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День студента — свято найдрайвовіших
Політехніки
започаткували
конференцію
з ІТ-права
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Оксана Лехняк:
„Майдан — це
найкращі роки
мого життя“
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У Стрийському
парку — змагання
з північної
ходьби
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Що Вам (не)подобається у навчальному процесі?
Студенти негативно сприймають
реформи у галузі вищої освіти
в Україні. Вони малообізнані з
актуальними процесами у цій
сфері, їм бракує розуміння суті
освітніх реформ, пов’язаних
зокрема із участю України в
Болонському процесі, а також
нових концепцій, як-ось студентоцентроване навчання. Принаймні такий стан справ засвідчують результати авторського
соціологічного дослідження
студента ІГСН Львівської політехніки Юрія Афоніна „Реформування інституту вищої освіти
в сучасній Україні: студентське
бачення“. Воно стало основою
бакалаврської кваліфікаційної
роботи майбутнього соціолога.
Ті, хто з його опитаних про актуальні процеси в освітній галузі
знає, визнають, що реформи
впливають на навчальний процес і загалом життя студентів
(за їхніми спостереженнями,
або відчутно, або частково).
Дехто оцінює зміни позитивно,
однак домінує все-таки „мінусове“ або ж наближене до нього
ставлення; деякі респонденти
зокрема наголошують на тому,
що навчальний процес став
складніший, але — не ефективніший…
У рамках свого проекту студент
кафедри соціології та соціальної роботи навесні 2016-го опитав 390 студентів Політехніки
— представників на той момент
ІІ–V курсів, із різних ННІ (у
співпраці зі Студентським відділом університету було сформовано вибірку, що адекватно
відображала генеральну сукупність; опитування проведено
за допомогою Google Forms).
Хлопець вирішив поділитися
результатами дослідження, тож
ми спільно з ним підготували
огляд найцікавіших позицій
студентів щодо актуальних змін
і процесів у сфері вищої освіти.
Решті ж пропонуємо поміркувати — і собі відповісти на
запитання про те, яким бачите
навчальний процес в університеті і що, можливо, хотілось би
змінити.
Продовження теми на 6 с.

Віра Кубай і Дарія Щербак, студентки четвертого курсу
Інституту права та психології:

„Мало базових і нових дисциплін“
В.К.: Загалом я задоволена, що тут навчаюсь. Мені подобається викладацький склад, ставлення і відкритість викладачів до
студента. Але щодо системи побудови навчальної програми,
то, думаю, на деякі предмети (соціологія, філософія) нам не
потрібно так багато годин, натомість хочеться більше базових
дисциплін. Скажімо, я маю намір стати адвокатом у галузі цивільного права, а в
мене відповідної дисципліни є лише одна година на два тижні?.. Було б добре,
якби ми мали більше практики, можливість вибирати предмети для вивчення,
і щоб, окрім бази (а це цивільне, господарське, кримінальне і адміністративне
право) у навчальний процес вводили й нові диспипліни (як ІТ-, медичне, корпоративне право), адже маємо йти в ногу з часом.

„Забагато конспектування та загальних
питань“
Д.Щ.: Ми вчимо більш загальні питання (поняття, принципи, методи, порядок реалізації), а вузькі, специфічні теми не
розглядаємо. Практичні нюанси можна дізнатись від викладачів-практиків, але у нас все-таки більше теоретиків. Ще ми
дуже багато часу витрачаємо на конспектування, тоді як юрист
має передовсім знати, вміти говорити і аргументувати. Щодо
модулів? Без них не є важче. Коли ти вчив по кілька тем до модулів, то й забував
їх швидше, а іспит, як на мене, краще організовує і сприяє тому, що матеріал
якісніше відкладається в голові, систематизується.

