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Що потрібно, аби фото було вдале?
Ольга Очкусь, студентка четвертого курсу Інституту 
післядипломної освіти: 

„Хороший настрій“
Хоча люблю фотографуватися, але роблю це нечасто. Не маю зна-
йомих із хорошими фотоапаратами. Фотографії всі різні, тому не 
бачу потреби у певних вимогах до того, хто фотографує. Це не ко-
нче мусить бути професіонал. Достатньо любити те, що робиш. І 
керувати людиною, вміти поставити її. Кожна фотографія викликає 

переважно позитивні емоції. До селфі ставлюся нейтрально.

Володимир Поліщук, студент четвертого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Добра ідея, правильна композиція, 
якість“ 
Фотографія — це пам’ятка на майбутнє. Фотографування на 
кожному кроці знецінює саме фото. Колись його робили раз на 
п’ятирічку, як щось важливе. Зараз його роблять „скрізь і вся“, 
тому події не закарбовуються. Фотографія повинна бути макси-
мально проста, на ній може фактично нічого не бути, наприклад — лише людина, 
яка йде по вулиці. Але коли є правильна композиція, постановка, кольори, то ця 
фотографія подобається і вартує бути в мене на стіні. Коли фотограф акцентує 
увагу на очах і зморшках, то відтворює людське життя. Саме такі речі варті уваги. 
Вони, на тлі того щосекундного непотребу, шикарні.

Ірина Агафонова, випускниця економічного факультету                    
ЛНУ ім. Франка:

„І настрій, і час“
Щоб фото вдалося, не треба його робити в поспіху. Хто фото-
графується, повинен бути фотогенічним. Фотографія не завжди 
відповідає моїм очікуванням. Інколи фотограф ставить люди-
ну неприродно — і виходить зле. А зненацька — добре. Я не 
володію даром комфортно себе поставити, щоб фото вдалося, 

сподобалося. Тому не люблю фотографуватися.

Богдан Тарацінський, студент третього курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Фото на фоні краєвиду“
Люблю фотографуватися лише з якоїсь нагоди. Не подоба-
ється, коли люди при фотографуванні корчать обличчя. До-
статньо звичайної посмішки. Фотограф повинен і керувати 
людиною, яку фотографує, і ловити відповідний момент.

Зазвичай усе геніальне на-
роджується з простих ви-
падковостей. Так було і з 
фотографією, коли італієць 
Єронім Фабрицій змішав 
кухонну сіль із розчином 
азотнокислого срібла й одер-
жав молочно-білий осад, що 
чорнів від сонячного світла. 
За допомогою лінзи він отри-
мав зображення на поверх-
ні, яке ставало чорним або 
сірим, залежно від тривалості 
освітлення. Його сучасник 
Шульц за допомогою простих 
дослідів відкрив властивість 
хлористого срібла, яку через 
сотню років використають 
при виготовленні фото-
графічних пластин. Потім 
з’явився білий силует на 
чорному тлі (винахід Томаса 
Веджвуда). Були й інші дослі-
дження, винахід фотоапарата 
і першого зображення, яке 
називали калотипією. А назву 
„фотографія“ обрали 1839 
року у Французькій акаде-
мії – як наймилозвучнішу з 
декількох варіантів.

В Україні фотографія, яку часто 
почали називати знимкою чи 
світлиною, з’явилася при-
близно в 40-их рр. 19 сторіччя, 
коли сюди почали приїздити і 
залишатися іноземні фото-
графи. Через 20 – 50 років 
в Одесі, Харкові, Полтаві та 
інших великих містах від-
крилися перші фотостудії 
професіоналів. 

Сьогодні ми аж ніяк не можемо 
уявити своє життя без цього 
захопливого кадру, який на-
завжди „запам’ятовує“ події 
нашого щоденного життя. 
Не завжди вони радісні, але 
хочеться бачити на фото 
якомога більше позитиву. Те, 
що зафіксоване на світлині, 
на багато десятків чи навіть 
на сотні років залишається 
на папері. Змінюються люди, 
події, будівлі, зникають 
дерева і виростають нові, 
а фотографія допомагає 
згадати чи зберегти у пам’яті 
неповторні миті, які ніколи 
не повернуться. 

Продовження теми – на 9 с.

Катерина Іваськевич, студентка другого курсу Інституту хімії 
та хімічних технологій:

„Викликати довіру“
Я фотографую. Звертаю увагу на зовнішність людини, на її очі, 
бо це — душа. Керую позуванням, адже не всі це вміють, не всі 
знають, як поводитися під час фотографування. Щоб людина 
вийшла природна, перед тим із нею треба поспілкуватися, щоб 
виникла довіра. Не можна фотографувати зопалу.

Опитувала й міркувала Ірина МАРТИН
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Закінчення на 6 с. m

знай наших!

На олімпіадах і конкурсах — серед перших
Львівські політехніки збирають відзнаки на олімпіадах та конкурсі 

студентських наукових робіт.

Успішні педагоги
Четвертокурсниці ІГСН Аліна 

Шафорост і Оксана Павлів взяли 
участь у ІІ етапі Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з навчальної 
дисципліни „Педагогіка“ для тех-
нічних вишів, що 7 – 9 квітня зібра-

ла у Кременчуці учасників з Києва, 
Харкова, Вінниці, Дніпропетров-
ська, Луцька, Львова і власне Кре-
менчука. Аліна посіла на олімпіаді 
ІІІ місце, а Оксану відзначили за 
найкраще знання проблем родин-
ного виховання. Студентка заціка-
вила всіх своїм творчим завданням 

про роль арт-педагогіки — методу, 
що допомагає в процесі соціаліза-
ції дітей, дорослих. 

Є й інша складова успіху на 
олімпіаді — ґрунтовна підготовка, 
яку зі студентами провели доцент 
кафедри педагогіки та соціально-
го управління Любов Дольніко-
ва і професор Лілія Сущенцева.                      

нові можливості

Політехніка співпрацюватиме з Fujikura
Представники підприємства Fujikura, яке 

займається виготовленням комплектуючих 
для автомобілів, минулого тижня зустрілися 
з ректором Політехніки професором Юрієм 
Бобалом, проректором Романом Коржем, керів-
ником відділу працевлаштування та зв’язків із 
виробництвом Олегом Логушем і очільниками 
інститутів.

Гості мали нагоду ознайомитися з навчальни-
ми лабораторіями, а також обговорили можливості 
співпраці. Основні акценти стосувалися праце-                                                                                                     
влаштування випускників Політехніки та прак-
тики для студенів. Ректор розповів про досвід 
співпраці університету з іншими закордонними 
підприємствами, а зокрема і японськими фірмами. 

Н. П.

від мови до мрії

Польські 
студенти в МІОКу 

Львівську політехніку відвіда-
ли майже сорок студентів із 

Польщі, які вивчають україністи-
ку у Варшавському університеті.

Іноземні гості завітали в Міжна-
родний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою. Богдан Сиванич 
та інші працівники МІОКу організу-
вали для них теплу зустріч й насичену 
програму: навчальні заняття і семінари 
з української мови, презентацію про-
ектів МІОКу (навчального сайту „Крок 
до України“, однойменної Літньої шко-
ли українознавства). Також були май-
стер-клас українських танців, екскурсія 
головним корпусом Політехніки.

Вітаючи гостей, проректор з 
науково-педагогічної роботи Полі-
техніки Роман Корж зауважив, що 
Львівська політехніка співпрацює 
зі 46 вишами Польщі, і контакти з 
Варшавським університетом осо-
бливо тісні. Директор МІОКу Ірина 
Ключковська назвала студентів із 
Варшави народними дипломатами, 
закликала „шукати те, що об’єднує 
Україну і Польщу“ й висловила спо-
дівання на дальшу співпрацю. Цього 

прагне і польська сторона, зауважи-
ла керівник групи із Варшавського 
університету Зузанна Барц, яка, зга-
дує, почала говорили українською 
саме завдяки МІОКу, після участі у 
літній школі, і потім навіть змог-
ла здійснити свою мрію — знімати 
фільми з колегами із Києва. Поба-
жала студентам теж здійснили свої 
мрії, пов’язані з українською мовою.

Ірина ШУТКА
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наукові фестини-2016

Подорож дорогою знань і науки
Цього року, 16 квітня, Політехніка вдруге свят-

кувала свої наукові фестини, на які запросили 
гостей із Польщі та Латвії.

Погода, яка останнім часом не 
дуже тішить львів’ян, того дня вида-
лася напрочуд гарна. Яскраве сонце, 
тепле повітря, зелене буйство дерев, 
приємна травичка, весняна атмосфе-
ра, гарна музика й пісні у виконан-
ні художніх колективів Народного 
дому „Просвіта“, — все сприяло ці-
кавому відпочинку не лише гостей 
Політехніки — школярів-випускни-
ків і тих, хто ще навчається у серед-
ній школі, малюків з батька-
ми, а й студентів і викладачів 
університету. 

На урочистому від-
критті імпрези її учасників 
привітали ректори: 
Львівської полі-
техніки — Юрій 
Бобало і Вар-
шавської — Та-
деуш Вєнцков-
ський, віце-рек-
т о р  Р и з ь к о г о 
технічного універ-
ситету Антон Тіщен-
ко, найкращий молодий 
науковець Львівської 
політехніки 2015 року Га-
лина Клим і представниця 
студентства Анастасія Вакарчук. 
Вітальну телеграму надіслала на-
родний депутат України Оксана 
Юринець. До слова, Політехніка під-
писала угоду про співпрацю з Ризь-

ким технічним 
університетом, 
тож, на думку 
Антона Тіщен-
ка, це добра на-
года попрацю-
вати спільно на 
розвиток науки 
обох країн. 

На імпрезу 
„завітали“ го-
нець із Еллади з факелом у руці, три 

музи „Архітектура і Будівництво“, 
„Інженерія“ та „Механіка“ і пер-
ший ректор Львівської політех-
ніки Юліан Захарієвич. Уперше 
наукові фестини отримали по-

дарунок: від ІКТА — термометр 
і електронний годинник, який 

встановили біля 
входу в головний 

корпус.
Далі всі по-

прямували 
до наметів, 
в яких ко-
жен інсти-
тут дивував 
присутніх 
своїми ви-
находами, 

новітніми розробками, вражаю-
чими дослідами, експериментами. 
Це була чудова нагода не лише для 
школярів, а й дорослих і колег по-

дивитися, чим багатий кожен ін-
ститут, університетські коледжі.

