлана Єременко за книжку оповідань „Терикони під літаком“, друге — Наталя
Куліш за книжку оповідань та есе
„Танок самотнього метелика“, третє — Марія Косян за роман-антиутопію „Коли у місті N дощить“.
В український прокат вийшла українська військова драма Анатолія
Матешка Captum, що з латинської
перекладається як „полон“. За сюжетом двоє охоронців фізичне зни-

про поета. Тож директор „Інновіци“
Матеуш Сора придумав початкову
форму цього проекту — співпраця
польських і українських артистів, яка
базується на творах Антонича.
„Антонич удома“ — літературно-музичне дійство, де поєдналися

щення 12 полонених перетворюють
на гру зі ставками. 70% дії стрічки
відбувається в замкненому приміщенні. У фільмі не вказана ані географічна, ані часова приналежність
ситуації, але очевидно, що йдеться
про полонених на сході України. До
недоліків фільму кінокритики зараховують надто театральну манеру
гри акторів, схематичність сюжету і
прямолінійність трактування образів, подій.
Відбулася львівська прем’єра документального детективу Володимира
Тихого та творчого об’єднання Вавилон’13 „Бранці“. Головні герої фільму — сучасні жителі Львова — студент-біолог Сашко Клочко, який розшукує полоненого ВВшника, та Іван
Бубенчик, який трапляється на шляху
Сашка і розповідає таємниці про події
Майдану. Прем’єра „Бранців“ приурочена до річниці лютневих подій 2014
року. З 25 лютого фільм виходить на
екрани львівських кінотеатрів.

музика, спів, проза Юрія Андруховича із роману „Дванадцять обручів“
та поезія Богдана-Ігоря Антонича. Його митці готували майже два
роки, з весни 2014 року.
„Ми хочемо, щоб „Антонич удома“ викликав чергову хвилю зацікавлення Антоничем серед наймолодших, і я думаю, що ми своїми
музичними засобами і усім синтезом
засобів, які задіяли, наближаємо момент порозуміння і відчуття того,
що Антонич — наш сучасник“, —
розповів про сприйняття проекту
ще перед його початком Юрій Андрухович.
В „Антоничі удома“ звучали лемківські пісні й було багато імпровізації, яка вела глядача у різностильові
боки — від джазу до року. Музиканти
використовували розмаїті інструменти — контрабас, трубу, аналоговий синтезатор, духові, електричну
віолончель, фідель тощо. Учасники
дійства записали проект на компакт-диск і після виступу у Львові
повторять його у Польщі.

Телеканал „1+1“ розпочинає виробництво 4-серійної історичної драми
„Залишенець. Чорний ворон“ за мотивами однойменного роману Василя Шкляра. Це вже другий проект
про художнє переосмислення вирішальних історичних подій новітньої
історії України, над яким працює
канал — завершилися зйомки історичної драми „Століття Якова“ за
мотивами роману Володимира Лиса.
У березні відомий італійський тенор Алессандро Сафіна (Alessandro
Safina) розпочне свої гастролі містами України зі Львова. 5 березня
Сафіна дасть сольний концерт на
сцені Опери у супроводі симфонічного оркестру „INSO-Львів“. Завдяки унікальному голосу, харизмі, а
також творчій сміливості артист хоче
наблизити оперне мистецтво до простого слухача, „оживити оперу елементами поп-музики“.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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лютого, в суботу, в межах програми Універсіади-2016 відбувся відкритий чемпіонат
зі швидких шахів серед науково-педагогічного та допоміжного персоналу Львівської
політехніки. В актовій залі головного корпусу університету зібралися як відомі гросмейстери,
так і звичайні шанувальники цього інтелектуального виду спорту. Перші — щоб переважно
підтримати тих, хто зголосився взяти участь у грі, другі — щоб сісти за шахівниці і, якщо не
здобути якесь місце та медаль, то отримати насолоду від добре проведеного вихідного дня

Зіграти швидко і стати
чемпіоном

| Світлини Наталі Яценко

Ректор Юрій Бобало, відкриваючи чемпіонат, зауважив, що в Політехніці багато викладачів займаються шахами, особливо вправні в
них математики. І не стільки важливі баталії й чемпіонство, скільки