Степан Репехович, студент другого курсу Інституту геодезії:

„Більше практики — ліпшим спеціалістом
будеш“
Я студент інженерної спеціальності, і практика для мене дуже
важлива. Якщо порівнювати з коледжем (де я вчився), то в
університеті співвідношення теорії і практики дуже хороше.
Інколи доводиться працювати додатково. Скажімо, зараз проходимо нівелювання ІІІ класу, то й після пар робимо виміри.
Але це нормально: чим більше практики — тим ліпшим спеціалістом будеш.
90% наших викладачів вміють подати матеріал, донести його до кожного студента, зацікавити. Віртуальне навчальне середовище цьому сприяє. Я також
за активніше використання візуальних форм подачі матеріалу — так він легше
сприймається і засвоюється.
Анастасія Рудько, студентка другого курсу Інституту
архітектури:

„Мене все влаштовує“
У принципі мене все влаштовує. Засмучує, може, хіба рівень
кваліфікації деяких викладачів: зрідка, але трапляються такі,
що не можуть відповісти на фахові запитання. У нас є багато
завдань, які доводиться робити і поза парами, але коли ми вступали на архітектуру, то знали про це. Особливо напруженим
є період сесії, але якщо впродовж семестру систематично працювати,— буде
легше.
Опитувала Ірина ШУТКА
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подія тижня

Антонич у бронзі привітав
життя

У

підніжжі Святоюрської гори, навпроти будинку, де жив Богдан Ігор Антонич,
у неділю, 20 листопада, урочисто відкрили перший в Україні пам’ятник
поету.
В урочистому заході взяли участь представники громадських організацій, лемківських об’єднань, митці, гості та мешканці
Львова. Серед них, зокрема, — владика
Венедикт, мер Андрій Садовий, дослідник
творчості Богдана Ігоря Антонича Данило Ільницький і автор проекту, ректор
ЛНАМу Володимир Одрехівський. Опісля
палких промов, в яких було згадано поета
як непересічну особистість, делікатну, та

водночас мужню, львів’яни поклали квіти
до пам’ятника та виступив хор „Лемковина“.
„Хай цей пам’ятник буде для нас усіх
сьогодні згадкою, що наше життя Бог дав
нам, щоб ми у ньому також щось зробили,
бо воно швидко пробігає“, — пригадуймо
слова владики Венедикта, коли проходитимемо повз…
Н. Я.

у ногу з часом

Започаткували конференцію з ІТ-права

Н

ауково-практична конференція „IT-право:
проблеми і перспективи
розвитку в Україні“, що
відбулась 18 листопада в
Інституті права та психології
Львівської політехніки, — чи не
перша спроба цілісно й фахово
проаналізувати й оцінити
актуальний стан справ у сфері
ІТ-права. В ІНПП сподіваються,
що захід стане традиційним.

Конференцію організувала Політехніка, зокрема ІНПП й Асоціація докторів філософії України.
Працювало кілька секцій: із публічно-правових і приватно-правових
проблем, а також присвячена питанням управління ефективністю діяльності, рекрутингу, психологічної
підготовки ІТ-фахівців. Захід зібрав
близько півсотні науковців з України
(Одеси, Києва, Харкова, Тернополя,
Львова), а також з Іспанії та Польщі.
Очну участь узяло близько 30 осіб,
серед яких — не лише дослідники, а
й практики у відповідній сфері. Ще
одна особливість — присутність
слухачів, що свідчить про зовнішній інтерес до конференції. Про її
актуальність і специфіку ІТ-права
говорять співорганізатори заходу й

представники керівних ланок Політехніки.
Володимир Ортинський, директор ІНПП:
— Прогрес суспільства ставить
багато нових завдань, і з’являється
потреба в розвитку галузевого права. Фахове обговорення правових
проблем у галузі ІТ, яка так прогресує, — дуже корисне. ІТ-право охоплює різні галузі права: і цивільно-правові, і трудові відносини, і
захист інтелектуальної власності, і
кримінальний аспект. Наша конференція об’єднує тих, хто займається
ІТ, і тих, хто має бути на захисті прав
та інтересів громадян.
Асистент кафедри АІП, голова
РМВ ІНПП, співорганізатор конференції Роман Радейко:

— Останнім часом прийнято багато законодавчих актів, спрямованих
на боротьбу з піратством і на захист
авторських та інтелектуальних прав у
сфері ІТ. Недавно закрили два великі
файлообмінники, що пов’язано передовсім з боротьбою з піратством, особливо поширеним на пострадянських
теренах. Це крок до європейських
цінностей, поваги до чужої праці та її
результатів. На конференції ми вперше розглянули поняття ІТ-права (відповідні правовідносини де-факто є, а
де-юре ще не оформлені), його формування як підгалузі інформаційного
права, актуальні правові проблеми у
цій сфері (а це перевірка реєстрації
компаній, зазвичай, іноземних,
Закінчення на 4 с. m
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семінар