Учасникам заходу сподобалися 
прилади й обладнання, які вистави-
ли інститути та коледжі на подвір’ї 
головного корпусу, адже кожному 
школяреві цікаво було не лише по-
дивитися на них, а й створити щось 
своїми руками, послухати цікаві роз-
повіді творців незвичних апаратів. 
Маленьким гостям сподобалася не-
ординарна виставка кафедри РАМС 
„Реставраційні проекти для Львова“, 
спортивні змагання, виступи вело-
сипедистів-екстремалів, творчих 
колективів, розважальна програма 
у дитячій зоні тощо.

Під час дійства, всі, хто зголод-
нів, могли поласувати смачним кулі-
шем, один із яких готував В’ячеслав 
Мельник. Чоловік пройшов війну на 
сході, потрапив у засідку і був по-
ранений. Має дві нагороди: медалі 
„Учасник бойових дій“ і „Захисник 
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конференція

Важливі питання сучасної економіки
На Всеукраїнську студент-

ську конференцію „Роз-
виток підприємства в умовах 
євроінтеграції“, приурочену 
45-річчю кафедри економіки 
підприємства та інвестицій, 
з'їхалися учасники зі 17-ти 
навчальних закладів. 

З цієї нагоди до Львівської 
політехніки прибув 141 учасник, 
опубліковано 137 тез. Серед тих, 
хто зацікавився тематикою кон-
ференції, — майбутні економісти 
з Одеси, Запоріжжя, Кременчука, 
Києва, Хмельницька, Мукачевого, 
Львова. 

Під час відкриття конференції 
ректор університету професор 
Юрій Бобало наголосив на акту-

альності проблем і перспектив 
підприємництва в умовах євроін-
теграції.

Серед учасників — багато сту-
дентів молодших курсів. Голова 
оргкомітету конференції, доцент 

кафедри ЕПІ Ірина Кривцун від-
значила цікаву тему „Як готувати 
сучасного фахівця з економіки“ та 
роботу секції „Креативна економі-
ка“.

Ірина МАРТИН

Вітчизни“. Нині працює завідува-
чем виробництва в Інституті еколо-
гії, природоохоронної діяльності та 
туризму ім. В Чорновола.

Цього року вперше до наукових 
фестин долучилася й Науково-тех-
нічна бібліотека, відкривши для 
школярів свої двері.

— Мета цієї акції — познайо-
мити наших майбутніх читачів з 
роботою бібліотеки, її унікальни-
ми фондами, — сказала заступник 
директора НТБ Олена Харгелія.— 
Діти були щасливі „проїхатися“ 
бібліотрамваєм, який „зупиняв-
ся“ на зупинках „Професорська“, 
„Формуряр“, „Пошукова“, „Острів 
скарбів“ і „Бібліотечне депо“, поба-
чити, як відбувається оцифрування 
книжок. Ми підготували для них 
виставку „Львівський трамвай“, в 
якій розповіли про історію розвит-

ку львівського електротранспорту, 
провели невеличкі вікторини, мі-
ні-квести. За правильні відповіді 
діти отримували фішки, за якими 
ми потім визначали переможців, 
дарували їм призи і унікальні чи-
тацькі квитки. Впродовж дня шко-
лярі брали участь у майстер-кла-
сах з виготовлення закладок для 
книжок, училися писати готичні 
шрифти пером і чорнилом. У цю 
мандрівку в минуле їх „повів“ іко-
нописець Андрій Майовець. У холі 

ми представили світлини Львів-
ської політехніки, НТБ і бібліотек 
світу, діти грали в шахи, працюва-
ли з 3D-пазлами.

Завершився захід благодій-
ним аукціоном з продажу картин 
художників ІАРХ, кошти з якого 
(15500 грн.) університетська „Про-
світа“ передасть пораненим бій-
цям, які лікуються у військовому 
шпиталі Львова.

Катерина ГРЕЧИН
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міжнародна програма

На стажування — до американського 
університету
У Політехніці презентували програму імені Фулбрайта в Україні — стипен-

дійні програми для студентів, аспірантів, молодих науковців, фахівців-гу-
манітаріїв на навчання, стажування, наукові дослідження в університетах, 
дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах США. Про ці можливості 
розповіла менеджер програми Наталя Залуцька. На зустрічі був присутній 
представник програми імені Фулбрайта в Україні Джон Вайт. 

Попри те, що на зу-
стріч прийшло лише кіль-
ка зацікавлених, вона була 
вичерпна і цікава. На сьо-
годні це одна не лише з 
найвідоміших, а й із най-
старіших програм міжна-
родного обміну, адже діє 
з 1946 року й охоплює 155 
країн. В Україні програма 
ім. Фулбрайта — з 1992-го. 
За цей час нею скориста-
лись і продовжують кори-
стати багато відомих та 
перспективних науковців, 
студентів, дослідників. До 
їхніх послуг — усі ресур-
си університету, в якому 
відбувається стажування, 
— лабораторії, бібліоте-

ки, технічне оснащення. 
Серед фулбрайтівських 
стипендіантів свого часу 
були письменники Оксана 
Забужко та Юрій Андру-
хович, екс-міністр освіти і 
науки Сергій Квіт, перший 
ректор Києво-Могилянки 
В’ячеслав Брюховецький, 
історик Ярослав Грицак. Є 
в цьому списку і львівські 
політехніки — Євген Чер-
воний, Ірина Волинець, 
Андрій Шуляр, Андрій 
Вараниця, Святослав Нав-
роцький. 

Кандидат на стажування 
повинен знати англійську 
мову та вміти зацікавити 
тематикою дослідження, 

успіхами у навчанні. Ко-
жен учасник програми 
після завершення нав-
чання може вступити до 
Фулбрайтівської асоціації 
— Українського фулбрай-
тівського кола й організову-
вати та проводити тематич-
ні семінари, конференції, 
отримати малі гранти на 
публікації та участь у між-
народних конференціях.

Серед зацікавлених 
програмою ім. Фулбрай-
та — молодший науковий 
співробітник ІЕСК Воло-
димир Климко(на світлині), 
який уже двічі був учасни-
ком програми і доходив до 
півфіналу. 

— Пробуватиму втре-
тє, — каже він. — Труднощі 
змушують задуматися над 
помилками і ставати силь-
нішим. Це чудова можли-
вість дізнатися багато ново-
го і підняти себе на вищий 
рівень. Завдяки цій програ-
мі можна здобути колосаль-
ний особистий досвід, дос-
від обміну між державами, 
між різними культурними 
світами.

Ірина МАРТИН 

Спершу був жорсткий відбір на 
рівні університету (олімпіада у 
три тури), а потім активна робота 
зі студентами, до якої долучилися 
різні викладачі кафедри ПСУ. На 
кафедрі працюють над тим, аби 
зацікавити студентів педагогічною 
роботою, адже ці знання будуть 
потрібні їм — чи у професії, чи у 
стосунках з найближчими, зазначає 
Любов Дольнікова.

За результатами ІІ туру Всеукра-
їнського конкурсу студентських нау-
кових робіт зі спеціальності „Теорія 
і методика професійної освіти“ Ва-
силина Гриців отримала диплом ІІІ 
ступеня. Її науковий керівник — за-
відувач кафедри ПСУ Юрій Козлов-
ський. Його вихованці й раніше от-
римували призові місця на всеукра-
їнських і міжнародних конкурсах.

Економісти
Протягом 2015/2016 н.р. сту-

денти ІНЕМ активно беруть участь 
і здобувають призові місця у Всеу-
країнських конкурсах дипломних, 
студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних та гуманітар-
них наук. Про деякі успіхи газета 
вже писала. А недавно Ольга Де-
нисюк посіла І місце у конкурсі СНР 
із менеджменту (науковий керівник 
О. Мельник). Її робота була при-
свячена проблемам впровадження 
грейдової системи оцінювання по-
сад та оплати праці на вітчизняних 
підприємствах (секція „Кадровий 
менеджмент“).

Вихованці кафедри менеджмен-
ту і міжнародного підприємництва 
теж мають чим похизуватись. Так, 
Катерина Бортнік отримала ди-
плом І ступеня, а Ірина Вітко — ІІІ 

у Всеукраїнському конкурсі диплом-
них робіт з міжнародної економіки 
(наукові керівники — Р. Дармі-
ць і Л. Сай відповідно). ІІІ місце 
у конкурсі СНР з інтелектуальної 
власності посіли Любов Залізна та 
Христина Андреїв (науковий керів-
ник — М. Найчук-Хрущ), у конкурсі 
СНР за напрямом „Актуальні питан-
ня співробітництва з Європейським 
Союзом“ Анастасія Горячка (керів-
ник О. Пирог). Диплом І ступеня у 
конкурсі СНР з економіки природо-
користування і охорони навколиш-
нього середовища дістався Романові 
Зваричу, а у конкурсі СНР із туризму 
— Андрієві Савчуку (науковий керів-
ник обох студентів М. Бублик). А ось 
Еріка Хамула — третя у конкурсі СНР 
з економіки та управління підприєм-
ствами (керівник Л. Чернобай).

Підготувала Ірина ШУТКА

знай наших!

На олімпіадах і конкурсах — серед перших
m Закінчення. Початок на 3 с.
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коротко
МОН очолила Лілія Гриневич. Під 

час представлення колективу 
відомства нова керівниця, яка 
раніше очолювала комітет ВРУ з 
питань освіти і науки, зауважила, 
що на часі — робота над завер-
шенням навчального року, прове-
дення ЗНО, підготовка пакету змін 
до ЗУ „Про вищу освіту“, імпле-
ментація проекту закону „Про 
освіту“. „Напрямки освітніх ре-
форм, визначені напрацьованими 
законодавчими актами, залиша-
ються стратегічно вивіреними, і 
ми єдиною командою продовжи-
мо працювати над їх реалізацією,“ 
— сказала Л.Гриневич. 

„Геофорум - 2016“. XXІ Міжна-
родна науково-технічна конфе-
ренція, традиційно приурочена 
до професійного свята праців-
ників геології, геодезії і карто-
графії України, відбулася 13 – 15 
квітня у Брюховичах. Учасники 
заходу обговорили особливості 
підготовки фахівців, сучасні тен-
денції розвитку галузі тощо.

