освітній студентський тижневик
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Студенти-архітектори підкорили „Весну…“
В ІІМТ відкрили
лабораторію
MESO
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Політехніки
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Чим для Вас цікава „Весна Політехніки“?
Цьогорічний фінал фестивалю „Весна Політехніки“ мав
чи не найоригінальніший
старт — від технічної працівниці нашого університету пані Мирослави. Доки
всі нетерпляче очікували
початку концертної програми, на сцену вийшла
прибиральниця і, наспівуючи якусь пісню, почала
підмітати. Її звернення до
зали — „Чого дивитеся?
Починаємо!“, — стало сигналом для старту. Думаю,
це ввійде в історію фестивалю.
Розпочну з традицій (хоч
про це писали вже практично всі наші журналісти)
— фінал „Весни“ був пізній
і тривав до ночі, коли громадський транспорт припиняє роботу, а в таксистів
настає час пік. Тож, аби
потрапити додому, треба
або набратися терпіння і
чекати, телефонуючи до
однією за одною служби
таксі, або… йти пішки. Але,
насправді, це був єдиний
мінус гала-концерту. Ну,
хіба ще напівпорожня зала.
Та, думаю, це через невчасні починання виступів.
Проблема тут давня.
Тепер про добре. Цього року
журі мало над чим дискутувати, про що сперечатися і,
як наслідок, — кого нагороджувати.
Хоча, критичні режисери
„Весни“ (Іван Микуляк та
Дмитро Голян) упродовж
усього фестивалю ходили
знервовані через непідготовленість команд, невміння студентів відчувати сцену, нерозуміння молоддю
концептуальності виступів,
через небажання деяких,
уже бувалих фестивальників, через їх зірковість
чути і співпрацювати, — все
врешті вдалося, хоч далеко
не ідеально, зате — цікаво.
Закінчення на 12 с.

Олександр Пашковенко, студент другого курсу Інституту
геодезії:

„Розбавляє передсесійну рутину“
Фестиваль відбувається в період, коли в студентів сесія, тож вечори „Весни Політехніки“ розбавляють сіру атмосферу довкола. Це
позитивно впливає на акторів і на глядачів, можна прийти і гарно
відпочити. „Осінь“ та „Весна“ щороку зростають, з’являються нові
тренди і вони — кращі, динамічніші, популярніші.

Ольга Маланчук, студентка третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Можливість для саморозвитку та
знайомств“
„Весна Політехніки“ для того, щоб студенти мали можливість
показати свої таланти. Під час рутинного навчання потрібно
себе розважити. І, вважаю, що цей фестиваль є яскравим прикладом того, як це найкраще робити. „Весна“ змінюється щороку,
бо життя вирує (постійно відбуваються якісь події в країні, вони впливають на
творчість студентів), надихає на творення чогось нового. Для мене цей фестиваль — можливість саморозвитку, впевненості в собі, можливість показати свої
здібності, а також знайомство з багатьма цікавими людьми. Поза університетом
стараюся теж реалізовувати свої таланти. Маю власний вокальний гурт.

Владислав Яценко, студент першого курсу факультету
журналістики Львівського національного університету
ім. І. Франка:

„Я вперше прийшов на цей фестиваль“
Я вперше прийшов подивитися „Весну Політехніки“. Мене запросив мій товариш, каже, що має бути цікаво, тож сподіваюся
подивитися гарний концерт і відпочити. Думаю, що такі молодіжні фестивалі цікаві та потрібні, щоб одні студенти могли
розважитися, а інші — реалізувати свої таланти.

Анастасія Супрун, студентка другого курсу Інституту
математики та фундаментальних наук:

„Для мене виступ на сцені — це насолода“
„Весна“ здружує нас усіх. Після кількамісячних репетицій,
зустрічей відчуваємо себе, як справжня сім’я. Із нетерпінням
чекаємо наступного року, щоб знову так шалено провести
час. Для мене виступати на публіці — це насолода. На сцені я
більше п’ятнадцяти років, це мій „наркотик“. Минулого року
я взяла номінацію „Найкращий жіночий вокал“ і це додає ще більше стимулу
займатися співом. Я давала свій сольний концерт у рідному місті, мала музичний тур у Польщі та й взагалі беру участь у різних конкурсах всієї України.
Дуже радію, що ще попереду маю, як мінімум, дві „Весни“, так що для мене
цей фестиваль — це все.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Вітаю з Днем журналіста!

Ш

ановні журналісти — працівники редакції
тижневика „Аудиторія“, університетського
Інтернет-сайту, викладачі та студенти кафедри
журналістики та засобів масової комунікації Львівської політехніки!

У день вашого професійного свята, котре ми традиційно відзначаємо 6 червня, від душі вітаю вас і щиро
бажаю й надалі дотримуватися найголовнішого — нести

людям Правду!

Побутує така крилата фраза: „Краще один раз запалити одну маленьку свічку, ніж весь час проклинати темряву“. Видається, у цих словах втілюється визначальний
сенс вашої копіткої творчої праці — праці із щоденного запалювання для своїх читачів, слухачів і глядачів
світлого та благодатного правдивого інформаційного
вогню. Завдяки йому дивовижно швидко скорочуються
відстані між континентами і країнами, а головне — між
людьми.
Про це слід повсякчас пам’ятати, усвідомлюючи своє
професійне й громадянське покликання як четвертої гілки влади. Йдеться передусім про вивчення і формування

громадської думки, налагодження постійної комунікації та зворотнього зв’язку між державою і суспільством,
утвердження в нашому спільному українському домі демократичних цінностей.
Багато ваших колег нині виконують важку й небезпечну, але вкрай потрібну журналістську місію на
сході нашої держави, де триває підступна й кривава
братовбивча війна, розв’язана проросійськими сепаратистами та зовнішнім агресором. Вони доносять до
нашого суспільства і всієї світової громадськості правду про подвиг українських воїнів — мужніх і відважних
захисників рідної Батьківщини.
Засвідчую вам, шановні колеги, свою глибоку повагу
та підтримку. Бажаю, щоб ваше професійне зростання ніколи не зупинялося, а рівень доходів дозволяв працювати
самовіддано і чесно! Бажаю вам доброго здоров’я, всіх
життєвих гараздів, творчого неспокою і гострого пера!

З повагою — ректор Національного університету
„Львівська політехніка“,
голова Ради ректорів Львівщини
професор Юрій БОБАЛО

лабораторія

Задля якісної підготовки матеріалознавців

Н

а кафедрі прикладного матеріалознавства та
обробки матеріалів Інституту інженерної механіки та транспорту відкрили лабораторію MESO — сервісофіс з інженерного матеріалознавства, що створена
завдяки європейському проекту ТЕМРUS MMATENG.

| Світлина Ірини Мартин

Тут представлено сучасне обладнання, вартістю 68 тисяч євро, яке дає
змогу проводити різноманітні експертні та наукові
дослідження, зокрема на
замовлення підприємств
та організацій. Це вісім
комп’ютерів, два ноутбу-

ки, проектор, твердоміри,
3Д-принтер, коерцитиметр, дефектоскоп, металографічний мікроскоп із
цифровою камерою, два
мультимедійні апарати для
демонстрування лекцій,
дипломних і дисертаційних робіт.

Завдання лабораторії
MESO — комерціалізація
результатів виконання
європейського проекту ТЕМРUS MMATENG,
проведення наукових
досліджень, підготовка
конкурентоспроможних
фахівців у галузі матеріалознавства. На цьому наголосив ректор університету Юрій Бобало під час
відкриття лабораторії:
— Хто від цього виграє? Насамперед студенти, адже маємо можливість
на сучасній базі готувати
висококласних фахівців.
А матеріалознавство — це
та галузь, яку на коліні чи
на примітивних приладах
неможливо вивчити.
Нова лабораторія дає
чималі можливості студентам і науковцям, адже
у ній можна розробляти
і проводити курси навчання та підвищення кваліфікації з інженерного
матеріалознавства, організовувати маркетинг, мо-

ніторинг та оцінювання
потреб суб’єктів господарського регіону в прикладних розробках з інженерного матеріалознавства
та вивчення вимог роботодавців, розвивати науково-навчальні матеріалознавчі центри за участі
провідних закордонних
компаній, виконувати інженерно-технічні роботи
на замовлення зацікавлених осіб та підприємств.
На відкритті побували представники фірми
„Укрінтек“ із Запоріжжя
(які запропонували на базі
кафедри створити центр
незалежних досліджень),
Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка
НАН України, Нововолинського ливарного заводу, компанії „Інтел“ із
Харкова, яка надала грант
на 25 ліцензій найновішого програмного забезпечення.
Ірина МАРТИН
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із головної зали

Університет має бути відкритою системою

24

травня відбулося засідання Вченої ради Львівської
політехніки, де зокрема говорили про удосконалення організаційної структури університету.

Децентралізація,
гнучкість, інноваційність

науково-технічних
проектів Політехніки.

Говорячи про удосконалення оргструктури Політехніки, перший проректор Володимир Павлиш окреслив
чинники конкурентоспроможності
вишу в сучасних умовах: це формування та підтримка позитивного іміджу
університету; інтернаціоналізація та
активна міжнародна співпраця; підвищення якості освітньої діяльності.
Недоліками в цій структурі назвав
високий рівень централізованості,
жорстку вертикаль, орієнтацію на
посереднього студента, недосконале адміністрування і документообіг.
Тож, зазначив, потрібна переорієнтація університету на модель відкритої
системи, де ключовими є активна комунікація із зовнішнім середовищем,
висока якість, інноваційний розвиток, а також гнучкість, мобільність,
посилення самостійності структурних підрозділів вишу, інтеграція з
працедавцями тощо. Вирішено створити робочу групу з розробки проекту
нової оргструктури Політехніки.
Про виконання ухвал Вченої ради
прозвітував професор Валерій Дудикевич, а про схему процесу ліквідації
академзаборгованості — професор
Орест Лозинський. Проректор з наукової роботи Наталія Чухрай говорила зокрема про відкриття докторантури за 37 спеціальностями, проект
тимчасового положення про конкурс

Відзнаки:
від ВРУ до
Політехніки
На засіданні народний депутат Оксана Юринець і ректор
Політехніки Юрій
Бобало вручили почесні грамоти ВРУ
„за заслуги перед українським народом“ директорові МІОК Ірині Ключковській і керівнику ІНЕМ Олегові
Кузьміну.
Привітали команду ІЕПТ
ім. В. Чорновола — 9 студентів і їхнього керівника асистента кафедри
туризму Василя Костючка, — що виборола перше місце в туристичних
змаганнях „Кубок Карпат-2016“. А
тоді — представників кафедри ЕСМ: на
ХV Всеукраїнському конкурсі „Молодь
— енергетиці України-2015“ аспірант
Роман Ференсович отримав диплом
3-го ступеня (роботу готував під керівництвом професора Анатолія Журахівського), а студент Богдан Дмитрик
— 2-го ступеня (керівник Олександр
Равлик). А от Анна Козич посіла перше
місце на ВКСНР у галузі „Енергетика“
(керівник Георгій Лисяк).
Відзначили студентів, а також їхні
команди за високі місця у низці всеукраїнських студентських олімпіад.
Так, за успішний виступ на олімпіадах