коротко

Наше суспільство: моделюємо,
щоб краще розуміти

Держпремія України в галузі
освіти на 2017 рік. МОН оголосило прийом документів і
матеріалів кандидатів (колективів) на здобуття премії за
різними номінаціями, зокрема й вища освіта, наукові
досягнення в галузі освіти.
Важливий критерій присудження премії — практична
цінність роботи для впровадженя реформи освіти.

У

Львівській політехніці відбувся навчальний семінар-моделювання
для розбудови сучасного суспільства від CIVIC та IFA і за підтримки
Центру міжнародної освіти та кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва Політехніки.

Захід є одним із циклу семінарів і
моделюючих ігор, які в Україні проводять Інститут міжнародної освіти
CIVIC (The CIVIC-Institute) спільно з
Інститутом міжнародних відносин (The
Institute for Foreign Cultural Relations,
IFA) за фінансування МЗС Німеччини.
14 листопада був семінар для викладачів, 15 – 16 — для студентів. До роботи
долучились представники Політехніки, Лісотехнічного університету, Тернопільського технічного університету, Львівського інституту банківської
справи. Серед студентів — найбільше
представників економічних спеціальностей, а також соціологи, журналісти й
філологи. Робочою мовою була англійська, яку всі учасники знали на високому
рівні. З ними працювали лектори професор Александр Бурка та Андреа Бівілякуа із CIVIC Institute of International

Education. Співорганізаторка заходу,
працівниця ЦМО, асистентка кафедри
ММП Олена Уголькова розповіла:
— Семінари дають змогу учасникам
ознайомитися з інтерактивними методами навчання, які використовують у
сфері освіти в Європі і які допомагають
глибшому розумінню особливостей
організації й різних аспектів життєдіяльності суспільства. Тематика заходу
— „Наше суспільство! Дебати та переговори для пошуку інтересів та компромісів“. Він передбачав практикування
учасників щодо формування власної позиції під час проведення переговорів та
захисту своїх інтересів, а відтак — аналіз особливостей суспільно-політичних
відносин, процесів прийняття рішень
на основі європейського досвіду.
Ірина ШУТКА

у ногу з часом

Започаткували конференцію з ІТ-права
m Закінчення. Початок на 3 с.

введення фріланерства у правове русло та ін.). Це особливо актуально для
Львова, де працює багато ІТ-компаній.
Тож хочемо започаткувати у Політехніці традицію обговорення правових
питань, пов’язаних з ІТ-діяльністю,
аби ці відносини були належним чином
оформлені і львівські ІТівці мали надійний плацдарм для діяльності.
Асистент кафедри ЦПП Тарас Бачинський, адвокат (має досвід супроводу ІТ-компаній):
— Науковці займаються ІТ-правом
у різних спеціалізованих напрямах (кібербезпека, інформаційна безпека, інтелектуальна власність і т.д.), а ось щоб
інтегративно охопити все — таких наукових конференцій, та ще й з практичним ухилом, мені зустрічати не доводилось. ІТ-право — міждисциплінарна
сфера, що залучає не тільки юристів, а

й менеджерів, управлінців, психологів.
Як інноваційна галузь ІТ-право часто
приймає закордонні зразки, а юридична
практика випереджає законодавче врегулювання, інколи навіть йдучи всупереч Конституції (однак всі сторони акцептують її). Тож у цій сфері держава
„наздоганяє“ юридичну практику — ВРУ
навздогін їй ухвалює відповідні закони.
Дмитро Федасюк, проректор Львівської політехніки:
— Це дуже актуальна конференція,
передовсім для ІТ-ринку, адже ІТ-галузь
динамічно розвивається. У Політехніці
в цій сфері навчається 5 тис. студентів. І нині, відповідно до ЗУ „Про вищу
освіту“, є можливості робити вибіркові
блоки, давати дисципліни на вибір студента — думаю, це слугуватиме створенню нових дисциплін, спеціалізацій
на перетині права й ІТ.
Ірина ШУТКА