Студент ІТРЕ Політехніки — най-
кращий знавець радіотехніки 
в Україні. Юрій Демчина, який і 
минулоріч був серед найкращих 
на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з радіотехніки, цього 
разу посів перше місце, обійшов-
ши суперників з Житомирського 
військового інституту ім. С. Коро- 
льова і Вінницького національ-
ного технічного університету.

267 172 особи зареєструвались 
для участі в основній сесії ЗНО. 
Найбільше осіб зафіксовано на 
Дніпропетровщині, у місті Києві 
та у Львівській області, поінфор-
мував директор УЦОЯО Вадим 
Карандій. Основна сесія ЗНО три-
ватиме з 5 травня до 17 червня.

„Ідея міста: перевірка реальні-
стю“. Така міждисциплінарна 
школа проходитиме 29 червня 
– 11 липня у Славутичі. До участі 
запрошують магістрантів, аспі-
рантів, незалежних дослідників 
18 – 30 років, які працюють у 
напрямі антропології, архітекту-
ри, економіки, інженерних наук, 
історії, соціології, культуроло-
гії тощо. Участь є безплатною, 
дедлайн — 10 травня, умови — на 
сайті Центру міської історії Цен-
трально-Східної Європи.

За матеріалами інформагенцій, МОН

тренінг

Наука, що 
співпрацює                 
з бізнесом                 
і заробляє гроші

Учені неправильно розуміють свою 
роль в екосистемі й інфраструкту-

рі технологічного бізнесу, каже фахівець 
у галузі технологічного підприємництва 
Денис Довгополий. Якою ж є ця роль, і як 
працює технологічний бізнес, він розповів                                                                                    
14 – 15 квітня під час тренінгів у Львівській 
політехніці.

Було кілька тренінгів: для науков-
ців і винахідників — „Секрети успіху 
в технологічному бізнесі“ та „Комер-
ціалізація інновацій у технологічно-
му бізнесі“, для студентів — „Техно-
логічне підприємництво“. Їхня мета 
— підвищити серед представників 
академспільноти рівень знань у сфе-
рі технологічного бізнесу, пошуку 
потенційних інвесторів і комерціа-
лізації наукових розробок.

Денис Довгополий є активним 
діячем української стартап-спільно-
ти, засновником стартап-інкубатора 
GrowthUP, одним з ініціаторів масш-
табної конференції ІDCEE, має досвід 
управління і консалтингу в понад 40 
проектах в ІТ-сфері. На тренінгах 
йшлося про прикладні винаходи й ін-
новації, що близькі до ринку, досвід 
США у цій галузі (Кремнієва долина, 
Стенфорд тощо). Трьома важливими 
складовими у технологічному бізне-
сі експерт назвав підприємницький 
талант, технологічну експертизу 
й винахідництво та фінансування. 
Лише підприємець — а не вчений (бо 
це й не його справа) — спроможний 
вивести наукову ідею як продукт на 
ринок, переконавши інвестора вклас-
ти в розробку (а технологічний біз-
нес має надзвичайно високі ризики, 
успішними стають одиниці). Д. Дов-
гополий каже, що українські науковці 
не розуміють своєї ролі в системі тех-
нологічного підприємництва:

— Вчені звикли працювати з 
грантами, де потрібне обґрунту-
вання актуальності розробки. Але 
якщо йдеться про приватний капі-
тал, інвестора, це не працює: тут 
потрібно захистити бізнес-ідею, 
бізнес-план. Таке бізнес-обґрун-

тування мають робити не вчені, а                                                                                                                                                
підприємці. В Україні є кілька 
успішних прикладів кооперації на-
уки і бізнесу, як суперконденсато-
ри YUNASKO або медичний проект 
— браслет для зняття ЕКГ. Інвесто-
рів, зацікавлених у технологічному 
підприємництві, варто шукати на 
спеціальних заходах, які є у Києві та 
Львові, міжнародних галузевих кон-
ференціях (їх відвідують профільні 
інвестори), бізнес-конференціях, 
також можна писати на сайти фондів.

Компанія GrowthUP Group орі-
єнтована на допомогу підприємцям 
у пошуку інноваційних продуктів 
та рішень, побудову стабільної еко-
системи технологічного бізнесу в 
Україні та Східній Європі. Недавно 
вона підписала з МОН Угоду про 
партнерство з питань комерціаліза-
ції результатів науково-технічної 
діяльності. Спільно з МОН розроби-
ла навчально-практичну програму 
„4 кроки до інновацій“, що стартує 
26 – 27 квітня. Як зауважує експерт, 
чимало молодих учених в Україні ро-
зуміє логіку технологічного бізнесу, 
але на результати ще треба почекати.

Тренінги з технологічного під-
приємництва у Політехніці мали б 
стати першою ластівкою: у планах 
вишу — започаткувати серію зустрі-
чей (у перспективі раз на місяць) на 
актуальні для науковців теми, до 
прикладу, як підготувати й подати 
заявку на участь у грантовій про-
грамі чи захищати інтелектуальну 
власність, зазначила проректор По-
літехніки з наукової роботи Наталія 
Чухрай.

Ірина ШУТКА
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презентація 

„Побудуємо майбутнє разом“

Під таким гаслом відбулася презентація Програми стажування для 
випускників та студентів вишів компанії СіАрЕйч Україна, яку орга-

нізував для майбутніх хіміків-технологів, інженерів-технологів, механі-
ків і електриків Відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом. 

Оскільки компанія вже вдруге 
розпочинає Програму стажуван-
ня для випускників та студентів 
вищих навчальних закладів із по-
дальшим працевлаштуванням на 
підприємствах Групи CRH в Укра-
їні, то її представники — керівник 
проект- ного менеджменту Ферґал 
Варіан, менеджер з навчання та 
розвитку компанії Ірина Дунаєв-
ська і випуск- ник програми Остап 
Сиротич — завітали 11 квітня до 
Інституту хімії та хімічних техно-
логій. Послухати гостей і скори-
статися можливістю розпочати свою 
кар’єру за спеціальністю прийшло 
чимало студентів університету. 

— Основний напрям діяльності 
компанії в Україні — виробництво 
цементу, — відзначила керівник про-
грами Ірина Дунаєвська. — Торік ми 
випустили шість стажистів, серед них 
— один із найкращих наших випус-
кників — політехнік Остап Сиротич. 
Вважаю, що для того, хто потрапить 
у нашу програму — це як подарунок 
долі, адже потім гарантуємо ще й ро-

боту. Сподіваюся, що цього року у нас 
теж навчатимуться політехніки.

Перед студентами виступив Фер-
ґал Варіан, який керує проектами в 
усій Україні. Він розповів англій-
ською мовою (українською перекла-
дав Остап Сиротич) про діяльність 
ірландської Групи CRH у світі (вхо-
дить до трійки найбільших виробни-
ків будматеріалів у світі). Студенти 
також довідалися про українські це-
ментні заводи — ПАТ „Подільський 
цемент“ (Кам’янець-Подільський), 

ТОВ „Цемент“(Одеса) та ПАТ „Ми-
колаївцемент“ (Миколаїв, Львів-
ська обл.), з якими компанія працює 
з 1999 року, про умови вступу на 

стажування, вимоги до кандидатів 
і переваги, які їх очікують у міжна-
родній компанії після працевлаш-
тування тощо. Представники ком-
панії запевнили, що під час річного 
офіційного працевлаштування на 
період стажування студенти, окрім 
навчання, здобудуть ще й досвід 
роботи в міжнародній компанії. 

— Про стажування в компанії 
довідався з оголошення в газеті, — 
розповідає Остап Сиротич, випус-
кник кафедри комп’ютеризованих 
систем автоматики ІКТА. — Ця про-
грама збирає людей з усієї України, 

тож не дуже вірив, що потраплю туди. 
Коли ж мені запропонували спробува-
ти свої сили, був приємно здивований. 
Пройти жорсткий конкурс допомогли 
знання, здобуті у Львівській політех-
ніці, за що вдячний своїм викладачам. 
Дуже задоволений вибором. Вважаю, 
що студентам треба більше вірити в 
себе: не варто сподіватися, що хтось 
нам знайде роботу, а самим активно 
шукати різні можливості працевлаш-
тування. 

Катерина ГРЕЧИН

урбан-кафе

Голландський досвід планування:           
чи можливо у Львові?
У четвер, коли майже всі залишили стіни Політехніки, тут запрацюва-

ло кафе — незвичайне, а Urban-café, де збираються для обговорення 
проблем сучасного міста. У Політехніці засідання відбулося вперше, 
його тема — „Голландський досвід планування: чи можливо у Львові?“.

Закордонний досвід запрезентував 
голландський урбаніст Кейс ван Рай-
вен, співавтор книжки „Львів — місто 
парадоксів“. Він зокрема розповів про 
проект WOW Amsterdam, що стосуєть-
ся відновлення депресивного району у 
столиці Нідерландів. Все почалося зі 
створення хостелу і арт-майданчика 
у приміщенні колишньої технічної 
школи, яке кілька років пустувало, 
а нині це вже чимало просторів для 
різних активностей, що об’єднують 

навколо і місцевий бізнес, і митців, і 
мешканців, зокрема, сприяючи соці-
альній інтеграції численних іммігран-
тів. У ревалоризації закинутих-забу-
тих об’єктів іноземний фахівець ба-
чить і можливості для Львова. Загалом 
визначає кілька напрямів для розвитку 
нашого міста: інфраструктура (в тому 
числі освітня, культурна), різноманіт-
тя й креативність, якість громадсько-
го середовища, відродження околиць, 
співпраця між стейкхолдерами міста.

Деяким студентам ІАРХ на зустрі-
чі особливо цікаво було почути про 
сучасні проекти для Львова, які пред-
ставив головний архітектор міста 
Юліан Чаплінський. Це зокрема ідея 
про можливе часткове відновлення 
водойми на місці Пелчинського ставу 
(вулиця Вітовського), ревіталізація 
„Фабрики повидла“ (проект Atelier 
Stephan Rindler), проект бібліотеки 
УКУ. За словами Ю. Чаплінського, 
він шкодує, що виші в Україні, По-
літехніка зокрема, не готують урба-
ністів, а випускники-архітектори не 
вміють думати системно — у масш-
табі міста, району, вулиці.

Ірина ШУТКА
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за філіжанкою кави

Фотографія має бути жива
Про нікопольця Сергія Талочка наші читачі, 

очевидно, знають як про автора проекту „Добрі 
фото“, яким передбачено 10 тисяч безкоштовних 
чорно-білих портретних фото львів’ян і гостей 
міста. На час нашої розмови у „доробку“ фотографа 
вже було 6700 світлин, на яких посміхаються люди. 
Сергій Талочко розповідає про свій проект, особли-
вості фотографування і роздумує про мистецьку 
цінність світлини. 