з економіки природокористування та
міжнародної економіки подякували
Анастасії Горячці, з менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності —
Марії Куян. Серед відзначених і студенти ІІМТ Назарій Сокіл — срібний
призер олімпіади зі спеціальності
„Обладнання легкої промисловості
та побутового обслуговування“, Юрій
Городник — учасник конкурсу наукових робіт із розділу „Легка промисловість“. Студенти ІТРЕ Богдан Киричук
і Володимир Андрущак посіли 1-ше загальнокомандне місце на олімпіаді зі
спеціальності „Інформаційні мережі
зв’язку“ та перші позиції на ВКСНР у
напрямі „Телекомунікації“. На олімпіаді зі спеціальності „Телекомунікаційні системи та мережі“ відзначили
Сергія Редчука, а за напрямом „Телекомунікації“ — Андрія Цуркана. За
добру підготовку студентів, високий
професіоналізм подяку університету
отримав професор керівник кафедри
ТК Михайло Климаш.
Ірина ШУТКА

діалог

Мета всіх реформ — якісна освіта
П
ро те, що болить у сучасній вищій школі, студенти і викладачі
Львівської політехніки, а також ректори львівських вишів мали
нагоду висловити на зустрічі із першим заступником міністра освіти і
науки України Інною Совсун, що в п’ятницю відбулась у Політехніці.

Спершу гостя поспілкувалася з ректорами вишів Львівщини,
потім — зі студентами. Серед актуального назвала корегування
переліку спеціальностей, системи

держзамовлення: і перше, і друге
має відповідати запитам сучасного
світу, тенденціям ринку праці (де
нині домінує приватний бізнес)
і потребам суспільства (яке пла-

тить податки). Та основну увагу
І. Совсун зосередила на новій моделі фінансування університетів, яку
напрацювали в МОН. Розпочала з
того, що загальні видатки на освіту в Україні вищі, ніж у розвинених
державах, і помалу зростають (однак зараз, зрозуміло, пріоритетною є оборонна сфера). Проблема
ж — в неефективному використан-
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коротко
ні цих видатків. Скажімо, витрати
на одного студента у нас в рази
нижчі порівняно з Чехією, Францією чи США; бувають казуси, як-ось
підготовка майбутнього богослова
коштує більше, аніж медика.
На ситуацію у вищій школі
впливає і демографічний чинник:
до 2020-го кількість абітурієнтів
буде скорочуватись, що важливо
врахувати при стратегуванні діяльності вишів. Тим не менше, якщо на
початку 1990-х в Україні до університетів вступало 30% випускників
шкіл, то нині — аж 80% (у розвинених країнах 30 – 50%). Чи готові всі
ці молоді люди до здобуття вищої
освіти? Водночас її масовізація породжує дисбаланс на ринку праці
(робітників бракує, а ось юристів,
наприклад, — надмір).
Пропонована система фінансування вищої освіти, в основі якої
європейський досвід, передбачає 4
складові. Першою є базове (блочне) фінансування, яке гарантує
університетові 80% від минулорічного фінансування, а решта
залежить від таких показників діяльності вишу, як кількість студентів, їхнє працевлаштування (треба
продумати механізм підрахунку),
якість науково-дослідної роботи,
обсяг залучених грантових коштів
(що держава мала б стимулювати,
як-ось Ізраїль, один з технологічних лідерів світу) та міжнародна співпраця. Друга складова
— соціальний фонд. За словами
І. Совсун, назріла необхідність
перегляду стипендійної системи
— виведення стипендій в окремий соціальний фонд і розмежування академічних та соціальних
виплат (перші — за особливі заслуги, другі — тим, хто потребує
підтримки). В Україні в структурі
видатків на вищу освіту видатки на
стипендії становлять аж 40% (тоді,
як у розвинених країнах 10%). Студентів І. Совсун запевнила, що
змін у структурі нарахування виплат зараз не буде.
Інші складові нової моделі —
фонд державної цільової підтримки і фонд розвитку. На розвиток
вишів у 2016 році не заплановано жодної гривні, тоді як це має
бути окремим рядком бюджету, як
є у Британії, каже І. Совсун. Фонд
розвитку дозволяв би університету
реалізовувати необхідні для нього
капітальні чи інституційні проек-

Політехніка — п’ята в „ТОП-200
Україна“ 2016 року. Лідером
рейтингу став КПІ, суттєво випередивши інші виші за критерієм „Інноваційна діяльність
університетів“ (екосистема
Sikorsky Challenge). Другий —
КНУ ім. Т. Шевченка (найбільше
бюджетне фінансування науки).
Далі — ХПІ та ХНУ ім. В. Каразіна.

ти. Серед пропозицій — прописати
новий юридичний статус університету (в деяких країнах це „фундація“), що розширював би його права
як бюджетної установи — для ширшої автономії, зокрема фінансової, а також у визначенні кількості
працівників і норм навантаження,
встановлення конкурентних розмірів оплати праці. Перехід до нової
моделі фінансування потребував
би років зо п’ять. У будь-якому разі,
мета — якість освіти.
Ректор ЛНМА ім. М. Лисенка
Ігор Пилатюк говорив про необхідність врахування при вступі у
мистецькі виші визначальності
творчих здібностей вступника,
очільник ЛНАУ Володимир Снітинський — про падіння якості
освіти, науки й потребу інтеграції
академічної й університетської
науки, а ректор ЛІЕТ Ігор Бочан
— про залучення бізнесу як інвестора в освітню галузь. Голова
Львівської обласної ради профспілки працівників освіти і науки
Марія Яцейко стурбована низьким
рівнем зарплат: освітян, а також
реформуванням системи професійно-технічної ланки.
На зустрічі зі студентами І. Совсун зауважила, що у
2015-му лише 18% українських студентів оцінило якість вищої освіти
вище, ніж середня. Вона закликала
студентів не боятися брати відповідальність за своє майбутнє, ініціювати необхідні для них зміни
(скажімо, щодо вивчення англійської, без якої якісна освіта нині
неможлива):
— Хороша освіта — у ваших інтересах. Думайте і працюйте над
вашим майбутнім, а ми будемо старатись сприяти вам у цьому.
Ірина ШУТКА

Відзнаки до Дня науки. За вагомий внесок у розвиток науки, багаторічну плідну працю
професор Анатолій Загородній
отримав звання „Заслужений
працівник освіти України“, а
провідний науковий співробітник кафедри органічної хімії
Олександр Заіченко — почесну
грамоту від ЛОДА.
Студент Володимир Андрущак — стипендіат програми
„Завтра.UA“. Його номінація — „Електронна техніка та
прилади“, робота — „Зменшення
енергоспоживання оптичних
пристроїв для оптичних транспортних мереж“. У Х конкурсі
стипендіальної програми Фонду
Віктора Пінчука „Завтра.UA“ взяло участь понад 800 студентів з
усієї України.
Дізнайся про конкурсну програму для студентів та молоді
„Телеком Акселератор“. Вона
зорієнтована на розвиток, підтримку та фінансування інноваційних розробок і рішень у
сфері телекомунікацій і зв’язку,
а також стартапів, присвячених
здоров’ю, освіті тощо. Зустріч
із представником „Телеком Акселератор“, виконавчим директором технологічного кластеру
ВДНГ-tech Максимом Бахматовим організовує кафедра ММП,
3 червня о 14.00 в 209 ауд. IV н.к.
„Управління інноваційним процесом в Україні: економічні,
соціальні та політичні трансформації“. Таку Міжнародну науково-практичну конференцію
провела кафедра менеджменту
організацій Політехніки з партнерами з Польщі, Казахстану,
Словаччини, Німеччини, Болгарії
та Білорусі; участь у роботі взяли науковці з Університету Марії
Кюрі-Склодовської з Любліна.
За матеріалами інформагенцій
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| Світлина Ірини Шутки

Актуальні наукові проблеми
обговорюють у Політехніці

Проблеми першооснови
всього сущого
Про проблеми води говорили на
ХV Міжнародній науково-практичній конференції „Ресурси природних вод Карпатського регіону“. У
стінах Політехніки вона відбулась
уперше, зібравши науковців з різних
навчальних і наукових інституцій,
зокрема з Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України,
Представництва Польської академії

наук у Києві (завітав керівник Генрик Собчук).
Проблеми води — складні,
багатоаспектні — потребують
міждисциплінарного підходу, тож
долучились політехніки з ІГДГ,
ІБІД, ІХХТ, ІЕПТ ім. В. Чорновола,
розповіла член наукового комітету
конференції доцент Політехніки
Людмила Савчук. Голова комітету
професор Віктор Яворський
зазначив, відкриваючи наукову
зустріч:

— Ще давньогрецький філософ
Фалес казав, що вода є першоосновою всього сущого. Цей вираз не
тільки не втратив свого значення, а
нині набув нового. Проблеми води
надзвичайно складні: обсяги прісних вод зменшуються, якість води
падає. Водою займаються всі, але
єдиного напряму немає і питання
фактично не вирішується. Тому на
конференції можемо розробити основні напрями розвитку науки про
воду. З чого варто починати? Україна підписала Угоду про Асоціацію з
Євросоюзом, що є дорожньою картою зокрема і в цьому питанні. Нинішні стандарти щодо води є або радянські, або лобістські. Лабораторний аналіз води — бутильованої, з
цистерн — дав жахливі показники,
але вони дозволені ГОСТом. Тому
першочергове завдання — розробити і ухвалити держстандарти,
відповідні міжнародним нормам.
Друге — необхідно готувати
фахівців з одержання питної води,
якої стає дедалі менше. Є розуміння
ректорату, тому, думаю, згодом
в університеті будуть відповідні
програми підготовки.
Ірина ШУТКА

Будуємо інформаційне
суспільство
афедра міжнародної інформації ІМФН провела 26 – 27
травня Міжнародну науково-практичну конференцію
„Україна в процесах глобального
інформаційного обміну“, в якій
спільно із науковцями взяли
участь студенти-міжнародники
старших курсів.