Гроші на освіту. 16 листопада у ВРУ під час слухань на
тему проблем фінансування
освіти і науки очільниця МОН
Лілія Гриневич зазначила,
що у держбюджеті 2017 року
пропонується суттєво збільшити розмір стипендії для
навчання „на дефіцитних
спеціальностях“ (вчитель,
інженер), а зарплату вчителя — в середньому на 50%.
Тим часом КМУ визначив 19
професій, навчання на яких
фінансуватиметься з держбюджету, і скерує 1 млрд 615
млн 896 тис грн. на зміцнення
матеріально-технічної бази
шкіл, придбання шкільних
автобусів тощо.
Знайомимось із Google. Лекція для студентів про компанію відбудеться у рамках
University Program сьогодні,
24 листопада, в ауд. 139 головного корпусу Політехніки.
Початок о 16.00, реєстрація —
обов’язкова.
Технічному коледжу Львівської політехніки — 25!
Урочистості з нагоди відбулися 17 листопада. Спільна
історія закладу та Політехніки почалась у 1990-х, а
2010-го його реорганізовано
у відокремлений структурний
підрозділ Політехніки.
Журналісти про комунікацію. Недавно студенти ІНПП
Політехніки взяли участь у
семінарі „Професійна комунікація: історія, мова, культура,
право“. Серед доповідачів —
Ольга Романська та Анастасія
Можаровська; серед учасників і Уляна Пекелей, Вікторія
Панчук, Наталя Янішевська;
керівник — доцент Ольга Рак.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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перший ювілей

Успішне п’ятиріччя
К

афедра адміністративного та фінансового менеджменту
Інституту адміністрування й післядипломної роботи 17
листопада відсвяткувала своє перше 5-річчя. З цієї нагоди на
урочисте засідання прийшли її випускники та працівники, які
свого часу працювали на кафедрі, і ті, хто нині творить її історію.

Відкрив імпрезу завідувач кафедри професор Назар Подольчак. Він
зробив короткий екскурс у минуле і
сучасне кафедри, поділився планами
на майбутнє. Історію кафедри творили троє викладачів. Нині їх — вже
33, з них — 4 доктори наук і професори, 17 кандидатів наук, регулярно
приїжджають лектори з Німеччини,
Словаччини, Норвегії, різні експерти міжнародних організацій.
Середній вік — викладацького
складу — 30 років, тож є великий
потенціал для зростання. Креативними є й студенти, які навчаються на
різних освітньо-професійних програмах. Разом із керівником кафедри
і молодіжним викладацьким ядром
вони створюють різні громадські
організації, стартапи, успішні ос-

вітньо-бізнесові проекти, програми,
курси, про які „Аудиторія“ вже не раз
писала.
— Ми тісно співпрацюємо з адміністраторами, керівниками, менеджерами підприємств, які розповідають студентам про сучасні
проблеми та шляхи їх вирішення,
— розповідає завідувач кафедри. —
Це дозволяє поліпшувати знання
і навики студентів, підсилює їхню
мотивацію до навчання (переможці різних конкурсів безкоштовно
їздять за кордон, чимало студентів
знаходять місце праці). Нам же допомагає поліпшувати навчальні програми, осучаснювати підручники,
розвивати викладацькі кадри. Маємо
гранти від DAAD, возимо студентів
на двотижневе стажування за кор-

дон. Наші студенти отримують подвійні дипломи (наш і Словацького
університету сільського господарства). Підписано угоди із зарубіжними партнерами. Різноманітно,
креативно проводимо пари, квести,
тобто щоразу шукаємо неординарні
підходи до навчального процесу.
Ювілярів привітали ініціатори
створення кафедри: проректор з
науково-педагогічної роботи Олег
Давидчак, директор ІНЕМ Олег
Кузьмін, перший директор тодішнього ІПДО Василь Якубенко,
нинішній директор ІАПО Віктор
Яськов та інші. Вони побажали колективу разом із очільником створити ще багато цікавих проектів і
підготувати фахівців.
Катерина ГРЕЧИН

у вишах міста

Проблеми та перспективи науковців

Ц

ьогоріч виповнилось 20 років кафедрі менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності Національного
лісотехнічного університету України. З цієї нагоди відбулася
Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми
та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в
умовах глобалізації“ та зустріч випускників.