той запал, з яким
люди прийшли на
змагання. Згодом
ректор сів за першу шахову дошку
разом із гросмейстером, тренером
чоловічої збірної
України з шахів
Олександром Сулипою, щоб зробити кілька ходів
білими. Місце ректора зайняв міжнародний майстер
Вадим Бондарець,
випускник Політехніки. За другою дошкою відразу
погодилися на нічию гросмейстери
Марта Літинська й
Адріан Михальчишин.
Для участі в
чемпіонаті зареєструвалося
25 чоловіків і
4 жінки. З них
— 10 кандидатів у майстри спорту і
9 — першорозрядників.
Чоловіки для
визначення
переможців
мусили відіграти сім турів, а жінки
змагались за
коловою системою. На кожну гру припадало до півгодини часу, бо в кожного в запасі
було 15 хв. Клацали електронні
годинники, зникали фігури
на шахівниці — найшвидше
визначились із переможцями
жінки. Серед них перше місце посіла к.м.с. Зоряна Чабан
(ІКТА) й пішла грати до чо-

ловіків. Друге місце — в Наталії
Мусихіної (ІЕСК), третє — в Алли
Гуніної (ІГДГ). Чоловікам знадобилося кілька годин, перш ніж їм
вручили медалі й грамоти: І місце
— Мирослав Лопадчак (гість), ІІ
місце — Орест Кочан (ІКТА), ІІІ
місце — Ігор Дідух (гість). У підсумку кубок за першість здобула
команда ІКТА. ІГДГ — другі, ІЕСК
— треті, а ІЕПТ — четверті.
І найприємніша новина — відповідно до наказу ректора в Політехніці буде діяти Шахова академія.
Для цього вже придбано необхідний
шаховий інвентар, а в спорткомплексі створено відповідні умови для
занять. Викладачі зможуть займатися двічі на тиждень у головному

корпусі на кафедрі теоретичної та
загальної електротехніки. Крім
цього, на кафедрі фізвиховання заплановано відкрити дитячу секцію.
Президентом академії призначено
ветерана львівських шахів, доцента
кафедри електронно-обчислювальних машин Вадима Голембо.
Наталя ЯЦЕНКО
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

у фокусі

спортогляд

До виконання
нормативів готуйсь!

З 19 до 21 лютого Львівська міська
громадська організація „Клуб
художньої гімнастики та фехтування „Спарта“ провів II Міжнародний турнір з художньої
гімнастики „Кришталеві булави“. Місце для проведення турніру
надала Львівська політехніка. У
змаганнях в її спорткомплексі
взяло участь понад 300 гімнасток
від 6 до 18 років. Вони змагалися у
трьох категоріях у кожній віковій
групі. Представники й тренери
були майже з усіх куточків України
та з кількох країн Європи — Польщі, Словаччини, Чехії.

Я

к далі розвиватися студентському спорту в сучасних умовах недофінансування, скорочення штату кафедр фізвиховання та виходу
неграмотних указів? На це питання й на ряд інших у гарячих дискусіях
шукали відповідь виконком Львівського обласного СТС „Гарт“, міжвишівська науково-методична комісія з питань фізвиховання, здоров’я
і спорту та Львівське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України. Нарада відбувалася минулої середи в
приміщенні ветуніверситету.

| Світлини Наталі Яценко

Студентка ІНЕМ Львівської політехніки Юлія Оробець стала переможцем чемпіонату України
з пауерліфтингу серед юніорок.
Представниця Політехніки, кандидат у майстри спорту виявилася
найсильнішою в категорії 72 кг —
вона перемогла із результатом за
сумою триборства 497,5 кг.

На порядку денному стояло обговорення трьох блоків проблем:
1) розвиток та завдання студентського спорту, залучення студентів до занять спортом, результати
ХІІ Універсіади України-2015; 2)
науково-методична робота кафедр
фізвиховання; 3) затвердження
результатів Універсіади Львівщини-2015 і положення цьогорічної
обласної Універсіади. Крім цього, у центрі уваги опинилась ідея
проведення у травні регіонального науково-практичного форуму,
на якому мала би бути розроблена
й узгоджена нормативно-правова
база для підтримки розвитку спорту.
Учасники наради ухвалили рішення
створити ініціативну групу, яка займатиметься збором інформації —
розсилкою анкет потенційним учасникам форуму, вивченням пропозицій і ознайомленням із ймовірними
темами виступів.
Начальник Львівського обласного відділення Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН України
Анатолій Ігнатович зачитав, яку
кількість очок приніс той чи інший
виш задля перемоги Львівщини на
Універсіаді України. Фаворитами
стали ЛДУФК (8301,1 очко) й Львівська Політехніка (3588, 9 очка). Цього року Універсіада України проводитися не буде, натомість студенти