На пленарному засіданні і під
час роботи секцій понад 50 учасників з провідних вишів України
та Польщі свою увагу зосередили
на тенденціях розвитку інформаційного суспільства, світовій
практиці інформаційної освіти
в Україні, історії становлення,

| Світлина Катерини Гречин

К

актуальних дослідженнях та пріоритетах розвитку. Мова також
йшла про підходи до розуміння та
інституційно-процедурну специ-

фіку впровадження, інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики
держави, інформаційно-комуні-
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каційні вектори сталого розвитку
й міжнародного науково-технічного співробітництва. Учасники
конференції дискутували з приводу глобальної та національної
інформаційної безпеки держави,
проблем правового регулювання

інформаційних відносин й забезпечення інформаційних прав людини. Вони підтримали діяльність
європейських студій у вишах України та обговорили перспективи
спеціальності „Європейські комунікації“.

Учасники конференції прийняли ухвалу, куди увійшли відповідні
пропозиції стосовно вдосконалення системи підготовки здобувачів
вищої освіти в Україні.

Економічна безпека в
умовах інтеграції

мане оподаткування, офшори, залучення інвестицій, яких Україні дуже
бракує, про розвиток інноваційної
діяльності тощо.
В її роботі взяли участь і виступили професори Інституту економіки та менеджменту Львівської
політехніки: проректор з наукової
роботи Наталія Чухрай, директор
ІНЕМ Олег Кузьмін, завідувачі кафедр: зовнішньоекономічної та
митної діяльності Ольга Мельник,
менеджменту і міжнародного підприємництва Ольга Пирог, обліку та
аналізу Ігор Яремко. Вони, зокрема,
розповіли про вклад дослідницької
роботи університету в інноваційний
розвиток країни в умовах євроінтеграції, висловили своє бачення розвитку освітянської діяльності у час
пожвавлення співпраці з ЄС, регу-

лювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічний
розвиток України, говорили й про
потенціал обліково-звітної системи
в забезпеченні економічної безпеки
вітчизняних підприємств.
Конференція пройшла в конструктивному руслі. Учасники інтернет-конференції обмінялися досвідом своїх наукових напрацювань,
скористалися порадами іноземних
колег стосовно реформування вищої освіти, підвищення економічної
безпеки в умовах інтеграції, накреслили шляхи спільного вирішення
низки завдань, домовилися й надалі
оперативно реагувати на нагальні
проблеми, які очікують Україну на
шляху до ЄС.

Н

а базі Київського національного університету технології
і дизайну 27 травня відбулася
інтернет-конференція на тему
„Інформаційно-аналітичне
забезпечення ефективності
діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в
умовах інтеграції в ЄС“.

На конференції, в якій взяли
участь представники вишів і наукових організацій не лише з України, а
з Болгарії, Білорусії, Тунісу, Грузії,
Бельгії, мова йшла про поліпшення
діяльності українських підприємств
в умовах переходу до інтеграції з ЄС,
про ризики, які її очікують, непроду-

Катерина ГРЕЧИН

Катерина ГРЕЧИН

можливості

Програми для навчання і стажування у США

У

рамках „Днів Америки у Львові“ минулого тижня в Політехніці
відбувся „Ярмарок освіти у США“. Студенти, викладачі, науковці
могли дізнатись про актуальні програми академічних обмінів Державного департаменту США та про вступ до американських університетів.

Інформацію про програми надає
та координує їх Відділ преси, освіти і
культури Посольства США в Україні.
Саме його представники, а також Інформаційно-консультаційного центру „Освіта“ презентували освітні
можливості для українців. Є програми для школярів, вчителів. Представникам вишів цікаві, звісно, програми
для студентів, молодих викладачів і
дослідників.
Global UGRAD дає можливість
студентам бакалаврату впродовж семестру навчатися в університетах чи
коледжах США, а Fulbright Graduate
Student Exchange Program — це 1 –
2-річне навчання в США на здобуття
ступеня магістра. Для молодих викладачів, аспірантів, дослідників є

Fulbright Research and Development
Program (FRDP), що дозволяє провести за океаном дослідження або розробити нові навчальні курси, освоїти
нові методи навчання й викладання,
і Fulbright Scholar Program — для
проведення досліджень в університетах і дослідницьких центрах США.
Цікавою для фахівців на середньому
етапі розвитку кар’єри буде Програма ім. Г. Гамфрі, а ось завдяки програмі Legislative (Professional) fellows
program держслужбовці, фахівці в галузі державної політики можуть ознайомитись із роботою уряду США. Є ще
Програма можливостей (Opportunity
Funds), розрахована на покриття витрат на вступ для талановитих осіб,
що обмежені у власних коштах.

Відбір учасників на участь у цих
програмах відбувається на конкурсних засадах. Серед типових вимог
до претендента: українське громадянство, знання англійської мови,
повернення в Україну після візиту
за океан, наявність відповідних до
конкретної програми рівня освіти й
віку. Відбір передбачає кілька етапів:
подання заявки, розгляд документів,
англомовна співбесіда і тестування
та нарешті остаточний відбір і затвердження відібраного кандидата
(рішення приймають у Вашингтоні). Гранти від Держдепу США в
основному покривають усі витрати
(на навчання/стажування, переліт,
проживання, медичне страхування
тощо). Деякі програми адмініструє
Посольство США, інші — Офіс Програм ім. Фулбрайта в Україні, тож
більше на сайтах цих структур.
Підготувала Ірина ШУТКА
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слово про колегу

Людина, яка вміє знаходити таланти

Б

огданові Івановичу
Стаднику, випускникові ЛПІ, почесному професорові Львівської політехніки,
завідувачеві кафедри
інформаційно-вимірювальних технологій
днями виповнилося
вісімдесят літ.

Колеги по роботі, з
яким їх свого часу звели
різні життєві ситуації, чи
то в КБ „Термоприлад“,
чи безпосередньо на факультеті, а згодом інституті, діляться роздумами
про свого колегу, відомого вченого в галузі температурних досліджень,
заслуженого винахідника, академіка Академії
інженерних наук України
і Міжнародної академії
термоелектрики.
Микола Микийчук,
директор ІКТА, професор: Для нашого інституту Богдан Стадник
значить дуже багато. Він
створив і очолює наукову
школу засобів вимірювання фізичних величин, в
яких закладено теоретичні, технологічні і метрологічні основи створення
нових приладів і систем
вимірювання температур.
За його сприяння створено чотири кафедри. Як
науковець — відомий не
лише в Україні, а й далеко
за її межами, а його вихованці працюють у різних
містах Європи і США. Чудовий організатор і педагог. Надзвичайно добрий
і мудрий, до нього завжди
горнуться люди. За 35 років, що працює в Політехніці, став не лише історією інституту (14 років
керував ним), а й університету. Він — старійшина
Львівської політехніки:
входить у вузьке коло тих
людей, які вміють давати
корисні й мудрі поради.

А ще він — добрий пасічник, має дуже гармонійну
вдачу і досі зберігає в серці людське тепло і скромність. Весь мій професійний шлях теж пов’язаний
із ним: я в нього вчився і
далі вчуся. Богдан Іванович вміє знаходити таланти і відшліфовувати їх,
добрий мотиватор. Значна частка міжнародної
співпраці інституту — це
теж його заслуга. За все це
його шанує й керівництво
університету.
Орест Кочан, доцент
кафедри ІВТ, докторант:
Під керівництвом Богдана Івановича працюю
лише два роки. А ось через рідних знаю про нього вже змалечку: мій дідо,
Володимир Олексійович,
доцент кафедри ІВТ,
який працював тут ще з
1938 року, був керівником його кандидатської
дисертації. Згодом вже
Богдан Іванович керував
дисертаціями моїх родичів, допомагав їм ділом і
порадами. В мене вдома
його й досі часто цитують. Для мене він — як
хрещений батько. Богдан
Іванович — дуже сучасний керівник. Він завжди
тримає руку на пульсі, в
курсі всіх нових технологій, зокрема й у суміжних галузях, підтримує
добрі контакти з різними
освітніми й науковими
журналами й організаціями. Ми вдячні йому за

сучасне обладнання, яке
закупила кафедра при
його сприянні.
Ярослав Луцик, професор: Саме з подачі
Богдана Івановича було
створено спеціалізовану
вчену раду із захисту докторських дисертацій, яку
він і очолює. Має понад
450 наукових праць: монографій, статей, патентів та винаходів. Під його
керівництвом успішно
захистили дисертації 32
кандидати та 10 докторів наук. За свою працю
відзначений медалями та
орденами, є відмінником
приладобудування. Це
людина, з якої ми всі беремо приклад.
Євген Походило, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації: Я не уявляю, де
працював би нині, якби
не Богдан Іванович. Саме
він запропонував мені на
початку дев’яностих перейти на кафедру ІВТ з
НДКІ ЕЛВІТ. Кандидатську дисертацію, а згодом
і докторську, почав писати і захистив теж з його
ініціативи. Це вже потім
я зрозумів, що він завжди
допомагає тим, кому це
найбільше потрібно. Він
дуже толерантний, мені
завжди приємно працювати з ним.
Юрій Кривенчук,
керівник виробничої
практики університету,
асистент: З Богданом Івановичем познайомився,
коли став студентом кафедри ІВТ. Запам’яталася
його фраза: „Все буде добре“. З таким гаслом і йду
по життю. Він запалив
у мені іскру, яка з часом
розгоряється. Поруч з
ним росту духовно і професійно. Саме йому завдячую тим, що написав
кандидатську дисертацію. Оскільки я не львів-

ський, то він для мене
майже як батько. Перший
порадник — це також він.
А ще він є стрижнем, який
тримає не лише нашу кафедру, інститут, а й університет.
Пилип Скоропад,
професор: Коли після закінчення Поліграфічного
інституту я потрапив на
„Термоприлад“, де Богдан
Іванович був начальником науково-дослідного
відділу КБ, то він, разом
зі своїми колегами мене,
молодого, недосвідченого випускника, який ще як
слід не уявляв свого професійного майбутнього,
зумів не лише захопити наукою, а й зробити
це справою мого життя.
Вже з перших днів мене
вразив моральний клімат
у колективі, який є нині
на кафедрі й інституті,
скерований на потенційний розвиток творчості.
Він, коли бачив у людині
майбутнього науковця,
вже із свого поля зору не
випускав. Це було дивовижно, адже багато науковців не дуже хотіли готувати молоде покоління,
бо боялися конкурентів.
Богдан Іванович ніколи не мав такого страху
і „витискував“ з людини
максимум того, на що
вона була спроможна. Як
людина він дуже м’який,
делікатний й водночас
— вимогливий, має дар
від Бога: може побачити
в кожному ті риси й можливості, які вони й проявляють невдовзі. Вражає
його спосіб життя, активність, моральність, здоровий підхід до себе, підлеглих, товаришів. То ж
хай Господь і надалі йому
допомагає у всіх добрих справах.
Думки збирала
Катерина ГРЕЧИН
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дні „Дня“

коротко

Фотовиставка тріумфу
та катастрофи
350

На Львівщині розпочалися
заходи вшанування письменника, поета, публіциста,
перекладача, вченого, громадського і політичного діяча
Івана Франка. 28 травня, у
день смерті Великого Каменяра, пройшли поминальні
заходи на Личаківському
кладовищі. По всій області
до 12 червня відбуватимуться
вистави, концерти, поетичні
читання, виставки, екскурсії,
презентації видань, лекції, покази фільмів та інші тематичні
мистецькі заходи у закладах
культури області.