— Чому Ви для реаліза-
ції такого проекту обрали 
Львів? 

— З тих міркувань, 
що це культурна столиця 
України. Тут для проек-
ту знайдеться багато ща-
сливих як мешканців, так 
і гостей. У Львові є кого 
знімати. Проект планую 
завершити великою ви-
ставкою всіх фото. Ще 
рано говорити, де це буде. 
Чи матиме проект про-
довження в інших містах? 
Можливо. Якщо знайду 
спонсора. Свої запаси вже 
вичерпав. Хтозна, може і 
залишуся у Львові…

— Маєте впевненість, 
що втримаєтеся серед своїх 
конкурентів?

— У мене немає конку-
рентів. Усі фотографи — 
мої колеги. А конкуренція 
на фоторинку — це зако-
номірно. 

— Хто Ви за фахом і як 
почали фотографувати? 

— Я — банківський 
працівник. Працював ба-
гато де. Потім вирішив, 
що треба змінювати свою 

роботу кардиналь-
но. І взявся за фо-
тографування, адже 
любив цю справу зі 
школи, займався у 
фотогуртку. Відкрив 
у Нікополі фотопід-
приємство, обслу-
говував модельні 
агентства, садочки, 
школи… Вступив до 
міської спілки ху-
дожників. А тепер 
приїхав до Львова. 

— Чим для Вас є фото-
графія?

— Це спосіб життя. 
Я — фотограф. Я бачу як 
фотограф, думаю як фо-
тограф. І з цим живу. Фо-
тограф бачить деталі, які 
інші можуть і не бачити. 
Бачить форму, світло, 
зміст фотографії. 

— Що для Вас важливо 
у фотографії? Що намагає-
теся передати? 

— Мені цікаво, щоб 
фотографія була жива, 
цікава. Зображення на 
фотографії повинно бути 
живе навіть через 50 – 100 
років, незалежно чи це 
якийсь момент у житті, 
чи репортажна зйомка, 
чи пейзаж або натюр-
морт. Недостатньо об-
межуватися кольором чи 
красою. На фотографії 
треба передати емоції. 
Для мене важливий на-
самперед зміст фото, а 
вже потім — усе решта. 
Тому що дуже якісне фото 
на найякіснішому папері 
може бути мертве. Люди-
на подивиться — і все. А 

фотографія насправді по-
винна залишати приємні 
відчуття, у ній має виру-
вати життя.

— Що вкладаєте в по-
няття „вдале фото“?

— До своїх фотогра-
фій я принципово не даю 
текстівок — вважаю, що 
тут усе без жодних слів 
повинно бути зрозуміле. 
Адже якщо те, що зобра-
жене на фото, потребує 
тлумачення на аркуші 
паперу, то це вже пись-
мова робота. Отож, якщо 
глядачі зрозуміли те, що я 
виставив, як передав свій 
погляд на людину чи на 
певну річ, як зафіксував 
певний момент, то ду-
маю, що це вдала фото-
графія. Цей результат я 
бачив на своїх виставках, 
особливо на персональ-
ній, що була в моєму рід-
ному місті. Тоді зі своїх 
фото я зробив репортаж 
про себе, адже було вид-
но, на чому зосереджую-
ся, що для мене важливе. 
Тобто якщо фото вдале, 
то у ньому можна поба-
чити його автора. 

— На чому зосереджу- 
єтеся при фотографуванні? 

— Намагаюся відпо-
відно добрати ракурс, 
світло, зловити момент, 
побачити те, що є в цю 
секунду, адже в наступ-
ну буде вже інша емоція, 
інша хвилина. Якщо фо-
тографую людину, то на-
магаюся розслабити її, 
відволікти від клопотів, 
турбот, проблем, зосере-
дити на приємному.

— Що найбільше люби-
те фотографувати?

— Все — натюрморти, 
портрети, робити фото-
репортажі. Від усього от-
римую задоволення. Зде-
більшого роблю портре-
ти, але ось уже два роки 

поспіль ставав фіналістом 
конкурсу „Фотограф року“ 
за зйомки натюрмортів. 

— Чому Ви зараз зосе-
редилися на чорно-білому 
фото? Чи популярне воно 
нині?

— Тому, що таке фото 
передає більше емоцій, 
на ньому бачимо більшу 
справжність людини, її 
глибину. А кольори це все 
„крадуть“. Та й вони ча-
сто є невдало добрані, зле 
припасовані. А чорно-бі-
ла фотографія ці всі огрі-
хи вдало згладжує. І саме 
проектом „Добрі фото“, 
в якому роблю лише чор-
но-білі знимки, хочу по-
вернути попит на класич-
не фото. Хоча більшість 
замовлень досі отримував 
на кольорові.

— Під час фотографу-
вання Ви змушуєте всіх 
конче посміхатися. Чому? 
Адже люди бувають різні…

— Тому що мета мого 
проекту — показати все 
добре, що є в кожній лю-
дині, налаштувати її на 
позитив, щоб вона зро-
зуміла, що всі можуть 
змінюватися на краще і 
посміхатися. У кожному 
я шукаю справжню по-
смішку, намагаюся спо-
нукати до неї. 

— Чим Ваші фото осо-
бливі?

— Вони мені подо-
баються, подобаються 
людям. Тим і особливі. 
Загалом у моєму дороб-
ку є кількасот тисяч різ-
них фото, а портретів 
— кілька десятків тисяч. 
Роблю те, що потрібне 
мені, що цікавить, чим 
живу. Загалом вважаю 
себе експертом портрет-
них фото. 

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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Зміни в освіті починаються вже

Покращити систему освіти — таку глобальну проблему запропо-
нували вирішувати 14 квітня представники львівського осередку 

міжнародної студентської організації BEST у рамках проекту Local 
Event on Education. Захід відбувався за підтримки компанії „Світоч“, 
ТМ „Трускавецька“, Eggo Coffee, Видавництва Львівської політехніки, 
StartUpDepot та SoftServe.

Проблеми освітньої системи євро-
пейського формату у Львівській по-
літехніці обговорювали 24 учасники 
проекту, серед яких активні студен-
ти, викладачі нашого університету 
та представники компаній (Ericpol, 
Eleks, Symphony Solutions, ABTO 
Software, SoftServe). Працюючи в ко-
мандах, учасники обговорення впро-
довж семи годин визначали актуальні 
проблеми та способи їх вирішення. 
Координували роботу експерти-фа-

силітатори з міжнародним досвідом 
створення інноваційних освітніх 
систем. Додав натхнення та певний 
поштовх до роботи експерт із питань 
інновацій в освіті Павло Шеремета. 
Він зокрема наголосив, що цей захід 
може стати проривом в освіті Полі-
техніки, а в співпраці з іншими про-
відними вишами Львова — потужним 
кластером для змін у країні.

Наприкінці робочого дня кожна 
команда презентувала своє бачення 

вирішення проблем. Отож, запро-
понували створити інформаційні 
ресурси та налагодити шляхи кому-
нікації, оновити освітні програми, 
розробити механізми співпраці „ви-
кладачі — студенти — бізнес“. Були 
питання, погляди на які збіглися в 
усіх команд: необхідність визнання 
українського диплома в світі; забез-
печення належного рівня освіти для 
старту кар’єри, а це можна втілити 
через збільшення практики, поєд-
наної зі знаннями, конкуренцію та 
роботу в команді.

— Такі обговорення в європей-
ських університетах проходять ре-
гулярно. Це дає можливість якісно 
і швидко розв'язувати проблеми в 
системі освіти. Ми вирішили теж вті-
лити такий проект, бо вважаємо, що 
є потреба розвиватися. Зібрали пред-
ставників трьох груп — студенти, ви-
кладачі та роботодавці, бо саме така 
співпраця може гарантувати якісні 
зміни, — зазначила ініціатор і органі-
затор заходу четвертокурсниця ІКНІ 
Ірина Крот. — Результатом проекту 
є напрацювання для вирішення про-
блем. В університетах Європи такі 
пропозиції впроваджують у життя, 
тож ми плануємо також резюмувати і 
запропонувати втілити їх на практиці.

Організатори сподіваються, що 
цей проект матиме продовження і 
згодом розростеться до всеукраїн-
ського рівня

Наталія ПАВЛИШИН

ініціативи

Із „Вирієм“ на рідні терени
Щороку наприкінці літа українська молодь з громадського об’єднан-

ня „Вирій“ вирушає з табором-експедицією на етнічні українські 
землі, які зараз не належать нашій державі. 

Цьогоріч з 9 до 19 серпня сту-
денти-реставратори, активісти та 
охочі пізнавати свою історію зно-
ву поїдуть на закинутий цвинтар 
у с. Суха Воля біля Любачева, де 
завершать впорядкування укра-
їнських поховань: встановлять 
табличку з інформацією про село, 
зроблять опірні основи під хрести 
та реставрують втрачені деталі 
надгробків.

Долучитися до експедиції можуть 
усі охочі, щоправда, не більше 25 осіб. 
Бо саме така кількість дає можливість 
добре координувати роботу та забез-
печити всіх місцем для ночівлі. 

— Для того, щоб доєднатися до 
нашого проекту, потрібне лише ба-
жання працювати і не боятися пе-
ребувати на цвинтарі. Пріоритетом 
буде, якщо хтось має коріння на За-
керзонні. Так, минулоріч, побачив-

ши в соцмережах інформацію про 
нашу діяльність, до нас звернувся 
Тарас Козелко, предки якого меш-
кали в селі Суха Воля. То цього літа 
він поїде з нами, — розповіла чет-
вертокурсниця ІАРХ, активіст ор-
ганізації Анастасія Янків. — З нами 
також завжди співпрацюють укра-
їнці з Польщі, долучається молодь 
із різних міст України.

Докладніша інформація на сторінці 
www.facebook.com/groups/vyriy та за тел. 
+38093-045-10-10  (Анастасія Янків).

Н. П.



ч. 12 [2932]
21  —  27 квітня 2016 11МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

студентське самоврядування

Хочеш навчитися успішності?                 
Йди в профком!
Пригадуєте, як виглядає вулик? Це ціла система, де кожна комашка 

має свої функції. Якщо глянути здалеку — бачиш лише хаос, але, 
якщо придивитися і вникнути в систему руху бджіл, то усвідомлюєш — 
все працює злагоджено і насправді це не метушня, а постійна робота. 
Безперервний рух, розвиток і, зрештою, добрі результати — так пра-
цює Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки.