братимуть участь у Спортивних
іграх та Спартакіаді й Універсіаді
Львівщини.
Зберегти відповідний рівень фізичного виховання всупереч безгрошів’ю і скороченню педагогічних
кадрів можна було би за допомогою
спортивних клубів. Нові можливості відкриються для них, коли ухвалять закон про меценацтво, який
тепер перебуває на стадії проекту.
Президент СТС „Гарт“ Богдан
Юхницький упродовж наради докладав чимало зусиль, щоб вгамувати емоції колег і скерувати їх у
конструктивне русло — не зосереджуватися на обуренні, яке викликає постанова Кабміну про те, що з
2017 року всі студенти муситимуть
виконувати фізичні нормативи (хоч
пари з фізвиховання мають бути факультативні), а на питанні „що ми
можемо в цій ситуації зробити?“. З
проблемою стану фізвиховання ознайомлять керівників вишів на найближчій раді ректорів.
СТС „Гарт“ нагородив відзнакою
„За досягнення у розвитку студентського спорту“ ректора ЛДУФК Євгена Приступу, ректора Львівської
політехніки Юрія Бобала і проректора ЛНМУ ім. Д. Галицького Анатолія Магльованого.
Наталя ЯЦЕНКО

В Ліллехаммері завершилися ІІ
зимові Юнацькі Олімпійські ігри,
в яких брала участь і українська
збірна. Ліллехаммер — символічне місто для України, бо там 22
роки тому почалась олімпійська
історія незалежної України і
фігуристка Оксана Баюл здобула золоту медаль, а біатлоністка
Валентина Цербе — бронзову.
Цього разу в скарбничці України
опинилося три медалі. „Золото“
біатлоністки Христини Дмитренко — перша нагорода найвищого
ґатунку для України на цих іграх.
„Срібло“ виборов наймолодший
учасник збірної — 14-річний
фігурист Іван Шмуратко. Бронзова
ж медаль сноубордистки Дарини
Кириченко є для нашої країни
першою в цьому виді спорту на
змаганнях такого рівня. Президент
НОК Сергій Бубка підкреслив, що
цілий ряд наших юних олімпійців
у величезній конкуренції з найкращими атлетами світу зуміли
потрапити до топ-10 у біатлоні,
сноубордингу, фігурному катанні, лижному двоборстві, санному
спорті (у санах-двійці брав участь
у змаганнях і першокурсник Львівської політехніки Андрій Лисецький — у нього сьомий результат),
лижних гонках, скелетоні.
Підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
7. Граф із роману Б. Стокера. 8. Відокремлена частина держави. 9. У давньогрецькій міфології — богиня
справедливої війни, перемоги, мудрості; покровителька наук, ремесел. 10. Сітчаста тканина для вишивання.
11. Сукупність слів, які входять до складу будь-якої мови.
12. Італійський поет, автор поеми „Комедія“, якій потомки дали епітет „божественна“. 14. Одна із палат парламенту Канади. 16. Фонограма до кіно- або телефільму,
естрадної вистави. 19. Бразильський письменник ХХ ст.,
автор роману „Какао“. 20. Одна із світових релігій.
21. Сім’я левів. 23. Космонавт у США. 27. Прісноводна
риба з темно-золотистою лускою. 28. Струнний ударноклавішний музичний інструмент. 29. Підрозділ легіону в
Стародавньому Римі. 31. Хижий звір, поширений у субтропіках та тропіках Америки. 32. Великий чоловічий
монастир у православній церкві. 33. Обраний представник колективу, організації, що представляє їхні інтереси на з’їздах, нарадах. 34. Заклад для стаціонарного
лікування хворих.
Вертикально:
1. Коротка прес-конференція, присвячена певному
питанню. 2. Назва органів державної влади у Монголії. 3. Лялька для примірювання одягу. 4. Ухвала суду
присяжних; вирок. 5. Місто в Японії на острові Хонсю.
6. Підводне плавання з аквалангом, маскою і ластами.
12. Державна академічна чоловіча хорова капела у
Львові. 13. Бог лікування у давньоримській міфології.
14. Берло, прикрашене коштовним камінням, різьбленням, символ влади монарха. 15. Четверта частина місяця. 17. Віруючий греко-католицької церкви. 18. Апара-
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тура для освітлення авансцени. 22. Перехід на вищий
ступінь розвитку; поступ. 24. Частина звукового діапазону музичного інструмента або голосу. 25. Східне курильне приладдя, схоже на кальян. 26. Верхня частина
колодязного зрубу. 29. Розтруби рукавичок. 30. Опера
С. Рахманінова.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
Пам’ятні дати
25.02.1871 — народилася Леся Українка
(Лариса Косач-Квiтка), геніальна українська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас, видатний український актор, режисер, педагог, теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вірський,
український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола Климишин (псевд. „Непоборний“), український
політичний діяч, член ОУН у Галичині.
25.02.1939 — помер Василь Данилевський,
український фізіолог, академік АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський, український письменник, кіносценарист.
25.02.1964 — у Нью-Йорку помер Олександр Архипенко, український живописець i скульптор світової слави.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нарбут,
видатний український графік.
27.02.1875 — народився Володимир Філатов, український офтальмолог і хірург.