найкращих фотографій з усієї України
представили на XVII Міжнародній фотовиставці газети
„День“ у Львівській політехніці. До 12 червня всі охочі
мають можливість оглянути
роботи фотомитців, які відображають історичні події
в нашій державі: війну на
сході, політичні перипетії,
обличчя українських воїнів,
які впродовж двох років
боронять нашу країну тощо.
Ці цікаві сюжети, репортажі
повсякденні моменти перетворюють на мистецтво.

| Світлини Наталії Павлишин

Привітав добре знану політехнікам гостю у стінах університету ректор професор Юрій Бобало. Слова
подяки за роботу висловила партнер
заходу директор МІОК Ірина Ключковська, народний депутат Оксана
Юринець, очільник ЛОДА Олег Синютка, заступник голови Товариства
„Просвіта“ Львівської політехніки
Надія Любомудрова.
— Наші фотографії — справжній
синтетичний жанр. Ця виставка показує велике серце та надзвичайний
героїзм українців у горнилі війни.
Кожна з ілюстрацій має певну роль.
Це також біографія наших величі,
тріумфу і катастрофи. Хто уважно
придивиться — побачить все, — на-

голосила головний редактор газети
„День“ Лариса Івшина.
Після відкриття фотовиставки
студентська молодь, діячі культури
та освіти подискутували із Ларисою
Івшиною про якісну журналістику.
На зустріч прийшло чимало молоді,
зокрема майбутні журналісти, які навчаються у Політехніці, викладачі.
Говорили про різні напрями розвитку газети „День“, про її особливу нішу
та роль, про можливість розвитку
якісної журналістики в нашій країні.
Мова йшла й про необхідність постійний поступ базувати на фундаменті
найкращих умів українства та світу.
Наталія ПАВЛИШИН

Подружжя франкознавців,
викладачів ЛНУ ім. І. Франка
Богдан та Наталя Тихолози
запустили популяризаторський блог про Івана Франка.
У межах проекту „Франко.
Наживо“ публікують досі невідомі загалу фотографії письменника, цікаві історії про
Франка, а також спростовують
поширені про нього міфи. Блог
почав працювати у травні.
Впродовж двох днів, 28 та 29
травня, вуличні художники
оновлювали експозицію
Львівської вуличної галереї
(вул. Замарстинівській, 29).
Десять художників з різних
міст України намалювали нові
роботи на місці старих графіті.
Назва проекту, в рамках якого
створювались нові малюнки
— „Спектр“ (SPKTR). Раніше
тут уже з’являлись роботи,
виконані в рамках львівського
графіті-фестивалю „Алярм“.
Надалі стіна вуличної галереї
може бути використана як
майданчик для інших арт-проектів.
11 – 12 червня в Парку
культури та відпочинку
ім. Б. Хмельницького проходитиме велофестиваль „Велопарк2016“. Велосипедисти
зберуться разом, аби показати, що велосипед це не просто
засіб пересування, це стиль
життя, стиль здорового та
успішного життя у колі однодумців. На одному майданчику
будуть відбуватися різні види
змагань.
За матеріалами інформагенцій
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Правда про так звану
„Велику Вітчизняну“
Як українці спинили
ворога
На кінець першого дня війни,
22 червня, супротивникові вдалося
в напрямі на північ (через Литву) і
на північний схід (через Білорусію)
пройти 35 – 50 км, а на схід, на Україну, — уклинитися на 10 – 20 км.1
А впродовж перших тижнів ворог
просунувся через Прибалтику в напрямі на Ленінград до 500 км, у напрямі на північний схід, на Москву,
— до 550 км, і на схід, у напрямі на
Київ, — до 300 – 350 км.2
28 червня німецькі війська вже
захопили Мінськ. 11 радянських
дивізій, які обороняли білоруську
столицю, опинилися в оточенні. Для
порівняння: Львів німці захопили 30
червня.
У кінці червня було замінено
командування Північно-Західного фронту, війська якого не змогли
спинити швидкий наступ німців у
Прибалтиці. Командувача Західного фронту генерала армії Героя
Радянського Союзу Дмитрія Павлова, начальника штабу фронту й
начальника оперативного відділу
штабу фронту, війська якого обороняли московський напрям, 4 липня,
на 12-й день війни, заарештували,
спішно провели суд і 22 липня розстріляли.
А війська Південно-Західного
фронту, які захищали київський напрям і від першого дня війни чинили
німецьким військам посильний опір,
відступали з боями і вже 24 червня,
на 3-й день війни, почали завдавати
ворогові відчутних контрударів, які
майже зразу ж переросли у велику
битву, здебільшого танкову. Вона
тривала весь тиждень у трикутнику
Володимир-Волинський — Радехів
— Дубно на заході України і змусила
ворога „цілий тиждень топтатися на
місці“.3 То була перша велика битва,
яка показала, що з нападником можна боротися.
Навіть німецькі генерали зазначали тоді, що з усього німецько-раПочаток у ч.ч. 13-14, 15, 16

дянського фронту тільки на фронті
Групи армій „Південь“, що наступала через Західну й Правобережну
Україну в напрямі на Київ, німецькі
війська наткнулися на сильний опір.
Ось що записав 27 червня в своєму щоденнику (як підсумок перших
п’ятьох днів війни) начальник Генерального штабу німецьких суходільних військ генерал Гальдер: „На
боці супротивника, який діє проти
Групи армій „Південь“, спостерігається тверде й енергійне керівництво“.4
А ось що написав у своїх спогадах уже після війни колишній командувач 3-ї танкової групи (була у
складі Групи армій „Центр“, що наступала на московському напрямі)
генерал Гот: „Найважче було Групі
„Південь“. Війська супротивника
(…) було відкинуто від кордону, але
вони скоро оговталися від несподіваного удару й контратаками своїх
резервів і танкових частин, що стояли далі в тилу, зупинили просування німецьких військ. Оперативного
прориву (…) до 28 червня не було
досягнуто. Великою перешкодою
на шляху наступу німецьких частин
були могутні контрудари супротивника“.5 Як бачимо, цей генерал
прямо написав, що на початку війни
найважче було не на московському
напрямі, де наступала і його танкова група, а на київському.
Таку оцінку німецькі генерали дали радянським військам і командуванню Південно-Західного
фронту. А командував тим фронтом
щедро наділений полководницьким хистом генерал-полковник
Михайло Петрович Кирпонос. Був
він людиною героїчної вдачі, мав
усебічно розвинений розум і багатий життєвий досвід. Усі ці високі
якості давали йому змогу вправно
керувати важкокерованими військами. Бо ж війська, які йому дісталися,
були такі, як і всі радянські війська,
— небоєздатні. Тільки його полководницькі здібності дали Південно-Західному фронтові змогу на
цілий тиждень затримати німецькі
війська у великій битві на Волині, а

потім понад два місяці спиняти їх
під Києвом. Цей час вище радянське
командування використало для підготовки оборони Москви.
Те, що війська Південно-Західного фронту чинили помітний опір
нападникам і надовго затримали їх
перед Києвом, мало й велике воєнно-політичне значення: керівництво США, перед яким тоді постало
питання: допомагати Радянському
Союзові чи вже немає сенсу це робити, все ж зробило висновок, що
допомагати варто.
Затримання німецьких військ
на Правобережній Україні змусило
Гітлера вже 6 серпня (через півтора
місяця від початку війни) прийняти
тяжке для себе рішення: припинити наступ на Москву й повернути
війська з московського напряму на
південь, в Україну, на допомогу тим
німецьким військам, які з району
Дніпропетровська наступали на
північ, розбити Південно-Західний
фронт, яким командував Кирпонос,
бо інакше він може повернути на
північ і зайти в тил німецьким військам, які наступали на Москву.
Німецькі війська, повернуті з
московського напряму на південь,
і війська з району Дніпропетровська, зійшлися на північному заході Полтавської області, між містами Лохвиця і Лубни. 15 вересня
1941 р. замкнулося кільце навколо
військ Південно-Західного фронту. В оточенні опинилися 4 армії
(близько 500 тис. солдатів). Зв’язок
командування фронту з арміями й
корпусами поступово втратився.
Кирпоносові радили вилетіти на
літаку і ззовні допомагати війську
вибиратися з кільця, але він відмовився. Багато командирів і бійців
групами й поодинці прорвалися з
оточення, але велика частина військ
потрапила в полон. Військова рада
фронту, частина офіцерів штабу
фронту й військової ради та штабу
5-ї армії загинули. Загинув і командувач фронту генерал Кирпонос.
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наш календар
Щоб розбити Південно-Західний
фронт, гітлерівці затратили понад
півтора місяця, втратили понад
півсотні погожих днів, а тим часом
радянському командуванню вдалося
добре укріпити підступи до Москви.
Коли німці аж 30 вересня відновили
наступ на радянську столицю, то тепер він уже проходив повільніше, з
більшими втратами і, врешті, у грудні із настанням великих морозів,
зовсім припинився.
Отож — війська Південно-Західного фронту, відтягнувши на себе
німецькі війська, які успішно наступали на московському напрямі, врятували Москву! Адже це зрозуміло,
як і те, що командувач військ генерал-полковник Кирпонос, по суті, є
рятівником Москви у прямому сенсі
цього слова. Він заслуговує, щоб і в
Росії його шанували, як вояка, який,
врятувавши радянську столицю,
спричинив переможне завершення
війни. На жаль, йому навіть не надали за це звання Героя (він мав звання
Героя Радянського Союзу за участь у
Радянсько-фінській війні).
В Україні генерала Кирпоноса не
забули, тут йому вже трохи уділено
шани. Його прах перепоховано на
місце вічного спочинку в столиці
України — в Парку Вічної Слави.
Його ім’ям у Києві названо красиву
вулицю й споруджено скромне погруддя. Його ім’я вже запам’ятала
наша велична й сумна історія, і хоч
не часто, а нагадує нам про нього.