— Принцип нашої роботи базу-
ється тільки на бажанні студентів 
працювати, реалізовувати спіль-
ні проекти чи власні ідеї. Нема 
жодних посадових інструкцій чи 
обов’язків, доган за погано зробле-
ну чи взагалі не завершену роботу. 
Звичайно, маємо доволі велику 
і постійну плинність кадрів, але 
кожен, хто долучається до нашої 
діяльності, вносить щось нове чи 
продовжує розвивати напрям, у 
якому працювали попередні поко-
ління. Найоптимальніше, якщо ті, 
котрі завершують роботу в проф-    
комі, передають свій досвід новим 
активістам. На жаль, не завжди так 
вдається, але намагаємося робити 
все для цього, — наголосив очіль-
ник Колегії та профкому студентів 
і аспірантів Львівської політехні-
ки Богдан Поліщук. — Зміцнює і 
покращує співпрацю й те, що ми 
щотижня проводимо зустрічі з 
представниками кожного інститу-
ту, аналізуємо недопрацювання, 

помилки, радимося, як зробити 
краще. Окрім цього, такі зібрання 
— це можливість донести інформа-
цію до всіх інститутів, щоб робота 
була злагоджена і якісна.

Винагородою за активну гро-
мадську роботу є досвід і можли-
вість випробувати свої сили та 
вміння у сфері своєрідного ме-
неджменту: через організацію, 
реалізацію різноманітних заходів, 
формування дієвої команди, управ-
ління людьми. Тож, після закінчен-
ня університету, окрім отриманих 
професійних знань, активний сту-
дент уже володіє багажем досвіду 
співпраці з людьми, швидко і легко 
орієнтується в різних ситуаціях. 

— Серед випускників Політех-
ніки — учасників нашого громад-
ського руху — є багато тих, хто ще 
під час навчання був помічником 
депутата і зараз обіймає керівну 
посаду. Ця робота дає досвід спіл-
кування, вміння оперативно вирі-
шувати проблеми. Тобто це фак-

тично ще одна безкоштовна освіта 
без особливих зусиль, — додав го-
лова студентської молоді.

Для того, щоб робота трива-
ла безперебійно, є ряд стабільних 
напрямків роботи: соціальний, 
культмасовий, житлово-побуто-
вий, оздоровлення. Періодично їх 
доповнюють та урізноманітнюють 
цікавими проектами.

В усьому процесі діяльності 
профспілкового активіста велику 
увагу приділяють думці студен-
тів. Так, головою інститутсько-
го профбюро може стати лише та 
людина, яку підтримає більшість. 
В університеті все відбувається 
пришвидшеним темпом: за 4 – 5 
років молодь проходить значно 
більше етапів розвитку, ніж в ін-
шому середовищі. 

Заступник голови Колегії та 
профкому Політехніки Анастасія 
Вакарчук (на цій посаді неповних 
два місяці) вважає, що, аби заохо-
тити студентів до діяльності, пере-
довсім треба показати їм плюси від 
цієї роботи, навести ряд аргумен-
тів. Є люди, які „легкі на підйом“ і 
завжди готові відкривати для себе 
щось нове: 

— Наприклад, у нас, в Інститу-
ті енергетики і систем керування, я 
була вже третя за історії профбюро 
дівчина — голова профбюро. Лише 
постійна динаміка дає можливість 
вистояти в конкуренції з хлопця-
ми. Багато студентів шукають різ-
ні можливості для саморозвитку, 
однак, є і такі, яким нічого не по-
трібно, не цікаво, і з такими людь-
ми найважче. Зараз я відчуваю біль-
шу відповідальність, бо це робота 
з лідерами. Планів маємо багато, 
та спершу мусимо виробити чітку 
стратегію співпраці з усіма новими 
очільниками профбюро. Головне, 
що вони готові продуктивно пра-
цювати.

Ще один заступник Олександр 
Николяк вважає, що зараз важливо 
зосередити свою увагу на розвит-
ку нових напрямів роботи, а також 
більше працювати в соціальному та 
житлово-побутовому.

Наталія ПАВЛИШИН
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студентський фестиваль

Мрії, брутальне місто і піратські 
орієнтири
Триває фестиваль „Весна Політехніки“. Минулого тижня свою 

творчу майстерність демонстрували телерадіотехніки, хіміки і 
гуманітарії

Політехніка розшукує 
супергероїв

Минув черговий дощовий львів-
ський вечір. Зазвичай за такої погоди 
хочеться грітися філіжанкою кави, 
але 12 квітня „Весна Політехніки“ 
подарувала нам ще один теплий, 
яскравий і надихаючий виступ від 
Інституту телекомунікацій, радіое-
лектроніки та електронної техніки. 
Студенти показали історію люди-
ни, яка захотіла бути супергероєм, 
а врешті сама стала на півгодини 
рятівником від весняної нудьги для 
всіх присутніх. 

Чи бувало в тебе таке, що всі 
відмовлялися вірити в твою мрію? 
Думаю, що так, адже маленьких ам-
бітних мрійників-космонавтів або 
мрійниць-балерин доросле життя 
часто перетворює на інженерів та 
касирів. Але іноді потрібно тільки 
трішечки підтримки. 

Так сталося і в житті головно-
го героя. Батьки і кохана дівчина 
відмовляли його від мрії — стати 
гітаристом, намагаючись змусити 
працювати в офісі. Часто ми чуємо 
від близьких, що „спочатку треба 

отримати гідну освіту і влашту-
ватися на нормальну роботу“, але 
що робити, коли всі пункти плану 
виконано, а ти все одно розумієш, 
що це не твоє? Саме тут, як ніколи, 
знадобиться дружнє плече. На ща-
стя хлопця, в його житті знайшлася 
людина, яка підтримала та повірила 
в його здібності. І одразу ж букваль-
но з неба впала пропозиція грати у 
справжньому музичному гурті.

Варто зауважити, що минуло-
річні переможці відповідально по-
ставилися до виступу: свою головну 
ідею вони вдало підкріпили музич-
ними і танцювальними номерами 
талановитих дівчат і хлопців, яким 
зала аплодувала стоячи. 

Тож ти все ще не віриш, що таке 
може статися з тобою? Весна, осо-
бливо „Весна Політехніки“, надихає 
на нові звершення, а ІТРЕ закликає 
тебе просто зараз роззирнутися 
навколо! А раптом десь поряд і на 
тебе полює супергерой?

Ганна СВИНАРЕНКО,
студентка ІНПП, ЖР-11

На сцені — „Сини 
Брайтона“

Середину минулого тижня увін-
чала успішна вистава хіміків. Попри 
те, що виступ розпочався на годину 
пізніше, студентам удалося реалі-
зувати свій творчий задум. О пів на 

сьому (прогнозований час початку 
вистави) до зали починають заходи-
ти глядачі. Але наші актори — у роз-
палі репетиції. Спершу наче нікого 
не помічають, а за кілька хвилин 
поспіхом просять присутніх вийти 
на півгодинну прогулянку. Репе-
тиція затягується. Раптом Дмит-                                         

ро Балита (як виявилося, головний 
герой вистави) сильним горланням 
у мікрофон приводить усіх до тями: 
„Якщо ми за 5 хвилин не розпочне-
мо, то наступного року до нас ніхто 
не прийде!“ О 19.30 розпочинається 
півгодинне дійство. 

Актори-аматори з’являються на 
сцені не традиційно з-за куліс, а ви-
ходять із зали. Тим часом головний 
герой — містер Вайт Молодший — 
акцентує присутнім, що у виставі 
йтиметься про 20-ті роки 20-го сто-
ліття у невеликому містечку Брайтон 
на півдні Англії. Брайтон всіяний 
брутальністю та жорстокістю двох 
банд. Це колишні вояки, які тепер 
збираються на з’ясування стосун-
ків, влаштовують жорстокі розбори 
і порахунки. У Брайтоні панує зверх-
ність і зневага. „Як далі з цим жити?“ 
— ставить запитання головний ге-
рой і шукає відповіді. Кожен ці про-
блеми і пошуки відповідей трактує 
по-своєму. Дві родини збираються у 
покинутому маєтку і готові до бою. 
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коротко
У Гарнізонному храмі святих 

апостолів Петра і Павла 
(м. Львів, вул. Театральна, 
11) до Квітної неділі розпо-
чався доброчинний продаж 
букетів із вербної лози 
на підтримку благодійних 
проектів „Фундації св. Ми-
колая“ для душпастирства 
військових, сиріт, студентів 
та в’язнів. Придбати букет 
можна в інформаційному 
центрі Гарнізонного хра-
му свв. апп. Петра і Павла 
(м.Львів, вул. Театральна, 11;                                                                            
тел.: +38 (067)671-42-16). 
Кожен, хто придбає лозу із 
патріотичною символікою, 
допоможе втілити добрі 
справи для добра Церкви та 
України.

У Музеї-меморіалі „Тюрма на 
Лонцького“ 16 квітня від-
булася зустріч із відомим 
французьким філософом 
Філіпом де Лара та диску-
сія „Окупація: Франція та 
Україна між минулим і те-
перішнім“. У дискусії, окрім 
професора Філіпа де Лара, 
взяли участь засновник ви-
давництва „Леополь“ Кирило 
Горішній та директор Музею 
„Тюрма на Лонцького“ Руслан 
Забілий. Модерував зустріч 
старший науковий співробіт-
ник музею Ігор Дерев’яний.

6 – 9 травня у цуманських 
лісах Волинської області 
відбудеться одинадцята 
Всеукраїнська спортив-
но-патріотична теренова 
гра „Звитяга-2016“. Захід 
націлений сприяти вихован-
ню у дітей, юнацтва та молоді 
національної свідомості, 
історичної пам’яті, громадян-
ської позиції, патріотизму, 
готовності захищати Бать-
ківщину, шляхом опанування 
духовної спадщини визволь-
ної боротьби УПА. У грі візь-
муть участь понад 300 юнаків 
та дівчат з України та Білору-
сі. Організатор „Звитяги“ — 
Всеукраїнський молодіжний 
рух „Національний Альянс“. 
Більше інформації про захід 
можна дізнатися на офіцій-
ному сайті: zvytjaga.org.ua.