За двадцять років кафедра стала
однією з провідних в університеті.
Серед її викладачів — стипендіати
та експерти програми академічних
обмінів ім. Фулбрайта (США), стипендіати американсько-української
програми WIRA (США), програми Шведського інституту Swedish
Institute (Швеція), Німецької служби
академічних обмінів (DAAD), учасники міжнародних проектів; автори
багатьох навчальних посібників та
монографій. Студенти кафедри —неодноразові призери фахових олімпіад та конкурсів випускових робіт.
У заході взяло участь близько 100
учасників зі 17 вітчизняних та закордонних установ. Інтерес до проблем

та перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації об’єднав науковців з України, Грузії, Азербайджану, Польщі та
Німеччини.
Мета конференції — консолідація зусиль зі збереження та розвитку
нових наукових знань та ефективний
обмін міжнародним науковим і практичним досвідом з проблем розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в
умовах глобалізації і проблем інтеграції України у глобальний економічний простір у контексті сталого
розвитку.
Учасники конференції говорили
про важливі теми сьогодення: актуальні напрями розвитку теорії і

практики управління та інноваційного розвитку; сучасні тенденції,
інституційне середовище та проблеми інтеграції України у глобальний економічний простір; реалії та
перспективи економічної інтеграції
України з ЄС; проблеми управління
розвитком міжнародного бізнесу, а
також особливості розвитку альтернативної енергетики як передумови
забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки України.
За результатами роботи конференції розроблено рекомендації
щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Видано збірник матеріалів науково-практичної конференції, в якому представлено понад
60 статей вітчизняних і закордонних
науковців та практиків.
Олена МАКСИМЕЦЬ,
заступник завідувача кафедри
менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності
НЛТУ України
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Реформування вищої освіти в Україні:
студентське бачення

К

ілька питань із соціологічного дослідження „Реформування
інституту вищої освіти в сучасній Україні: студентське
бачення“, яке серед студентів Львівської політехніки під науковим
керівництвом доцента кафедри СР Станіслава Андрейчука (на
світлині ліворуч) провів магістрант ІГСН Юрій Афонін.

Завдання інституту вищої освіти
в Україні. Більшість опитаних вважає, що це — або підготовка фахівців, яких потребує держава (як було
в радянський період), або у галузях,
які обирає абітурієнт (респонденти
могли обирати по кілька варіантів
відповідей). Майже половина вбачає
завдання вишів у розкритті індивідуального потенціалу особистості. Для
третини важливе значення мають і
такі позиції, як виховання освічених індивідів, рідше — проведення
наукових досліджень, патріотичне
виховання молоді, а найменша кількість обрала такий пункт, як „передача культурних і технологічних
надбань наступним поколінням“.
Навіщо реформують інститут
вищої освіти. Йдеться про розуміння суті актуальних освітніх реформ,
Болонського процесу й особливостей вищої освіти за кордоном. Як
констатує Юрій, загалом відповіді
студентів демонструють низький
рівень обізнаності з цими питаннями (здебільшого на рівні „щось
чув“), назагал вони не цікавляться
змінами у галузі вищої освіти й тим,
що саме — позитивне чи негативне
— вони несуть для спудеїв. Скажімо,
про положення і принципи Болонського процесу по чверті опитаних
або не знає нічого, або достатньо
обізнана, понад 43% — „щось чули“
і 1,5% — „знає все“. Схожа картина і
з розумінням цілей реформування
вищої освіти.
Як сприйняли студенти відміну
обов’язковості кредитно-модульної
системи організації навчального
процесу у 2015-16 н.р.? 60% опитаних
— негативно, лише 10% — схвально.
Прихильники цієї системи аргументували так: студент, який працював
постійно і регулярно впродовж семестру, успішно пройшов поточний
і модульний контроль, мав змогу отримати „автомат“ на іспиті, а це —
менше роботи на кінець семестру,
менше переживань і нервів. Тож, як