27.02.1913 — народився Ірвін Шоу, американський письменник.
27.02.1918 — початок походу Українських
Січових Стрільців проти більшовицьких
військ, що напали на Україну.
27.02.1942 — Гітлерівські окупанти розстріляли в Бабиному Яру членів українського націоналістичного підпілля.
28.02.1890 — народився Осип Сорохтей,
український графік і живописець.
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила закон про
систему грошей, Державний герб та громадянство УНР.
1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ятник
Григорієві Сковороді (скульптор Іван
Кавалерідзе).
2.03.1631 — помер Йов Борецький, засновник скиту Манявського на Івано-Франківщині.
2.03.1824 — народився Бедржих Сметана,
чеський композитор, піаніст і дириґент.
2.03.1861 — в Україні скасовано кріпацтво.
2.03.1876 — народився Мирон Кордуба, український історик, автор праць

з історії Галицько-Волинського князівства, історичної географії, топоніміки.
2.03.1882 — народився Архип Тесленко,
відомий український письменник.

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 3
Горизонтально: 3. Історик. 5. Логотип. 7. Ада. 8. Пріам. 9. Галоп. 11. Гряда. 12. Тракт. 13. Азіат. 15. Молоко.
17. Ураган. 19. Раунд. 20. Кастет. 22. Орбіта. 25. Актор. 28. Агора. 29. Такса.
32. Коран. 33. Ісіда. 34. Орт. 35. Автобус. 36. Арктика.
Вертикально: 1. Армія. 2. Ягель.
3. Іподром. 4. Камбуз. 5. Лагуна. 6. Пелікан. 8. Поділ. 10. Поріг. 13. Аорта.
14. Тудор. 16. Ода. 18. Аут. 20. Когорта.
21. Строк. 23. Ітака. 24. Аксіома.
26. Кронос. 27. Освіта. 30. Труба.
31. Січка.
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НОВИНКИ
А. П. Крамарчук,
Б. М. Ільницький,
Т. В. Бобало
Будівельні конструкції
Навчальний посібник.
Основні положення
щодо розрахунку будівельних конструкцій та основ будинків і споруд: характеристики матеріалів,
що їх використовують для виготовлення
металевих конструкцій, особливості їх
роботи за різних напружених станів.
Досліджено питання розрахунку та конструювання найважливіших типів з’єднань за допомогою електродугового
зварювання, болтів та заклепок, які під
час цього використовують.
О. Ю. Бобало
Комунікативні
стратегії
Навчальний посібник.
Описано особливості комунікативних
процесів, інструментів, структур та
стратегій, надано
актуальні приклади
та доцільність застосування комунікативних інструментів в окремих випадках.
Для студентів, які вивчають комунікації,
комунікативні інструменти, маркетингові
підходи в управлінні організаціями з погляду комунікацій.
О. Є. Кузьмін,
О. В. Пирог,
І. В. Литвин
Глобальна економіка
Навчальний посібник.
Завдання посібника
— допомогти вивчити вплив глобалізації на світовий
інтеграційний процес та формування
національних стратегій економічного
розвитку. Для вивчення закономірності,
моделі і впливу глобалізації на економічний розвиток світу; ознайомлення з
історичними етапами виникнення глобалізації, завданнями, цілями, концепціями
та формами глобальної економіки.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“
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Вивчай іноземні мови!
У Лінгвістично-освітньому
центрі Львівської політехніки
триває набір на курси вивчення
англійської, польської, німецької, французької мов. Усі охочі
мають змогу оформити договір
про навчання до 26 лютого 2016
року.
Групи формуватимуть відповідно до знань слухачів. Для
визначення рівня знань мови
можна пройти онлайн-тестування на сайті http://www.loc.lviv.ua

(його результати необхідно повідомити під час оформлення
договору).
Вартість навчання на курсах:
- англійська, німецька, французька (60 академічних годин): для
студентів, аспірантів Львівської
політехніки — 1250 грн., для інших — 1480 грн;
- польська мова — 1880 грн.
Лінгвістично-освітній центр
Львівської політехніки

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом та додаток до диплома № ВК 47635138,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Баландюха
Василя Ігоровича;
диплом ФВ № 791708, виданий Львівським
політехнічним інститутом на ім’я Ліщинського Любомира Романовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Раденка Андрія Владленовича;
залікову книжку № 1482064, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Келемена Ігоря Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Маринкевича Олега Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Сисак Оксани Богданівни;

Дирекція Інституту будівництва
та інженерії довкілля Львівської
політехніки висловлює глибоке
і щире співчуття старшому
викладачеві кафедри будівельного
виробництва Лесі Ігорівні Юхман
із приводу тяжкої втрати —
передчасної смерті її чоловіка
Василя Михайловича.