За матеріалами інформагенцій

Видовищний кодекс честі 
пірата

Студенти ІГСН не відійшли від 
поганої традиції своїх попередників 
відшліфовувати артистичні недороб-
ки перед самим виступом і через те за-
тримувати його на годину. Зрештою, 
навіть коли вже глядачам було дозволе-
но зайняти місця, п’ять хвилин тривала 
інтрига, коли ж розсунуть куліси. Наг-
нітання емоцій відбувалося під шум 
хвиль і нетерплячі аплодисменти зали. 
В темряві. Не цілковитій, бо вкінці на 
колонах прокручували світлові ефекти. 
Ну а потім раптом почалося — балкон 
як корабель з піратами, схвильована 
глядацька зала як розбурхане море…

ІГСН для виступу задіяв простір 
максимально — крім балкона, звіс-
но, основний драматично-пригод-
ницький сюжет міні-вистави „Кодекс 
честі“ (сценарист і режисер — Назар 
Домбровецький) розгортався на сцені, 
а ще точилися піратські бої з шаблями 

(постановник — Валентина Каменєва) 
і поза нею. Команда задала напруже-
ний, емоційний темпоритм із самого 
початку, зробивши акцент на яскраві 
образи та танці. Створила тон виступу 
пісня у виконанні гості з ІМФН Кате-
рини Гладій Be a pirate, продовжив його 
пристрасний східний танець першо-
курсниці Вероніки Ольховик. Глядачів, 
треба сказати, це заводило — „око за 
око, кров за кров“, для динаміки вико-
ристання бубнів, стільців, вибір між 
дружбою і владою та грошима — ту-
піт ногами доповнював той драйв, що 
панував на сцені. Однак, як зазначив 
опісля голова журі Ігор Гулюк, енту-
зіазм до кінця виступу дещо спав, тож 
вражаючий початок не завершився 
таким же сильним фіналом. Попри те 
ІГСН вдалося витримати стиль і навіть 
розбавити виступ кумедними несподі-
ванками — на сцену не заплановано 
тричі виходила зі шваброю прибираль-
ниця.

Наталя ЯЦЕНКО

Зрештою, хтось перемагає. Пере-
можці пишуть історію. А з усього на-

прошуються два висновки: щоб 
завершити війну, треба знати, з 
чого вона почалася; кожен кон-
флікт можна вирішити мирно. 

Журі конкурсу відзначило 
хорошу акторську роботу, зла-
годжену масовку, антураж, ор-
ганізаційну підготовку. Дію ви-
стави посилили звуки акордео- 
на і цимбал, народна пісня про 
нелегку долю наймита, а також 
вдало добрані декорації. Весь 
свій запал актори вдало несли до 
фіналу, який завершився овація-
ми глядачів. 

Ірина МАРТИН
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Нова художня студія  „Творча 

кухня“ відчинить свої двері 
для львів’ян 22 квітня о 17.00, 
у ТЦ „ІнтерСіті“ на проспекті  
Чорновола, 67-г. Це сучасний 
мистецький майданчик для дітей і 
дорослих, можливість спробувати 
себе в ролі художника, втілити 
креативні проекти будь-якого 
рівня складності, отримати все-
бічні знання у сфері прикладного 
мистецтва та живопису. Заняття 
відбуватимуться у зручний час, у 
невеликих групах та індивідуаль-
но.

21 – 24 квітня у Львові відбуваєть-
ся Шостий фестиваль польсько-
го театру. Митці з Литви, Польщі 
та України покажуть 5 вистав 
(4 для дорослих і 1 для дітей). 
На фестивалі глядач побачить 
„Обіцянки світанку“ (у ролях — 
польська акторка Ана Сенюк та її 
син Ґжеґож Малецький), „Легше 
зіпсувати, ніж полагодити“ (пред-
ставлення театру І. Крашевського 
з Житомира, музика польського 
композитора Анджея Воячка),  
„Записки офіцера Червоної армії“ 
(польська театральна студія з 
Вільнюса), дебют „Шевці“, який 
представив Польський народний 
театр у Львові. Діти мають наго-
ду переглянути „Повторення з 
Червоної Шапочки“ у виконанні 
Польської театральної студії з 
Вільнюса. Вхід на всі вистави — за 
запрошеннями, які можна взяти в 
Генеральному Консульстві РП. 

18-річний піаніст Маркіян Іваш-
кевич із Долини отримав першу 
премію на молодіжному музич-
ному конкурсі у Ной-Шатель 
(Швейцарія), граючи в дуеті 
зі скрипалькою Офелі Санчез. 
Серед понад 50-ти учасників Мар-
кіян Івашкевич був єдиним 
представником з України. Фінал 
конкурс відбудеться у травні в 
місті Райнау (Швейцарія).

Маркіян Івашкевич — учасник та 
переможець багатьох міжна-
родних проектів, фестивалів, 
конкурсів та форумів. Музикою 
займається з 9-ти років. Навчав-
ся у Львівській спеціалізова-
ній музичній школі-інтернаті                     
ім. С. Крушельницької. З серпня 
2015 року — студент Цюрихського 
університету мистецтв.  

За матеріалами інформагенцій

високі ноти

Джамала:                          
„Глядач мусить відчути                     
мій біль як свій“

Співачка, яка представлятиме Україну 12 травня в Стокгольмі (Шве-
ція) на „Євробаченні-2016“, за місяць до цього пісенного конкурсу 

дала великий сольний концерт у Львові. Оскільки квитки на виступ 
Джамали в Опері розкупили задовго до нього, його організатори 
gastroli.ua планують провести ще один, клубний – 21 травня в Event-
Hall „Кіно“.

Концерт Джамали 
у Львові – програ-
ма „Шлях додому“ 
– відбувався в ме-
жах її туру містами 
України. Перед тим, 
як вийти на сцену 
львівської Опери, де 
вперше мала прозву-
чати пісня „1944-й“ та 
композиції з найно-
вішого, удостоєного 
чотирьох нагород му-
зичної премії YUNA, 
альбому „Подих“, ар-
тистка розповіла про 
свою підготовку до „Євробачення“.

Цього року було вирішено не 
використовувати промо-тури й ве-
чірки для популяризації пісні, яку 
співатиме Джамала. Але єдина по-
їздка для фанів „Євробачення“, кот-
ру здійснила співачка до Амстерда-
ма, залишила в неї добрі враження: 
слухачі дуже тепло реагували, пода-
рували квіти, а згодом охочі взяти 
інтерв’ю вишикувались у чергу. Вже 
зрозуміло, що Хорватія, Польща, 
Швейцарія зацікавилися піснею 
„1944-й“. Проте, переконана Джа-
мала, в неї є достойні конкуренти:

– Я в захопленні від того, що 
цього року на „Євробаченні“ дуже 
круті вокалісти. Представники 
Хорватії, Болгарії, Польщі, Маль-
ти мають суперпотужні, справжні 
голоси, тому буде цікаво змагатися 
саме з ними. Однак мені здається, 
що „Євробачення“ – це конкурс на-
строю: ніхто зараз стовідсотково не 
спрогнозує, який буде 12 травня на-
стрій у того глядача, що голосува-
тиме. Попри те, щось мені підказує, 
що глядач мусить відчути мій біль, 
висловлений у пісні, як свій.

Джамала в роботі відповідальна, 
пунктуальна, вимоглива до себе й 

до команди – „намагаюся бути зі-
браною, а перед виходом на сцену 
тільки молюся“.

Продюсер співачки Ігор Тар-
нопольський повідомив, що вся 
увага групи, яка працює над ви-
ступом Джамали, зосереджена на 
високій якості постановки. Будуть 
у ній кримськотатарські мотиви, 
національні, але максимально 
сучасні. Дизайнер Іван Фролов, 
який буває на виступах артистки, 
і знає, як вона рухається на сцені, 
створив для неї дві сукні, ще дві 
готує стиліст СТБ Дмитро Куря-
та. Кольори, які переважатимуть 
у вбранні, – сірий, темно-синій та 
трохи бежевого. На початку трав-
ня відбуватимуться відкриті ре-
петиції, на яких внесуть останні 
корективи щодо виступу. Оскіль-
ки спостерігаємо великий інтерес 
західних медіа до Джамали й увага 
цього разу на „Євробаченні“ буде 
звернена до рівня музики й пі-
сень, то є шанс для України якщо 
не перемогти в конкурсі, то при-
наймні потрапити у число фаво-
ритів.

Наталя ЯЦЕНКО
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фестивалимо

Молоді для молодих – почуйте нас!
У Львові триває II Міжнародний фестиваль „Академія“, гасло яко-

го „Молоді – молодим“. Захід покликаний активізувати творчу й 
обдаровану молодь нашого міста. Концерти відбуваються з 15 квітня 
у Львівській обласній філармонії, Львівській національній музичній 
академії імені М. В. Лисенка, Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і 
Павла та Львівській політехніці. Завершення фесту – 24 квітня.

Ідея проведення фестивалю, за 
словами його директора, профе-
сора Львівської національної му-
зичної академії імені М. В. Лисенка 
Остапа Майчика, належить ректору 
музичної академії, народному ар-
тистові України Ігорю Пилатюку. 
Її поява зумовлена тим, що серед 
великої кількості інформації, якою 
живе суспільство, дещо губиться 
діяльність музичних закладів і тих 
колективів, які причетні до музики. 
Завдяки „Академії“ її організатори 
сподіваються повернути інтелекту-
ального слухача. А також – залучити 
студентство до мистецького життя 
Львова, оздоровити і піднести рі-
вень споживання високого худож-
ньо-музичного мистецтва. Особли-
вістю фестивалю є те, що виконавці 
музичних творів – молодь, слухачі 
– теж.

Другий фестиваль відрізняється 
від першого тим, що його генераль-

ним партнером стала Львівська полі-
техніка: в університеті звучала музи-
ка бароко у виконанні студентської 
капели музичної академії, а художні 
колективи Політехніки виступили у 
вівторок у філармонії на великому 
гала-концерті „Від Бога наша пісня, 
наша мова“. Крім цього, день перед 
тим у філармонічній залі спільно зі 
студентським хором академії висту-
пала народна хорова капела „Гау-
деамус“. У вітальному слові ректор 
Політехніки Юрій Бобало наголосив, 
що мистецтво, безцінні культур-
ні надбання є важливим чинником, 
який суттєво впливає на виховання 
повноцінних фахівців у вищій школі, 
нової науково-технічної еліти нації.