Про те, хто звершив
найбільше подвигів
Отже — твердження радянської
пропаганди про те, що лише в битві під Москвою, тобто аж під кінець
1941 р., стало зрозуміло, що з німцями можна боротися, що саме під
Москвою було розвіяно міф про непереможність німецької потуги, не
можна вважати правдивим, бо те,
що з нею можна боротися, показали
війська Південно-Західного фронту, коли на цілий тиждень спинили
німецький наступ на Волині, на заході України. І підтвердили це як істину, на цілі два місяці затримавши
німецькі війська під Києвом. А змусивши фюрера й верхівку Рейху на
початку серпня надовго припинити
успішний наступ своїх сил у напрямі
на Москву, війська генерала Кирпоноса і він сам, як талановитий полководець, подали надію на перемож-

не завершення війни. Поновлений
30 вересня 1941 р. наступ німецьких
військ у напрямі на Москву відразу ж
засвідчив, що досягнути попередніх
успіхів їм уже не вдасться.
Не зайвою, мабуть, буде і така
інформація з головного американського довідника (на жаль, тут
ідеться тільки про танки): „За три
(перші) місяці війни (тобто, до
того, як німецькі війська відновили
30 вересня наступ на московському
напрямі) радянські війська втратили
17500 танків, а німецькі — приблизно 550“.6
Варто нагадати, що й найпершу
від початку війни велику наступальну (не оборонну, а власне наступальну) операцію від 17 листопада
до 5 грудня 1941 р, із визволення
Ростова-на-Дону провів також український фронт — Південний — під
командуванням генерал-полковника Я. Т. Черевиченка.
Із подій Другої світової війни,
яку ще дехто називає Великою Вітчизняною, бажано було б знати й
таке: найбільші подвиги і в повітрі, і на землі, і на морі звершили
українці: пілот-винищувач Іван
Кожедуб (збив 62 німецькі літаки,
серед них один — реактивний), піхотинець Роман Сміщук (немолодий
колгоспник з Вінниччини знищив
протитанковими гранатами і пляшками з запалювальною сумішшю
6 середніх німецьких танків) і моряк-підводник Олександр Маринеско (мати його українка і він вважав
себе українцем; його човен потопив
2 великі німецькі кораблі і кілька
малих суден). Та й прапор перемоги в Берліні над Рейхстаґом, як було
встановлено, підняв українець лейтенант Олексій Прокопович Берест.
Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд.,
т. 20, 1975. ― С. 567.
2
Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд.,
т. 4, 1971. ― С. 389.
3
И. X. Баграмян. Так начиналась война.
М., 1977. ― С. 129.
4
И. X. Баграмян. Так начиналась война.
М., 1977. ― С. 142.
5
И. X. Баграмян. Так начиналась война.
М., 1977. ― С. 143.
6
Encyclopedia Americana. 1973, т. 26. ― С. 263.
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Іван ЧЕРНЕНКО,
колишній завідувач редакції
мовного контролю УРЕ,
пенсіонер
Далі буде

5 червня — Всесвітній день охорони
довкілля.
6 червня — День журналіста.

Пам’ятні дати
2.06.1807 — народився Іван Сошенко,
український маляр, приятель Тараса
Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Буревій
(псевдонім Едвард Стріха), український письменник.
2.06.1935 — помер український письменник і громадський діяч Андрій
Чайківський.
2.06.1944 — помер Фотій Красицький,
український маляр, автор картини
„Гість із Запоріжжя“, внучатий небіж
Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван Вишенський, український письменник-полемiст.
3.06.1863 — народився Євген Петрушевич, Президент ЗУНР.
5.06.1708 — підписано договір гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем
Карлом XII про спільну боротьбу проти
Петра I.
5.06.1775 — за наказом Катерини II
зруйновано Запорізьку Січ.
5.06.1990 — Всеукраїнський православний Собор у Києві проголосив
Патріархат УАПЦ, обрав митрополита
Мстислава Патріархом УАПЦ.
6.06.1903 — народився Арам Хачатурян, вірменський композитор, автор
балету „Спартак“.
7.06.1502 — народився Папа Римський
Григорій ХІІІ, якому ми завдячуємо сучасним календарем.
7.06.1843 — помер Маркіян Шашкевич,
український письменник і громадський діяч, один із засновників „Руської трійці“.
7.06.1845 — народився Іван Тобілевич,
український драматург і актор.
7.06.1848 — народився Поль Ежен Анрі
Гоген, французький художник і скульптор.
7.06.1853 — народився Олександр Мишуга, український оперний співак світової слави.
7.06.1930 — помер Петро Холодний,
український маляр.
8.06.1668 — гетьманом України обрали
Петра Дорошенка.
8.06.1855 — народилася Наталя Кобринська, українська письменниця та
громадська дячка.
8.06.1898 — помер Яків Щоголів, український поет-романтик.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

фестиваль

„Весну...“ підкорили студенти ІАРХ
m Закінчення. Початок на 2 с.

Аналіз від журі
— Закріпилося бачення „Весни“ як
концептуального концерту. Це було і
минулого року, та цього разу — значно більше акторської гри. Студенти
велику увагу приділили декораціям,
постановкам, були справді добрі сценарії. Бракувало хіба різножанровості, — проаналізував цьогорічні
виступи голова редакційної комісії
„Весна Політехніки“, член журі Сергій Зварич. — У багатьох інститутах
була сильна акторська гра, але деякі
виступи, можливо, надто філософські.
Звичайно, найвпевненіше виглядали
команди, які вже брали участь у попередніх фестивалях, бо щоразу нарощують свій потенціал. Та, зрештою,
вимоги журі були різні до професіоналів і дебютантів.
Вибрати переможця стало надзвичайно складно. Бо були виступи, де
сильно зіграли актори, а були, де працював увесь інститут, але не знайшли лідера, який би все витягнув. Тому
судді мусили зважати, що важливіше:
дійство, яке робив цілий інститут чи
робота кількох людей.
Цього року було чимало виступів,
коли глядачі та журі, затамувавши
подих, дивилися на сцену, і не раз хо-

тілося, щоб це продовжувалося. Перемогу здобула команда, яка зуміла
поєднати акторську гру, цікаві зміни
декорацій, цілковиту гармонію у виступі та віддачу зали, — додав ще один
член журі Олександр Швецов.

Кілька слів від
переможців

— Це вже третя наша „Весна“. Два
роки поспіль ми отримували Приз глядацьких симпатій, а цьогоріч — стали
переможцями. Це тішить, бо означає,
що правильно працюємо. Сценарій переробляли багато разів, врешті вийшло
те, що принесло перемогу. Звісно, головне — підтримка глядачів і згуртованість команди, коли кожен мав власну
нішу для роботи, — розповів про роботу своєї команди Віктор Даньковський.
— Командам-дебютантам порадив би
не боятися і робити те, що раніше ніхто не робив; велику увагу приділяти
деталям і декораціям, більше креативу.
Наша команда, звісно працюватиме й
далі. Хоча я разом із моїм колегою Назаром Шпільчаком будемо йти зі сцени остаточно (наша молода акторка
отримала приз за кращу жіночу роль
першого плану). Поступово омолодили
команду, добре підготували. Тим більше, що підійшла дуже активна молодь.
Веснувала до опівночі
Наталія ПАВЛИШИН

інсталяція

Занурилися в „Океан“

„О

кеан“ заполонив Політехніку. В рамках проекту студентських інсталяцій „Артпростір“
студенти ІАРХ розмістили в коридорах свого інституту шість інсталяцій на теми підводного світу.

Поринати в глибини студентської
фантазії можна буде впродовж літа.
Особливість цих інсталяцій в тому,
що вони знаходяться серед студентського виру. Тож додають своєрідного настрою занурення і незадовго після монтажу стали улюбленим
місцем для селфі та фотографувань.
Керівниками проекту є викладачі
кафедри дизайну та основ архітектури
Ірина Дутко та Маріанна Дубова-Сташевська. Автори „Океану“ — студен-

ти третього курсу: Юрій Мельник
(„Горизонт“), Оля
Вовк („Касатки“),
Оксана Питлик
(„Косяк риб“),Оля Музика („Айсберг“),
Мирослава Мохнацька („Медузи“).
Як наголосив під час відкриття інсталяції директор ІАРХ Богдан Черкес, з
роботами „Артпростору“ („Океан“ — це
третя виставка в рамках цього проекту)
варто їхати в інші міста України та за
кордон; розширювати його тематичні
межі. Також запропонував втілити ідею
керівника Львівського астрономічного
товариства Любові Янків-Вітковської:
наступні інсталяції зробити на тему космосу і розпочати з метеоритного дощу.
Н. П.

Номінації та переможці
Найкращий авторський текст —
Микола Панчук (ІКТА).
Найкраща фінальна пісня — ІГДГ.
Найкраща масовка — ІХХТ.
Найкращий чоловічий вокал —
Павло Білик (ІАРХ).
Найкращий бальний танець —
ІНЕМ.
Найкраща епізодична роль —
Владислав Скрябін (ІКНІ).
Найкращий гість — вокалістка
Анна Борщовська (ІЕПТ).
Найкращий сучасний танець —
ІППТ.
Найкраще відео — ІКТА.
Найкраща візитка — ІГДГ.
Найкраща підтримка зали —
ІППТ.
Фішка фестивалю — ІГДГ („Помідорний акваріум“).
Акторка другого плану — Мар’яна
Ченька (ІМФН).
Найкраще художнє читання —
Микола Панчук (ІКТА).
Найкращий гурт — ІНЕМ.
Найкращий актор другого плану
— Радомир Герасимчук (ІГДГ).
Душа фестивалю (нагорода від
редакторів фестивалю) — пані
Мирослава.
Найкращий номер фестивалю —
ІМФН.
Найкраща програма — ІАРХ.
Найкращий шоу-мен — Дмитро
Балита (ІХХТ).
Найкращий дебют — Роман Скоробагатий (ІНЕМ).
Найкраща зміна декорацій —
ІАРХ.
Найкраще використання зали —
ІГСН.
Найкраще костюмоване шоу —
ІГСН.
Найкращий музикант — Назар
Питлюк (ІКТА).
Найкращі декорації — ІАРХ.
Найкращий жіночий вокал —
Христина Дутчак (ІКТА).
Найкращий ведучий — Назар
Фурманик (ІЕПТ).
Найкращий сценарій — ІАРХ.
Найкращий танець — ІМФН.
Найкраща акторка першого плану
— Катерина Олос (ІАРХ).
Актор першого плану — Дмитро
Гнатів (ІХХТ).
Три головних номінації:
Найкраща режисура — Іван Микуляк і Дмитро Гоян.
Приз глядацьких симпатій розділили між ІХХТ та ІАРХ.
Гран-прі — ІАРХ.
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студентська прем’єра

коротко

Живий, закоханий Франко
З

Рок-група з Донецька Sinoptik
посіла перше місце на міжнародному музичному конкурсі
The Global Battle of the Bands
2016. Українці вийшли 26 травня
в Берліні у фінал і завоювали
звання „Найкраща нова група
світу“. Музиканти, які з початком війни перебралися до
Києва, наголосили, що участь у
GBOB — це „можливість продемонструвати всьому світу, що
в Україні є якісний і сучасний
рок“. Гурт виграв приз у вигляді підписання контракту на
студійний запис, зйомку кліпу і
організацію туру Європою.