Колектив кафедри будівельного
виробництва
ІБІД
Львівської
політехніки висловлює глибоке
співчуття старшому викладачеві
Лесі Ігорівні Юхман із приводу
тяжкої втрати — передчасної
смерті її чоловіка
Василя Михайловича.
Підтримуємо
Вас
у
годину
скорботи, поділяємо родинне горе,
сумуємо разом з Вами.

студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Сокуренко Наталки Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Данилюк Олесі Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Савчук Сніжани Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Сорокіна Ігоря Анатолійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Луцюк Ольги Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Чумака Владислава В’ячеславовича;
студентський квиток № 11000010, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Жерухи Ольги Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Чикальської Уляни Русланівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Ліхоші Анастасії Вікторівни.

Колектив кафедри іноземних мов
ІГСН Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює
щире
співчуття
старшому
викладачу
кафедри
Любові
Дмитрівні Ухач з приводу тяжкої
втрати — смерті
матері.

ч. 5 [2925]
25 лютого — 2 березня 2016

Колектив кафедри вищої геодезії
та астрономії Інституту геодезії
Львівської політехніки щиро
вітає зі 70-річчям завідувача
кафедри, доктора технічних наук професора

•

МНОГАЯ ЛІТА!

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Нехай доля щедро обдаровує Вас міцним здоров’ям
і надалі буде прихильна, даруючи радість, любов
та шану від друзів. Хай Господь дарує довголіття і
любов близьких Вам людей.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри економіки підприємства
та інвестицій Інституту економіки і
менеджменту Національного університету
„Львівська політехніка“ щиро вітає з
50-річчям доцента кафедри, кандидата
економічних наук

Надію Євстахіївну
СЕЛЮЧЕНКО

і бажає здоров’я, щастя та великих творчих
здобутків.

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

25 лютого — „Вечір оперети“ (концертна
програма). 18.00.
26 лютого — „Летюча миша“ (оперета).
18.00.
27 лютого — „Севільський цирульник“
(опера). 18.00.
28 лютого — „Попелюшка“ (опера,
прем’єра). 12.00, „Флорія Тоска“
(опера). 18.00.

Національний
академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

25 лютого — „Блакитна троянда“. 18.00.
26 лютого — „Останній гречкосій“. 13.00,
18.00.
27 лютого — „Різдвяна ніч“ (прем’єра).
18.00.
28 лютого — „Різдвяна ніч“ (прем’єра).
12.00, 18.00.
1 березня — „Циліндр“. 18.00.
2 березня — „Назар Стодоля“. 18.00.

Камерна сцена
25 лютого — „Три любові“. 17.00.

•

Федора Дмитровича
ЗАБЛОЦЬКОГО.
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Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса
26 лютого — „12 ніч“. 19.00.
27 лютого — „Ma-Na Hat-Ta (Небесна
земля)“. 19.00.
28 лютого — „Благодарний Еродій“.
19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
27, 28 лютого — „Танець життя“
(прем’єра). 18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
26 лютого — „Перетворення“. 19.00.
28 лютого — проект „Діти для дітей“.
12.00, „Слава героям“ (прем’єра).
19.00.

Перший український
театр для дітей та
юнацтва

26 лютого — „Русалонька“. 12.00, „Вільні
метелики“. 18.00.
27 лютого — „Beautiful Карпати“. 14.00.
28 лютого — „Зайчик-хвалько“. 12.00,
„Русалонька“. 15.00.
1 березня — „Дюймовочка+“. 12.00.
2 березня — „Наш Тарас“. 16.00.

разом із BEST

ІЯК чекає
кожного!
6—7 квітня в IV корпусі
Політехніки відбудеться
дев’ятий Інженерний ярмарок кар’єри (ІЯК), який
організовує BEST Lviv.

ІЯК — проект, який
надає можливість співпраці провідних компаній
з талановитою молоддю.
Студенти отримують можливість обрати компанію,
яка їм до душі.
В межах заходу відбуватиметься низка цікавих
подій, метою яких є навчання студентів та інформування про їхні кар’єрні
можливості.
Чекаємо всіх на дев’ятому
Інженерному ярмарку кар’єри!
Не проґавте шанс розпочати
кар’єру своєї мрії!
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