Директор Народного дому „Про-
світа“ Політехніки, заслужений пра-
цівник культури України Степан 
Шалата повідомив, що у фестивалі 
мало б взяти участь понад 160 сту-
дентів-політехніків. Вони є пред-

ставниками художніх колективів 
університету, зокрема камерного 
оркестру „Поліфонія“, студент-
ської капели „Гаудеамус“, ансамблю 
бандуристок „Вірність“, ансамблю 
бального танцю „Грація“, шоу-ба-
лету „Аверс“.

Загалом у фесті відображені різ-
ні музично-співочі смаки. Так кожен 
концерт музичної академії базуєть-
ся на виконавстві кафедр: скрипки, 
концертмейстерства, ансамблю, 
квартету, джазової кафедри, також 
великих студентських симфонічних 
оркестрів.

22 квітня у Гарнізонному хра-
мі свв. апп. Петра і Павла почуємо 
духовне слово митрополита Іго-
ря Возьняка. Там же солісти і ор-
кестранти за участю хору і симфо-
нічного оркестру Оперної студії 
академії виконають масштабний твір 
Антоніна Дворжака Stabat Mater.

Фестиваль став масштабніший: 
торік було вісім концертів, а цього-
річ – їх чотирнадцять. Не увійшла 
у проспект фестивалю, але умовно 
є його 14-м концертом, постановка 
опери „Дон Жуан“ у львівській Опе-
рі. Це цікавий творчий експеримент 
за участю студентів, хору й оркестру.

книги, музика, кіно

Прем’єри, знахідки, важливості
Затверджено перелік книжкових 

видань, які будуть надруковані за 
програмою „Українська книга“. До 
нього потрапили суспільно важливі 
речі – Словник української мови, який 
підготовив Інститут української мови 
НАН України, видання кримсько-
татарською мовою, книги шрифтом 
Брайля. Управлінню видавничої 
справи і преси доручено розглянути 
можливість включення до переліку 
видавничі проекти: В. Мельниченко 
„Щоденники Т. Шевченка“, О. Яков-
чук і Д. Павличко – „Небесна сотня“, 
„Жертви Бабиного Яру“, а також ви-
дання, присвячене творчості україн-
ського кіноактора Івана Миколайчука.

З концерту в київському Палаці 
спорту на початку квітня розпочав-
ся концертний тур „Люди“ групи 

„Бумбокс“. Він присвячений виходу 
однойменного максі-синглу й охопить 
14 міст України, від Києва до Чернів-
ців та від Кривого Рогу до Львова. У 
Львові концерт відбудеться 28 травня 
в Палаці спорту „Спартак“. До синглу 
увійшли п’ять пісень. І це перший за-
пис гурту, в якому він грає в новому 
складі – до „Бумбоксу“ приєднався та-
лановитий піаніст Павло Литвиненко, 
який більше року їздив з ним як сесій-
ний музикант.

У Голлівуді відбулася урочиста 
прем’єра шостого сезону культового 
фентезійного телесеріалу „Гра пре-
столів“. На заході були присутні вико-
навці головних ролей. Шостий сезон 
буде складатися з 10 епізодів, в основу 
яких лягли частина книги „Вітри зими“ 
Джорджа Мартіна, а також окремі глави 

з книг „Бенкет стерв’ятників“ і „Танець 
з драконами“, за якими були зняті чет-
вертий і п’ятий сезони. На телеекрані 
нові серії з’являться 24 квітня.

Під час 7-го Одеського міжнародно-
го кінофестивалю буде презентовано 
унікальну німу кінострічку „Шерлок 
Холмс“, яка цьогоріч святкує сторіч-
ний ювілей від дня створення. Показ 
пройде на Потьомкінських сходах, у 
супроводі симфонічного оркестру. 
„Шерлок Холмс“ складається з чотирьох 
частин, створив його американський 
режисер Артур Бертелет. Стрічку вва-
жали загубленою, та торік Французька 
синематека повідомила, що в архівах є 
7 котушок плівки з копіями оригіналь-
ного фільму.

Сторінку підготувала 
 Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Спортсмен на стометрівці. 7. Штрафний удар у 
футболі, який пробивають з відстані 12 ярдів від 
воріт. 9. Заборонений прийом у боксі – взаємне 
захоплення супротивників під час бою. 10. Неве-
ликий гризун, що веде напівводяний спосіб життя 
і має цінне блискуче хутро. 11. Назва Бога в ісла-
мі. 12. Загальна назва вулканів на Камчатці і Ку-
рильських островах. 14. Швидкий біг коня навскач. 
15. Світлина-автопортрет. 17. Вид атмосферних 
опадів. 18. Американський письменник, автор бест-
селерів у стилях жахів, фентезі, містики. 20. Дрібні 
частки твердих речовин, що виділяються з ріди-
ни і осідають на дно посудини. 22. Швидкість ви-
конання музичного твору. 23. Царівна з болота. 
24. Невелике легке судно з мотором для недалекого 
плавання. 25. Прямокутний майданчик для гри в те-
ніс. 26. Колір у стилі мілітарі. 28. Твердий мінерал, 
напівдорогоцінний кварцовий камінь. 30. Бог ко-
хання зі стрілами. 32. Назва першої частини Біблії 
– П’ятикнижжя Мойсея. 35. Труба або жолоб для 
відведення води з даху під час дощу. 37. Чоловічий 
і жіночий одяг без рукавів у стародавніх греків, що 
нагадував сорочку. 38. Загальний вигляд предмета, 
окреслений лінією, що обмежує його поверхню; 
контур, силует. 40. Офіційний огляд чого-небудь 
з метою виявлення речових доказів злочину. 41. Части-
на світу в західній півкулі Землі. 42. Місто обласного 
значення в Україні. 43. Бережливість, ощадливість під 
час витрачання чого-небудь. 44. Кандидат на премію у 
якійсь категорії конкурсу серед претендентів. 
Вертикально: 
1. Вічнозелене плодове цитрусове дерево. 2. Експонат 
фалериста. 3. Японське бойове мистецтво. 4. Косоокість. 
6. Німецький фізик, лауреат Нобелівської премії, відкрив 
Х-проміння. 7. Облік населення країни. 8. Музикант з 
Ямайки, що популяризував регі. 13. Легендарний скульп-
тор, що закохався у вирізьблену ним статую дівчини. 

16. Професійний письменник, критик. 18. Австралійський 
сумчастий ведмідь. 19. Грошова допомога, стипендія зі 
спеціального фонду для проведення наукових та дослід-
ницьких робіт. 20. Двадцять четверта літера грецької 
абетки. 21. Портовий вантажник. 27. Ритмічна гімнастика 
під музику. 29. Наука про філософський камінь. 31. Об’єм-
ний виріб, що імітує форму тіла людини, для примірю-
вання одягу. 33. Ім’я коня Дон Кіхота. 34. Початковий 
момент спортивних змагань. 36. Відрізок прямої з певним 
числовим значенням і напрямом у просторі. 39. Місто в 
Європі, де є Бранденбурзькі ворота.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар

22 квітня — Всесвітній день Землі.
23 квітня — Всесвітній день книжки та 
захисту авторського права. 

Пам’ятні дати
21.04.1871 — народився Володимир Гна-
тюк, український фольклорист i лiтера-
турознавець.
21.04.1910 — помер Марко Кропивниць-
кий, український драматург, режисер i 
актор, один із основоположників укра-
їнського професіонального театру.
21.04.1947 — польські власті розпочали 
геноцидну акцію „Вiсла“ проти корінного 
українського населення Надсяння, Лем-
кiвщини та Холмщини.

21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич, 
український історик, академік.
22.04.1919 — загинув Остап Нижанків-
ський, український композитор, громад-
ський діяч, хоровий дириґент.
22.04.1922 — у Подебрадах відкрито Укра-
їнську господарську академію.
22.04.1985 — померла Стефанія Гебус-Ба-
ранецька, українська художниця-графік.
23.04.1875 — народився Модест Сосенко, 
відомий український маляр.
24.04.1803 — народився Олександр Дух-
нович, український письменник, педагог 
i публіцист.
25.04.1913 — помер Михайло Коцюбин-
ський, видатний український письмен-
ник.
25.04.1915 — початок боїв Українських Сі-
чових Стрiльцiв на горі Макiвцi.

25.04.1927 — помер Марко Черемшина 
(Iван Семанюк), український письменник 
i громадський діяч.
25.04.1945 — помер гетьман Павло Скоро-
падський, який 1918 року очолював уряд 
України.
26.04.1890 — народився Микола Зеров, 
український поет, перекладач, лiтерату-
рознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор Чорно-
бильської АЕС — це стало початком най-
більшої екологічної катастрофи.
27.04.1904 — помер Михайло Старицький, 
видатний український драматург, режисер.
27.04.1948 — помер Василь Щурат, поет 
i лiтературознавець, перекладач „Пiснi 
про Роланда“.
27.04.1979 — загинув український компо-
зитор Володимир Iвасюк.
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варто знати

Поверніть собі частину                                           
оплати за навчання
У сучасному світі чи не найдорожче коштують знання. Більшість студентів 

навчаються на комерційній формі навчання. Про те, як отримати подат-
кову знижку розповідають головний державний ревізор-інспектор відділу 
адміністрування податку на доходи фізичних осіб управління податків і 
зборів з фізичних осіб Галицької ОДРІ ГУ ДФС у Львівській області Володи-
мир Фостяк та головний державний інспектор сектору організації роботи 
Галицької ОДПІ ГУДФС у Львівській області Мар’яна Грицевич.

Компенсація — це, по суті, повер-
нення частини зі сплачених податків 
від заробітної плати. Право на подат-
кову знижку мають батьки студентів, 
їхні опікуни чи самі спудеї, якщо офі-
ційно працевлаштовані. Здебільшого 
ця сума сягає 15% від витрат, але не 
перевищує 1710 грн. за місяць. Тобто 
сума повернення кількості коштів за-
лежить від мінімальної зарплати (1,4% 
від мінімальної зарплати). Право на 
податкову знижку мають лише грома-
дяни України.

Відшкодовують кошти лише за 
звітний рік. Тобто, в 2016 році можна 

повернути кошти тільки за 2015 рік. 
Подавати декларацію на відшкоду-
вання можна до кінця поточного року. 
Підтвердженням витрат є квитанції 
про оплату за навчання в попередньо-
му році. 