розуміти через пісню і поетичне слово внутрішній суперечливий світ
Каменяра спробували студенти театру-студії „Хочу“ Львівської політехніки. До 160-річчя від дня народження генія вони здійснили постановку „Тричі мені являлася любов. Роздуми про кохання зі смаком кави“.

Прем’єра вистави відбулася в
кав’ярні „Штука“ 15 травня з великим
успіхом. З не меншим зацікавленням зустріли глядачі юних акторів
26 травня в актовій залі головного
корпусу Політехніки. Після виступу
голови „Просвіти“ Христини Бурштинської „артистична громада“
представила театральну дію, яка
відбувалася у символічній львівській
кав’ярні, де оживали картини життя
Франка.
Щодо задуму вистави, то режисер
Анастасія Непомняща каже, що її головна ціль та ідея — більше зрозуміти Франка як людину, як закоханого
чоловіка:
— Збагнути, чому і для кого були
написані такі проникливі, чудові

чуттєві рядки, кого він кохав, чому
страждав, кого пам’ятав усе життя.
Його жінки-музи — які вони? Сценарій я написала сама, тільки на основі
творів Франка. Також дуже хотілося
заспівати пісні на його глибокодумні, дуже ліричні вірші і, можливо,
надати їм нового звучання.
У виставі грають такі студенти-політехніки — Евген Кісель,
Максим Кметь, Олександр Малиновський, Евген Семенюк, Поліна
Дрогуль, Уляна Зайцева, Зоряна
Мисяк, Марта Ратушна, Ольга Шмакова, Антоніна Яновська, Андріана
Ядзвинська, Евгенія Шаховець, Наталія Дмитренко, Ксенія Янко.
Наталя ЯЦЕНКО

максі-сингл

„Люди“ і „Бумбокс“

Г

рупа „Бумбокс“ завершує
музичний, „найбільш емоційний“ тур, презентуючи в різних
містах України свій другий сингл.
Це перший запис колективу в
оновленому складі — п’ятірку
доповнив дуже крутий джазмен,
піаніст Павло Литвиненко.

До Львова хлопці завітали на минулих вихідних, маючи за плечима вже
досвід зустрічей з публікою в столиці,
Дніпропетровську, Запоріжжі, Кривому Розі, Одесі, Полтаві, Чернівцях та
Івано-Франківську. Попереду ще Чернігів — 4 червня та Сєвєродонецьк —
11 червня. Та на цьому творчі мандри
не припиняться — друга частина туру
розпочнеться восени і проходитиме
містами Німеччини, Чехії, ймовірно,
Польщі, а також України — 16 вересня „Бумбокс“ даватиме концерт в місті
Кам’янське, та згодом охопить Маріуполь, Харків, Кременчук, Житомир,
Вінницю, Херсон тощо.
Чому варто слухати новий максі-сингл, запис якого, до речі, можна

знайти на касеті і в майбутньому — на
вінілі? Бо „Люди“, стверджують музиканти, писалися легко і концептуально
підходять під назву — пісні дорослі й
людяні, хоч і різні за настроєм та енергетичним наповненням. Серед композицій щонайменше можна виділити
дві — „Злива“, записана з Джамалою та
Дмитром Шуровим (Pianoбой), та „Рокн-рол“, перші рядки й акорди якого починалися як жарт — під час концертів
відбуваються зйомки кліпу, тож є нагода
запеклим меломанам потрапити в кадр.
— Усіх, кого обираю для дуету, стають зірками, — сміється вокаліст гурту
Андрій Хливнюк. — Радий, що Джамала виграла „Євробачення“ — нарешті
переміг музикант, а не шоумен, крім
цього вона матиме можливість записуватись у крутих студіях і передавати
художню значимість свого матеріалу
так, як хоче. У нас же йде студійна робота над спільною піснею з гуртом The
Вйо — нам цікаво разом працювати, бо
маємо багато спільних тем і смаків.
Наталя ЯЦЕНКО

24 травня у Львівській обласній філармонії відбувся
перший, презентаційний,
концерт нового оркестру К&К
Symphoniker. Маттіас Георг
Кендлінгер (Австрія), засновник
відомого симфонічного оркестру К&К Philharmoniker,
створив другий приватний
симфонічний оркестр. Причина
— постійний попит у Європі на
К&К-концерти, а також бажання
мати великі концертні програми у співпраці зі симфонічним
оркестром К&К Philharmoniker.
Диригує оркестром син засновника 18-річний Максиміліан
Кендлінгер.
У Львові компанія „Арт-відео“
завершила створювати цикл
мультфільмів про духовні
куточки України. Останній,
15-й, мультфільм з циклу, що
розповідає малечі про духовні
куточки України, називається
„Аскольдова могила“. Основна
суть мультика — розказати про
українські церкви, про святині,
подати їхню коротку історію.
Наступна серія, за яку візьмуться мультиплікатори, ймовірно,
буде про українські свята.
27 – 29 травня у с. Березина Миколаївського району на березі Дністра відбувся фестиваль
„Небу-ХАЙ!“ — захід, повний
креативу та вільний від алкоголю. Головна ідея фестивалю
— здоровий і активний відпочинок для всіх, бажання започаткувати такий фестивальний
тренд, показати спортивну й
творчу альтернативу молоді.
За матеріалами інформагенцій
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за філіжанкою кави

На те, що цікаво, легко знайти час
І
з художницею Ольгою Кравченко вдалося зустрітися у
галереї ІконАрт, де триває
виставка її робіт „Садок едемський коло хати“.

Твори — як ікони
Мистецькою стихією Олі Кравченко є іконопис, живопис, сучасні
мультимедіа, інсталяція, реставрація творів мистецтва. Власне починала художниця з роботи за фахом
реставратора. Ще коли навчалася на
останньому курсі ЛНАМу, стала стипендіаткою програми Міністерства
культури Польщі Gaude Polonia:
— Саме в Польщі я почала малювати, адже після практичних занять
у Вілянувському палаці мала багато
вільного часу. Так почала відтворювати близькі мені теми, які хвилювали. Всі чомусь називали це іконами…
Тоді я подумала: якщо те, що роблю,
називають іконами, то, мабуть, треба спробувати малювати ікони. На
той час я вже добре знала техніку
іконопису — малювання на дошці,
левкашення, золочення, малювання
жовтковою темперою, зрештою робила копії. А тепер почала шукати
свій стиль, техніку.
Обличчя Оля Кравченко малює
не поступовим вибілюванням охри,
як це традиційно роблять іконописці, а золотим пігментом. Накладання пошаровує так, що пересвічуються
червоні кольори.
— У малюванні ікон Ви застосовуєте мультимедіа та інсталяцію. Чи є
межа допустимого втручання сучасного у традиційну ікону?
— Ми живемо в сучасному світі і,
мені здається, наша межа — це наш
час. Жодних обмежень на іконі не
роблю. Я — греко-католичка, а УГКЦ
не встановлює художні обмеження,
як Православна церква. Звісно, не
застосовую кардинальності, того,
що суперечать моєму світогляду й
естетиці. Що стосується пропорцій
обличчя, то їх в іконописі не було
ніколи. Натомість кожен художник
вносить щось своє, що додає іконі
життя, неповторності.
— Наскільки для іконописця важлива глибока віра?
— До написання ікони кожен майстер має своє особливе ставлення.

Одні перед роботою багато моляться і постять. Інші впевнені, що все
без надмірних зусиль іде зісередини
художника. Як-не-як, а в процесі
малювання починаєш більше вірити. Нещодавно один випадок мене
шокував — дізналася, що моя ікона
„Тайна вечеря“, яка зараз у приватній колекції в Росії, мироточить.
Досі ніколи з таким не стикалася, хіба
з книжок-телевізора знала. Мабуть,
це знак для Росії і для росіян. У такі
моменти приходить глибша віра.

Щоб було більше вражень
Для цього Оля Кравченко створює
проекти. Часто це робить із друзями.
— Люблю, щоб виставка охоплювала багато моментів — мала
музичний супровід, відеоінсталяції… Наприклад, на „Звіролюди“
я напекла печива-звіряток. Часто
організовую проекти з друзями-художниками. Ось за кілька днів після відкриття „Садку едемського…“
разом із Ярославою Ткачук створила в Івано-Франківську проект „На
воді”. Позаяк Ярослава працює з
текстилем, то виготовила з волокна
човен... Натомість я вже працювала з тим, що під водою, — пояснює
Ольга.
— Та все ж — що дало поштовх до
створення таких проектів?
— Почала з тіста. Був різдвяний період. Тоді я передала власне
сприйняття народження, материнства. А за основу взяла тісто, яке
народжує життя… Потім із Ярославою й Олею Пильник придумали „Від
Романа до Йордана“ і тим принесли

містянам справжній дух Різдва, його
настрій… А натхнення до проекту набиралися на австрійських передріздвяних ярмарках. Відповідно
до задуманого, ми на площі Ринок
продавали прикраси на ялинку, а у
„Світі кави“ мали виставку. Багато
різних проектів створили з Остапом Лозинським і Уляною Нищук.
За задумом проекту „Реаніма“, почали знаходити закинені пам’ятки
архітектури, відновлювати їх і влаштовувати там дійства. Наприклад,
закинений Варязький костел із проваленим дахом. Були і в Годовиці.
Треба відновлювати дух та енергетику стародавнього намоленого місця.
— Серед Ваших зацікавлень —
український портрет 17 – 18 століття. Чим привабив той період?
— Насамперед стилем — оздобленням, реалістичним обличчям,
пласким одягом… Зараз працюю над
дисертацією — досліджую картину,
присвячену чудесам святого Яна з
Дуклі, що в церкві св. Андрія. Таким
чином проходжу еволюцію — від
іконопису до класичного живопису.
Також вивчаю впровадження нових
стилів. Завдяки тому, що мені це все
подобається, якось встигаю.

Коли робиш добро, ти в Раю
Виставка „Садок едемський коло
хати“ має легку, весняно-літню тематику: спів пташок, подорож на ровері, горнятко, в якому відбиваються
дерева, вуж…
— Усе зображене має конкретний підзміст, бо все це відбувалося
зі мною, — пояснює мисткиня. — Я
завжди жила в місті. А нещодавно
вдалося придбати хату в селі на Бродівщині. Там я побачила Рай. Свої
враження викладаю на малюнок. У
селі і працюю, і набираюся ідей. Це
щось особливе — садити саджанці,
спостерігати за лелечим гніздом, а
потім сидіти в садку і це все малювати. Отримуєш романтично-поетичний викид емоцій. Я показала свій
Рай — те, що люблю, там, де мені
добре… А Рай можна і треба відчути вже зараз. Він є на землі. І його
не треба чекати. Роблячи добрі діла,
ти вже живеш у Раю, — підсумовує
розмову художниця.
Ірина МАРТИН
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Нові акорди старих нот
Ц
ей рік дуже багатий на плідну
працю наших зірок. Зокрема,
такі кити музичного світу, як
„Океан Ельзи“, Onuka та „Один в
каное“ видали по альбому. Кожна платівка — довгоочікувана,
виплекана та має абсолютно свіже звучання з точки зору поціновувачів їхньої творчості.