стверджував дехто з опитаних, після зміни навчатись стало складніше,
навантаження зросло.
Чи впливають реформи на систему вищої освіти і життя студента.
18,7% вважає, що „так“, 54 — „частково“; 26% змін не відчуває. Коли ж
політехніків запитали про вплив
змін на їхнє повсякденне життя,
відповіді були такі: для 19% зміни
відчутні, для 48,4% — частково, для
32 — „вплив не відображається взагалі“. Найбільше опитаних — понад
30% — обрали „скоріше негативний,
аніж позитивний“ ефект реформ на
оцінювальну систему, якість вищої
освіти тощо. Цікаво, що майже половина вважає, що трансформації
„взагалі не мають впливу“ на перспективу працевлаштування (оптимістами є 17% опитаних). Концепцію
студентоцентрованого навчання
понад 26% опитаних оцінило позитивно, 42 побачили в ній і плюси, і
мінуси. Цікаво, що 32,4% не знали, у
чому суть цієї моделі.
Щоправда, очевидно, важливо
критично поставитись до відповідей
студентів на запитання про освітні
реформи, адже, як визнає добра частина самих опитаних, багато хто
з них насправді не розуміє суті цих
реформ, відповідно — чи може предметно говорити про них?.. Чи відображається реформування освіти
на житті студента загалом? Майже
90% опитаних відповіло ствердно,
виокремивши особливо такі позиції,
як бюджет часу (студенти скаржаться, що у них стало набагато менше
часу на особисте життя) й психологічні ресурси (неймовірне нервове
напруження під час сесії).
Хто впливає на вищу освіту.
Найбільшу (значний або ж помірний) роль, на думку більшості студентів, має Міністерство освіти і
науки, а також дирекція вищого навчального закладу (а от вплив Кабміну, ВРУ чи Президента переважно
оцінили, як „відсутній“, „незначний“

або „помірний“). Цікаво, що у своїх
коментарях до запитань учасники
опитування висловлювали недовіру
до МОН, сумніваючись у фаховості,
незаангажованості, чесності представників органів влади…
Висновки і пропозиції.
— На основі отриманих даних ми
можемо стверджувати, що ставлення студентів II–V курсів Львівської
політехніки до реформування інституту вищої освіти в Україні здебільшого негативне, що пояснюється
низьким рівнем обізнаності респондентів щодо основних структурних
елементів системи вищої освіти, а
також сумнівами студентів стосовно ефективності згаданих реформ і
націленості їх на покращення рівня
вищої освіти загалом. Відсутність
реальних реформ, які б позитивно
вплинули на можливості працевлаштування молоді після закінчення вищого навчального закладу, на
нашу думку, є базовим показником
ефективності вищої освіти, — підсумовує Юрій Афонін. — Я думаю,
наша освіта — середня, вища — відстає від часу. Скажімо, за останні
50 років світ дуже-дуже змінився, а
підходи в освіті?.. Все, насамперед
технології, настільки стрімко розвинулось, а процес навчання зазвичай залишається сухим викладом
матеріалу… Це не може зацікавити
студента, розвинути його креативність, сприяти появі нових ідей та
інженерних рішень.
Підготувала Ірина ШУТКА
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з перших уст

Стукайте — і вам відкриють

П

рофспілкова організація університету налічує 3,5 тисяч
членів (70 відсотків від усіх працівників), з яких молоді до 35
років — близько тисячі. Чим живе профспілка, як захищає права
своїх членів? Про це розмовляємо з її очільником Володимиром
Гайдуком і його заступником, головою організаційної комісії
Романом Колодієм.
хто стоїть у черзі на житло, хоче
отримати матеріальну допомогу чи
путівку. Пропонуємо завідувачам
кафедр вирішити: хто мав би працювати постійно, а хто — тимчасово.
Цю проблему винесли й у Колек-