Для отримання податкової зниж-
ки необхідно подати такі документи: 
заповнену податкову декларацію про 
майновий стан і доходи; довідку про 
доходи (з вказаним загальним дохо-
дом, єдиним соціальним внеском, 
пільгами (якщо є) і прибутковим 
податком (ПДФО); копію догово-
ру з навчальним закладом; довідку 

з навчального закладу, що студент 
справді там навчається. Крім цього 
документи, які засвідчують родинні 
зв’язки — копію паспорта та іденти-
фікаційного номера одного з батьків 
(того, хто оплачував навчання), а та-
кож копію свідоцтва про народження 
студента. Якщо ж студент працює і 
сам оплачував навчання, то копію 
його паспорта та ідентифікаційного 
номера. Основним документом для 
повернення цих коштів є квитанція 
про сплату, тому важливо, щоб там 
був вказаний платник. Теж необхід-
но зазначити номер рахунку, на який 
повернуть кошти. Всі ці документи 
подавати за місцем реєстрації декла-
ратора. 

Повертають гроші впродовж двох 
місяців і цю суму вже не оподаткову-
ють. 

До податкової знижки належать 
також такі витрати: частина суми про-
центів, сплачених за користування іпо-
течним житловим кредитом; від суми 
пожертвування у різні благодійні не-
прибуткові фонди; на користь закладів 
охорони здоров’я тощо.

на канікулах

„Політехнік-3“ готує літній відпочинок
Як завжди, Львівська політехніка 

дбає про відпочинок студентів, 
працівників та їхніх дітей. Про 
те, як покращилися умови для 
відпочинку, цінову політику та 
особливості дитячого відпочинку 
розповіли директор навчально-оз-
доровчого табору „Політехнік-3“ 
(с. Коблеве) Марія Костюк та її 
заступник Володимир Домінюк.

Цінова політика
Цьогоріч відпочинок проходитиме 

в шість заїздів. Перший, найдовший (з 
9 до 29 червня) — дитяче оздоровлен-
ня. Та паралельно з дітьми зможуть 
відпочивати і їхні батьки. В цьому за-
їзді приємно здивують ціни, особли-
во зважаючи на те, що на всі путівки 
для працівників Політехніки діють 
знижки. Вартість одного дня для осо-
би під час першого заїзду — 215 грн. 
для дорослого. Інші заїзди (із 1 липня 
до 2 вересня) триватимуть по 12 днів, 
вартість 256 грн. з особи за день, а в 
номерах із вигодами — 320 грн. 

У першому заїзді для дорослих буде 
додатковий плюс — вартість путівки 
прирівняна до вартості дитячого від-
починку. Тож у підсумку путівка буде 
значно дешевша, ніж у липневі і серп-
неві заїзди. 

Особливості дитячого 
відпочинку

Традиційно для дітей готують ціка-
ву культмасову програму з насиченим 
графіком, тож нудно не буде. З дітьми 
займатимуться вихователі, культорги, 
інструктори з фізвиховання. Також за-
лучать медперсонал, охорону і ще до-
датково наряд поліції, який чергуватиме 
цілодобово. Дітей селитимуть за віком і 
статтю по 3 – 4 особи в кімнаті. 

Зі Львова дітей організовано в супро-
воді дорослих завезуть потягом до Одеси, 
а звідти — автобусами до табору; анало-
гічно й із поверненням додому. Квитки 
закуплять також організовано (вартість 
квитків не входить у ціну путівки). 

Під час дитячого заїзду передба-
чено п’ятиразове харчування. Меню 

збалансоване і щоденно діти мати-
муть солодощі та фрукти. На терито-
рії відпочинкової бази є питна вода, 
яка проходить багатоступеневу філь-
трацію.

Поліпшення та 
нововведення

Ми зробили капітальний ремонт в 
10 корпусі, де відпочивають працівни-
ки. Там повністю замінили склопакети, 
збільшили санвузол, відремонтували 
стіни і підлогу, а також частково замі-
нили меблі. Встановили величезний 
бойлер для нагріву води, — розповів 
Володимир Домінюк. — На території 
впорядкували клумби, висадили мо-
лоді дерева. Також приємні зміни на 
пляжі: довезли велику кількість піску, 
відмежували спортивну зону від відпо-
чинкової, збільшили кількість навісів. 
Для урізноманітнення відпочинку ор-
ганізуємо прокат катамаранів. 

Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад 
професорів кафедр:

• адміністративного та інформа-
ційного права — 1; 
• екологічної безпеки та природо-
охоронної діяльності — 2; 
• економіки підприємства та інвес-
тицій — 1; 
• інженерної геодезії — 1; 
• історії України та етнокомуніка-
ції — 1; 
• кримінального права і проце-          
су — 3; 
• менеджменту організацій — 1; 
• менеджменту та міжнародного 
підприємництва — 1; 
• педагогіки та соціального управ-
ління — 3; 
• програмного забезпечення — 2;
• систем автоматизованого проек-
тування — 2;
• соціальних комунікацій та інфор-
маційної діяльності — 1;
• теоретичної радіотехніки та ра-
діовимірювання — 2; 
• теоретичної та практичної пси-
хології — 1; 
• теорії та філософії права — 3; 
• технології органічних продук-    
тів — 3; 
• української мови — 1; 
• фізичної та колоїдної хімії — 2; 

• фотограмметрії та геоінформа-
тики — 1; 
• хімії і технології неорганічних 
речовин — 2; 
• хімічної технології переробки 
пластмас — 1; 
• хімічної технології силікатів — 1; 
• цивільного права та процесу — 1.

Особи, які бажають взяти участь 
у конкурсі, подають такі документи: 
заяву; особовий листок обліку ка-
дрів з фотографією; автобіографію; 
копії документів про вищу освіту, 
наукові ступені і вчені звання; спи-
сок друкованих праць і винаходів 
із зазначенням публікацій в журна-
лах, що входять до наукометричних 
баз даних (Scopus, Web of Science) 
та індексу Гірша, завірених за вста-
новленим порядком; згоду на збір та 
обробку персональних даних; копії 
паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщен-
ня посад професорів кафедр до-
пускаються особи, які мають науко-
вий ступінь доктора наук та вчене 
звання доцента або професора 
відповідно до профілю кафедри, а 
також стаж педагогічної роботи не 
менше 8 років.

*   *   *
Термін подання документів на конкурс — місяць з дня опублікування 

оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора 

Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

НОВИНКИ
А. С. Василюк, Н. І. Мель-
никова.
Комп’ютерна графіка 
Навчальний посібник. – 
2015. – 308 с.
Розглянуто історію 
виникнення комп’ю-
терної графіки, засоби 
введення та виведен-
ня графічної інфор-

мації. Розкрито типи комп’ютерної графі-
ки, галузі застосування, різні можливості 
використання графіки. Посібник містить і 
практичну частину для засвоєння відомих 
алгоритмів растрової графіки. В теоретич-
ній подано аналіз відомих комп’ютерних 
систем створення та редагування комп’ю-
терної графіки для двох операційних сис-
тем: Microsoft Windows та Apple Mac OS X.
Посібник зацікавить студентів напряму під-
готовки „Системний аналіз“.

За заг. ред. проф. 
Ю.  Я.  Бобала, проф. 
З. Г. Піха.
Збірник тестових за-
вдань з англійської 
мови за професійним 
спрямуванням 
Навчальний посіб-
ник для вступників 
до Національного 

університету „Львівська політехніка“ 
на рівень магістра
Третє в-ння, пер. і доп. – 2015. – 440 с. 
Збірник містить англо-український та 
українсько-англійський словник-мінімум, 
граматичний додаток та ключі до тестових 
завдань. 
Рекомендовано для студентів усіх форм 
навчання.

Н.  Ю.  Подольчак, 
В. Я. Карковська.
Аудит і оцінювання 
управлінської діяль-
ності
Навчальний посібник. – 
2016. – 128 с.
Розкрито суть та зна-
чення оцінювання 
управлінської діяль-
ності організацій, зо-

крема організацію перевірки, виявлення 
недоліків та проблем у методиці управ-
ління керівників різних ланок. Подано 
комплексний аналіз стану управлінської 
діяльності на основі зібраних даних та 
реко мендації щодо механізмів підвищен-
ня економічності, ефективності та резуль-
тативності роботи суб’єктів управлінської 
діяльності різних рівнів. 
Для студентів спеціальності „Адміністра-
тивний менеджмент“.

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

У книгарнях діє дисконтна програма  
„Книжкова скарбничка“

До уваги передплатників тижневика 
„Аудиторія“!

У зв’язку з літніми канікулами і відпускним періодом в універ-
ситеті у першому півріччі 2016 року число 20 вийде 23 червня, в 
другому півріччі спарені числа 21 – 22 вийдуть 1 липня, а число 23 
вийде 31 серпня.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Оксентюка Андрія Васильовича;
студентський квиток ВК № 09602532, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Пиш’євої Роксолани Сергіївни;
диплом ВК № 24144106, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бурка Михайла Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Назар Софії Орестівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бондаренко Анжели Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Івасик Христини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Таранько Стефанії Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кушнерової Катерини Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Стефановської Софії Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Баса Богдана Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Молокуса Віталія-Богдана Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Аль-Джавахірі Саміра Джамаля;

студентський квиток №  10335339, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Савули Юлії Олегівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Грубенюка Максима Віталійовича;
залікову книжку № 1213754, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Шевцової Марти Анатоліївни;
студентський квиток №  10338995, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пельц Ольги Вікторівни;
студентський квиток № 1510146, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мельника Андрія Євгеновича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Міненка Олександра Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Грицко Вадима Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бурбан Анастасії Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гунди Анастасії Мирославівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Долинської Софії Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кострубей Яни Валеріївни;
студентський квиток №  1431512, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Вершиніної Людмили 
Сергіївни.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 160639

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Катерини ГРЕЧИН.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 

• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33, 
http: //www.audytoriya.lviv.ua,  e-mail: audytoriya@gmail.com

Львівські студенти 
знову змагатимуться 

на хакатоні!
Локальний осередок Між-
народної студентської 
організації BEST вдруге 
організовує студентський 
хакатон. 

BEST Hackathon, який 
відбудеться 7 – 8 травня, 
дасть змогу студентам відчу-
ти дух ІТ-змагань та цікаво 
провести час. 

Формат змагань незмін-
ний: команди впродовж 24 
годин повинні виконати 
завдання, а після цього пре-
зентувати їх. 

Слідкуйте за новина-                                                     
ми в соцмережах:                                                                     
vk.com/best.hackathon,
facebook.com/
events/582942801871500/).