Безмежний „Океан…“
Давно бажаний альбом від гурту
„Океан Ельзи“ нарешті оприлюднено!
Його можна послухати у вільному доступі на Soundcloud. До речі, це перший випадок, коли колектив викладає
свій альбом у повному обсязі у мережу. Цифрову копію платівки можна
придбати в магазинах iTunes, Google
Play та Deezer. На фізичних примірниках альбом з’явився 28 травня, у той
час як презентація його пройшла ще
19 травня, вона зокрема велась львівськими ведучими з мандрівного радіо
„Сковорода“ і була численно розтиражована в інтернеті.
У торгівельних мережах, як зазначає прес-служба „Океанів“, новий
альбом „Без меж“ з’явиться з 4 червня.
Самі ж музиканти дуже радіють виходу
нового альбому.
„Це рік нових пісень, альбому, зустрічей з вами. Стосовно нового альбому, то його можна назвати еклектичним
як з музичної точки зору, так і з ліричної. До нього ввійшли романтичні композиції, що мають за основу любовну
лірику та декілька пісень зі соціальним
підтекстом після подій у нашій країні“,
— розповів на інтернет-презентації на
радіо „Сковорода“ 19 травня лідер гурту
Святослав Вакарчук.
Музиканти працювали над новим
матеріалом понад півтора року. Сам
альбом було записано на київській
студії „211“. Тепер гурт вирушає в тур
на підтримку платівки. Турне стартувало із безкоштовного концерту в Маріуполі наприкінці травня. Музиканти
також відвідають Білорусь, Латвію,
Вірменію, а вже 11 червня на нас чекає
концерт на „Арені Львів“ зі старими та
новими піснями.

Новий „Відлік“ музики
Довгоочікуваний альбом Vidlik
суперпопулярного гурту Onuka, який
спродюсував, як і попередній дебют-

ний, Євген Філатов, музиканти повністю присвятили 30-річчю аварії на
ЧАЕС.
За словами лідерки гурту Нати
Жижченко, тепер музиканти відшліфовують стиль та експериментують.
Новий альбом уже став доступний у
мережі та на Soundcloud. До нього
ввійшли чотири треки — два українською і два англійською мовами.
У композиціях задіяні народні інструменти, зокрема цимбали, ліра, а
також симфонічний оркестр Brevis.
А в пісні „1986“ музиканти навіть використали переговори диспетчерів
одразу після аварії.
Перший трек Svitanok написано
на вірш київського стріт-арт художника Єжи Коноп’є. На другий трек
Vidlik випущено відеокліп. Третій
трек Other було записано ще торік у
березні. Останній трек „1986“ присвячено, власне, Чорнобилю.
Одразу ж після виходу міні-альбому телеканал „1+1“ використав музику з нього у документальному фільмі
про Чорнобильську аварію „Розщеплені на атоми“. Що ж, можемо собі
уявити ці прохолодні сірі тони і перегуки, мінімалізм і вишукану глибину.

Інді-акустика
з присмаком меду і Львова
До першого альбому, який нарешті
цьогоріч видали меланхолійні, ніжні та дуже популярні „Один в каное“,
потрапили пісні, написані впродовж
п’яти років існування гурту. Власне, це
навіть два повноцінні альбоми, об’єднані під однією обкладинкою.
Тур на підтримку альбому, який
розпочався з Києва й охопив різні міста
України, складався з 22 концертів. Завершилося турне додатковим концертом у квітні у Львівському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької.
За словами вокалістки гурту Ірини
Швайдак, робота над альбомом тривала впродовж цілого минулого року.
На платівці можна послухати студійні
версії майже тридцяти пісень. Усі вони
виконувалися на акустичних концертах. Що цікаво, в альбомі композиції
розташовані у хронологічному порядку. Так платівка вийшла своєрідним підсумком п’ятирічної діяльності
колективу.
Меломанка Софія МАТВІЇВ

Дні японської
культури
у Львові

Від 10 до 12 червня на території львівського Палацу
мистецтв будуть проходити
Дні японської культури.
Програма охоплює і спортивну складову, і анімаційну,
і дискусійну.
П’ятниця, 10 червня
Показові виступи айкідо айкікай (Асоціація шкіл айкідо
айкікай). 18.00.
Показ аніме. 19.00.
Субота, 11 червня
Ранкове тренування „Айкідо для дітей“ (Замкова, 4,
Ukranian Aikido Aikikai Union).
9.00 — 10.30.
Відкрите заняття „Як зрозуміти японців? Особливості
японської мови та культури“
(Nihonbu: японський клуб).
13.00 — 14.00.
Відкритий урок кендо (Lviv
Kendo Kai). 14.00 — 15.00.
Вечірнє тренування „Айкідо
для дітей“ (Замкова, 4, MIRAI).
16.00 — 17.30.
Показові виступи шидокан
карате (Закарпатська обласна
федерація шикодан карате).
18.00.
Неділя, 12 червня
Ранкове тренування „Айкідо
для дітей“ (Замкова, 4, Aikido
Academy Conscience and
Honor). 9.00 — 10.30.
Показові виступи та відкрите заняття айкідо йосінкан
(Yoshinkan Aikido Lviv).
12.00 — 13.00.
Дискусія на тему „Україна —
Японія“. 15.00.
Вечірнє тренування „Айкідо для дітей“ (Замкова, 4).
16.00 — 17.30.
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ч. 17 [2937]
2 — 8 червня 2016

тет-а-тет

„Орієнтування — такий вид спорту,
що ніколи не набридає“

Н

ещодавно на Чемпіонаті зі спортивного орієнтування серед студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації команда Львівської політехніки здобула перше місце. У змаганнях брав участь студент ІКНІ Юрій
Бадан. Для хлопця спортивне орієнтування є хобі, яке присутнє в його
житті більше десяти років і яке навіть захоплення футболом не може
його переважити.

— Цей вид спорту відносно молодий і тепер динамічно розвивається, у
світі є тенденція впровадження його
в маси, — розповідає під час зустрічі
Юрій. — Його плюси: формування
усіх аспектів особистості, біг на природі, оскільки при роботі зі спортивною картою треба раз у раз мізкувати,
то й маємо розвиток розумових якостей. Суть орієнтування — за допомогою мапи й компасу, отриманих на
старті, знайти всі точки, зазначені на
місцевості. Той, хто зробить це найшвидше, переможе. На місці точок є
контрольний пункт, обладнаний системою відмітки, яка фіксує результат.
І на чемпіонатах районів, і на всесвітніх іграх усе відбувається аналогічно,
різнитися можуть лише якість карт,
облаштування арени змагань і системи відміток — на змаганнях університетських відмічаємося за допомогою
компостера, а на змаганнях високого
рівня результат фіксується за допомогою спеціальних електронних чіпів.
— Які перешкоди доводиться долати спортсменові і які при цьому виявляти фізичні та психологічні якості?
— Це дуже багатогранний спорт,
він має чимало різних видів. Я спеціалізуюся на біговому орієнтуванні, тобто всю дистанцію доводиться
долати біжучи. Найпопулярнішими
є три дистанції. Спринт — час переможця становить 15 хв., а дистанція
завдовжки приблизно 5 км. Середня
дистанція — час 35 хв., проходить у
лісі, 7 км, фізично не така швидка і
технічно складніша — потребує спеціальних навичок роботи з мапою.
Довга дистанція подібна до середньої, але розрахована на 90 – 100 хв.,
15 – 20 км, передбачає значний вибір
варіантів її проходження, серед яких,
щоб отримати добрий результат, слід
вибрати найбільш оптимальний. Бігаю всі дистанції, але акцентовано
тренуюся на довгій і середній. Моя
улюблена — довга, де витривалість
— один із ключових чинників.

Усі дистанції і спортивні карти
для учасників змагань щоразу нові,
місцевість для них абсолютно незнайома. І це є великим плюсом — зовсім не нудно, бо постійно відкриваєш для себе щось незвідане. Ризики
незначні — в лісі підвернута нога,
збій організму під час великих навантажень на тренуваннях.
— Де відбуваються Ваші тренування і як?
— Тренуюся на спортивній базі
Політехніки у Стрийському парку.
Також багато часу проводжу на тренувальних зборах, які відбуваються
в усій Україні. Якщо йде підготовка
до чемпіонатів Європи чи світу, то
організатори заздалегідь повідомляють, якою приблизно буде місцевість, і ми обираємо для підготовки
схожу до неї українську. За останні
роки маємо цікаві спортивні маршрути в Карпатах, зокрема з’явився
район для орієнтування в місті Рахів, великим плюсом є мапи для високогір’я.
Якщо тренуюся вдома, то це
шість разів на тиждень по два тренування на день, в основному біг.
На зборах буває і по три тренування.
Зазвичай збори бувають взимку, тоді
бігаємо багато. Перед змаганнями
навантаження зменшуємо, працюємо над технічною підготовкою.
—У чому Ви переважаєте своїх суперників?
— Орієнтування тим цікаве, що є
багато можливостей стати кращим,
ніж інші спортсмени. Бо у звичайному кросі чим швидше ти біжиш, тим
ти ближче до перемоги, а в орієнтуванні більшу роль грає технічна підготовка з картою. Орієнтувальники
світового рівня мають посередні результати в легкій атлетиці, але в орієнтуванні вони переможуть спринтерів. Тому якщо всі суперники мають більш-менш однаковий рівень
фізичної підготовки, то у виграші
той, у кого ліпша техніка.