| Світлина Катерини Гречин

Р. К.: Нещодавно документально підтверджено, що в 1817 році у
Львові було створено касу взаємодопомоги на захист працівників
друкарської справи, від якої власне
й почався профспілковий рух. То ж
профспілки Львівщини наступного року відзначатимуть ювілей. Тільки не треба думати, що вони сьогодні втратили своє значення
і роль, що ми лише збираємо внески і витрачаємо їх
невідомо на що, як вважає
дехто. Мушу сказати, що
активні члени профспілки
завжди отримують більше,
бо тут спрацьовує правило:
стукайте — і вам відкриють.
Наші спілчани можуть отримати матеріальну, юридичну чи психологічну допомогу.
— Що доброго є на рахунку університетської профспілки?
В. Г.: Щороку оздоровлюємо
дітей наших членів (цього року їх
було 206), а тим, хто відпочиває в
Коблево, оплачуємо дорогу туди і
назад. Для Славської бази відпочинку придбали спортінвентар, в Зозулях — відновили водогін, придбали
дерево для перекриття даху, у Морському — нагрівачі води і радіоапаратуру для озвучування табору. Долучилися фінансово й до придбання
університетом меблів, телевізорів і
холодильників для відпочинкових
баз. Частково допомогли й новому
геодезичному полігону в Східниці.
Фінансуємо відпочинкові та культурно-патріотичні автобусні поїздки, фінансово підтримуємо унікальні видання політехніків. Тримаємо
на контролі поліпшення житлових
умов політехніків, щорічне звільнення і зарахування на роботу викладацького складу. Вірю, що так
зберігається фонд заробітної плати, але це не те місце, де мали б економити. Ця ситуація шкодить тим,

тивний договір, але реальних важелів впливу на цей процес не маємо.
Зараз збираємо списки дітей (до 14
років включно), яким придбаємо подарунки до Миколая. Закупимо для
діточок певну кількість квитків на
святкові ранки. І це — далеко не все,
над чим працює наша профспілка.
Обласна ж організація (і там є й наш
вклад) домоглася скасування наказу
МОН про 50-відсоткове скорочення
непедагогічного персоналу. Намагаємося різними способами (особливо,
коли влада нас не чує) обстоювати не
лише права наших спілчан. Скажімо,
підняли ціни на комунальні послуги,
не змінюючи ні зарплат, ні пенсій.
Так, держава допомагає в їх оплаті, а
кому йдуть ці кошти? З нового року
піднімуть мінімальну зарплату (про
несправедливі пенсії мовчу). Тож
3200 грн. отримуватимуть люди, які
працюють за розрядами від 1-го до
11-го. Ці питання разом з обласною
профспілкою тримаємо на контролі.
— Чи може профспілчанин раз на
рік отримати матеріальну допомогу?

Р. К. : Загалом так. Його заяву
розглядає профбюро, якщо воно дає
згоду, то ми не відмовляємо. Дороге лікування оплачуємо у межах
десяти відсотків його вартості. Біда
в тому, що ці оподатковані кошти
чомусь ще раз підлягають оподаткуванню.
— Чи знають голови профбюро про
проблеми своїх членів?
Р. К. : І не лише про їхні проблеми, а й про ситуацію в підрозділах стосовно охорони та умов
праці. Комісія з охорони
праці збирає всі ці дані, які
згодом „лягають“ у додаток
до Колективного договору.
Загалом, моніторимо великі
обсяги різної діяльності університету.
— Де, окрім наших баз,
може відпочити член профспілки, підлікуватися?
В. Г.: В освітянських
профспілок є свій пансіонат
„Пролісок“ у Трускавці. Графік заїздів регулярно оприлюднюємо. Обласна профспілка здешевлює путівки
для спілчан на 30 відсотків.
Для працівників університету, за поданням профспілкового комітету і на основі поданих
чеків, наша бухгалтерія повертає
половину оплаченої за путівку суми.
Щодо путівок на лікування, то їх
здешевлення не передбачено: після
ліквідації соцстраху спочатку відмовилися від путівок, потім від фінансування профілакторіїв, зокрема й
нашого. Держава санаторним оздоровленням фактично не займається.
— Чи всі політехніки можуть
отримати матеріальну допомогу на
оздоровлення?
В. Г.: Згідно з Колективним договором усі працівники отримують додаткові дні до відпустки.
Матеріальну допомогу отримують
з бюджету лише педагогічні і науково-педагогічні кадри, що передбачено законодавством. Інші категорії — на розсуд адміністрації
університету. Ми ж реагуємо на такі
випадки в основному лише за скаргами профспілчан, а таких заяв до
нас надходить небагато.
Катерина ГРЕЧИН
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ВІТАЛЬНЯ

люди університету

Професор, що зламав
стереотипи про
сивобородого дідуся

З

авідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування
Інституту економіки та менеджменту професор Галина Захарчин
працює у Львівській політехніці вже 29 років. За цей час вона
стала не просто чудовим викладачем, а й улюбленицею студентів,
душею колективу, який очолює, авторитетним науковцем й
адміністратором.