— На чому радить тренер зосереджуватися перед самими змаганнями?
— Він акцентує на технічній підготовці. Перед стартом каже одне й те ж:
не пробуй робити те, чого ти не вмієш.
Має бути без експериментів, а все, як
на змаганнях. Бо буває, що хочеш скоріше досягти фінішу, тому починаєш
швидше бігти, а це негативно впливає
на роботу з картою — робиш помилки.
Щороку беру участь у якомусь міжнародному старті. Позаминулого року
це був Чемпіонат світу у Болгарії. Беру
участь у різних чемпіонатах, які відбуваються в Польщі. Тепер готуюся
до Чемпіонату світу серед студентів,
який буде відбуватися в Угорщині в
серпні. Найвищі результати — третє місце на Чемпіонаті України, а на
Чемпіонаті світу серед юніорів —
двадцяте. Думаю про Кубки світу,
чемпіонати світу і Європи, щоб набиратися там досвіду. Треба встигнути
зробити заплановане, бо максимуму в
цьому виді спорту можна досягти до
30-ти років, потім до 35-ти тримати
рівень досягнутого, а після 40-ка вже
буде спад.
Наталя ЯЦЕНКО

ч. 17 [2937]
2 — 8 червня 2016

ПЕРЕРВА

Сканворд
Автор
„Солодкої
Дарусі“

Склала Христина ВЕСЕЛА

Метальна зброя
австралійських
аборигенів, яка
повертається до
метальника

Пересе- Велике
з’єднанлення ня
війсьдуш в
кових
індуїзмі кораблів

Комар,
переносник
хвороб

Офіцерський чин
у кавалерії
Електрично заряджена
частинка
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Гормон
екстремалів

Невеликий
будинок
у Китаї

Нота

„... калина
за вікном,
... родина
за столом“

Урочиста масова
заключна сцена
театральної вистави

Кінопремія
у США

Давньогрецька
богиня,
дружина Зевса

Спортивний клуб
армії

Перший: „Ось би накупити
дешевих
китайських
годинників, на машині часу
майнути в минуле на 30 років,
там їх продати і купити на
всі гроші долари за копійки“.
Другий: „Або краще придумати таку машину, як
ксерокс. Але для предметів!
А потім взяти кусок золота і
ксерити його, ксерити!“.
Третій (головний): „Так,
панове міністри, ще будуть
пропозиції,
як
підняти
економіку України?“.

Бідняк,
Чолові- що бився
чий
з Одісголос
сеєм
Українські
телевізійні новини
Обмеження в правах, гноблення

Син
імператора

Тип українського
літака

Те, що не- Стадія
покоїть, розвитку
турбує
комахи

Гори в
Швейцарії
Богиня
Амазонморя,
дружина ський
Посей- дельфін
дона

Південне
дерево, з
якого виготовляють канати

Одиниця
площі
землі

Доля,
щастя

Початок
дня

Ім’я
Розмінна
монета письменниці
Лаосу
Крісті
Французький художник,
що жив
на Таїті
Чаклун,
фокусник

Керівник повстання
рабів у Стародавньому Римі
(І ст. до н. е.)

Застава
нерухомості

Письменник, громадський
діяч, атор
гімну Індії

Італійська
сосна

Той, хто
таємно
повідомляє секретну інформацію

Болгарська
сливова
горілка

Бамбуковий
ведмідь

Чернецьіндуїст,
дресирувальник

Орган
зору

Перша
Сузір’я
літера
кирилиці зодіаку

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 11

Відповіді на сканворд, опублікований у числі 11
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 10
Горизонтально: 5. Спринтер. 7. Пенальті. 9. Клінч. 10. Ондатра. 11. Аллах.
12. Сопка. 14. Галоп. 15. Селфі. 17. Сніг. 18. Кінг. 20. Осад. 22. Темп. 23. Жаба.
24. Катер. 25. Корт. 26. Хакі. 28. Агат. 30. Амур. 32. Тора. 35. Ринва. 37. Хітон.
38. Обрис. 40. Обшук. 41. Америка. 42. Рівне. 43. Економія. 44. Номінант.
Вертикально: 1. Апельсин. 2. Значок. 3. Карате. 4. Страбізм. 6. Рентген.
7. Перепис. 8. Марлі. 13. Пігмаліон. 16. Літератор. 18. Коала. 19. Грант.
20. Омега. 21. Докер. 27. Аеробіка. 29. Алхімія. 31. Манекен. 33. Росінант.
34. Старт. 36. Вектор. 39. Берлін..

J J J
— Можна вашого
котика погладити?
—
Так,
тільки
зачекайте, я бинт та
йод принесу.
J J J
Жінка з чорним поясом карате — це міцна сім’я, виховані діти,
тихенька свекруха, люблячий і вірний чоловік.
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ІНФОРМАТОР

варто знати

експрес-оголошення

Легалізація заробітної плати
та веб-портал як засіб контролю
за соціальними внесками

Вважати недійсними втрачені документи:
посвідчення багатодітної сім’ї № ДБ 036552, видане 2.02.2016 р. Львівською міською радою на
ім’я Гринчишина Андрія Богдановича;
диплом з додатком ВК № 19198208, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Белеки Євгена Олександровича;
студентський квиток № 10317288, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Козак Олени Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гірняк Богданни Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Каспшишака Андрія Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Добуша Тараса Володимировича;
студентський квиток № 10966691, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дудки Василя Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бовт Вікторії Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Фурмузала Ярослава Олеговича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Рудько Анастасії Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Вакуленка Максима Олександровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Тимківа Миколи Миколайовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Войтко Діани Вікторівни;
студентський квиток № 10999436, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гули Оксани Тарасівни;
залікову книжку № 09117480, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Киапка Володимира Петровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дмитришин Ярини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кіт Альбіни Дмитрівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мельника Данила Владиславовича.

Ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню,
виявлення фактів, що негативно
впливають на гарантії пенсійного та
соціального забезпечення застрахованих осіб — одне із завдань Пенсійного фонду України.
„Тіньова“, або „сіра“, заробітна
плата, яка криється за офіційними
трудовими відносинами і виплачується на рівні або нижче мінімальної, не може забезпечити великих за
розміром пенсій або інших страхових
виплат, навіть якщо вона сплачувалася впродовж усієї трудової діяльності
десятки років. Тому легалізація зарплати і відповідальність страхувальника за своїх найманих працівників,
а водночас і нетерпимість до нелегальної зарплати і зайнятості з боку
громадян, які наймаються на роботу,
— все це є запорукою достойних пенсій та соціального спокою.
Кожному працюючому необхідно
перевіряти розмір своєї заробітної
плати та відрахувань єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець до Пенсійного фонду України,
щоб надалі не припускатися ймовірних помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість у
одержанні справедливо заробленої
пенсії. І робити це потрібно не тоді,
коли вже досягнуто пенсійного віку,
а в період здійснення своєї трудової
діяльності.
На сьогоднішній день автоматизована система персоніфікованого
обліку надає можливість кожному
працюючому особисто в управлінні

Пенсійного фонду одержати інформацію щодо його нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру
сплачених внесків до Пенсійного
фонду України та страхового стажу.
Найкращим способом контролю
за своїми відрахуваннями із заробітної плати, за розміром своїх соціальних внесків є реєстрація на веб-порталі ПФУ, яка дає можливість людині
стежити за сплатою страхових внесків на її користь до фондів соціального страхування. Електронний портал постійно удосконалюється, щоб
навіть не дуже досвідчений користувач міг легко розібратися в цьому
ресурсі.
Для реєстрації на веб-порталі
необхідно звернутися до територіального органу Фонду, узявши із
собою паспорт та ідентифікаційний
код. Оформивши відповідну заяву,
ви отримуєте реєстраційний код (код
заяви), який необхідно використати
лише один раз під час самостійної
реєстрації на порталі. Щоб мати доступ до електронних послуг, потрібно зайти на сторінку http://portal.pfu.
gov.ua, натиснути „Вхід до системи“ та
ввести свій логін і пароль, який вводився під час першої реєстрації. Крім
отримання виписки із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5,
зареєстрований користувач має можливість надіслати запит, записатися
на прийом, отримати консультацію
фахівців.

Управління Пенсійного
фонду України
в Залізничному районі м. Львова

увага: конкурс!
Конкурс наукових публікацій Tech Today Awards від Vodafone та NDI Foundation стартував у рамках
проекту Tech Today Hub. Його мета — підвищити інтерес українських медіа до висвітлення наукової
тематики: винаходів і розробок українських учених, популяризації науки.
До участі запрошують журналістів, блогерів і науковців. Є дві номінації: „Найкраще інтерв’ю з
науковцем“, „Найкраща стаття про науковий проект“. Стаття має бути унікальна, інформація — достовірна і перевірена, обсяг роботи 3 – 15 тис. знаків з пробілами; 1 – 10 ілюстративних матеріалів.
Матеріал разом з ілюстраціями та заповненою анкетою (скачати на https://goo.gl/pGUsI5) слід
надіслати на ua.techtoday@gmail.com до 30 жовтня. Переможцям — iPhone 6S та можливість взяти
інтерв’ю в академіка Бориса Патона. Також із травня щомісяця відзначатимуть роботу, за яку голосує
найбільше читачів. Докладніше на http://today.vodafone.ua/posts/category/awards.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки сердечно
вітає завідувача кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, д.т.н., професора, академіка Міжнародної академії
термоелектрики, Академії інженерних наук України, Академії метрології України, заслуженого винахідника України, відмінника освіти
України

Богдана Івановича СТАДНИКА.
з 80-літнім ювілеєм. З роси і води Вам, Богдане Івановичу,
многая і благая літа.

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

2 червня — „Паяци“ (опера). 18.00.
3 червня — „Украдене щастя“ (опера).
18.00.
4 червня — „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.
5 червня — „Наталка Полтавка“ (опера).
12.00, „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
2 червня — „Поліанна“. 12.00.
5 червня — „Симфонія сльози“. 18.00.

7 червня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
4, 5 червня — „Раптом минулого літа“
(прем’єра). 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва

2 червня — „Зоряний хлопчик“. 11.00,
„Крила ангела“. 18.00.
3 червня — „Лялька Реґґеді Енн“. 11.00.
4 червня — „Зерносховище“. 18.00.
5 червня — „Маленька Баба-Яга“. 15.00.
7 червня — „Дюймовочка+“. 11.00,
„Оскар…“. 18.00.
8 червня — „Dogs“. 11.00.

До уваги передплатників тижневика
„Аудиторія“!
У зв’язку з літніми канікулами і відпускним періодом в університеті 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.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних 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.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
e-mail: info@polynet.lviv.ua,
audytoriya@gmail.com

Колектив кафедри вищої геодезії
та астрономії ІГДГ Львівської
політехніки
висловлює
щирі
співчуття
доценту
Любові
Миколаївні Янків-Вітковській з
приводу смерті її
матері.

Члени Львівського астрономічного
товариства висловлюють щирі
співчуття його голові, доценту
кафедри
вищої
геодезії
та
астрономії
ІГДГ
Львівської
політехніки Любові Миколаївні
Янків-Вітковській
з
приводу
важкої втрати — смерті
матері.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 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. № 160644
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 ГРИГОРЧАК
ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи,
Листи, рукописи,
рукописи, ілюстрації
ілюстрації не
не рецензуємо
рецензуємо
не повертаємо.
повертаємо.
іі не
Редакція
Редакція не
не завжди
завжди поділяє
поділяє позицію
позицію авторів
авторів
публікацій.
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
За
зміст і достовірність
рекламних оголошень
відповідає
рекламодавець.
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
обов’язкове.
На першій та останній сторінках світлини
На першій
Наталії
ПАВЛИШИН.
сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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