Коротка довідка. Галина Миронівна — член Вченої ради університету й спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських
і докторських дисертацій. Нагороджена нагрудним знаком „Відмінник освіти України“. На її рахунку — понад 180 наукових праць, 6
монографій (2 одноосібні), 9 навчальних підручників та посібників (з грифом МОН). Підготувала
чотирьох кандидатів економічних
наук, сьогодні керує роботою одного аспіранта і одного здобувача. Як членкиня ради Товариства
„Просвіта“, бере активну участь
в інститутському й університетському житті.
Сьогодні ми спробуємо „намалювати“ її портрет за допомогою
колег і друзів.
Олег Кузьмін, директор ІНЕМ,
професор: Галина Захарчин закінчила Франковий університет, аспірантуру — в Києві. Працювала
економістом на одному з машинобудівних підприємств Закарпаття.
Прийшла до нас уже практично
підготовлена. Працюючи під моїм
керівництвом, розв’язала дуже
важливу економічну проблему
стосовно управління корпоративною культурою на підприємствах
й успішно захистила докторську
дисертацію. Як людина — чесна,
правдива, відверта, пряма. Ніколи
не дозволяє собі порушити етику
викладача. Вона — прекрасний фахівець, добрий знавець економіки,
менеджменту, фінансів.
Надія Любомудрова, заступник голови ради університетського Товариства „Просвіта“, доцент
кафедри менеджменту персоналу
адміністрування: Галина Миронівна передовсім — великий філософ. На попередньому захисті

докторської дисертації, привернула увагу своїм формулюванням
універсального закону розвитку,
який, до слова, сама щоденно сповідує практичними діями. Лекції,
пари, наукові статті, монографії
будує на філософських баченнях,
часто цитує студентам Григорія
Сковороду. Її креативність „заразила“ не лише працівників, а
й студентів кафедри. Моя колега
не є прихильником вестернізації:
вважає, що українськими словами
можна описати все. Це професор,
який надзвичайно багато читає,
а добру книжку відразу рекомендує молодим науковцям. Дуже
любить свою Сколівщину, щоліта
там відпочиває. Має тісний зв’язок
з природою. Любить садити і доглядати квіти, розмовляє з ними.
Її часто можна побачити в театрі
— класичному й модерному. Мріє
про духовну економіку, яка базуватиметься на принципах моралі
і етики, а ще — написати сценарій
фільму. Думаю, це буде художньо-містичний фільм з новаторським підходом до сценарію, який
мали б знімати в Карпатах.
Ярослава Величко, в. о. головного редактора тижневика „Аудиторія“: Пригадую кінець вісімдесятих років. Тодішній голова
Студентського братства Андрій
Салюк розповідав мені, що в них є
молода, гарна і дуже розумна викладачка, яку він часто зустрічає
у місцях боїв січових стрільців,
повстанців. Це викликало в нього велику повагу й довіру, бо тоді
нечасто викладачі відважувалися
на такі вчинки. Тепло про неї відгукувався й Ігор Коцюруба, герой
Революції на граніті. Познайомилися ж ми з нею вже згодом, у редакції, можливо вже навіть після

створення Товариства української
мови. В розмові з’ясувалося, що
ще дітьми ми бачилися в Корчині,
коли я приїжджала туди на відпочинок. Вона й досі дуже креативна
і студенти відгукуються про неї як
про дуже сучасного, розумного,
толерантного викладача, доброго
друга і порадника.
Христина Бурштинська, голова університетського Товариства
„Просвіта“: Галина Захарчин —
неординарна особистість: дуже
ерудована, чудово орієнтується в
українській і світовій поезії, добре
знає українську культуру, українські традиції. На її рахунку — ціла
серія поетичних вечорів, присвячених Шевченкові, Симоненкові,
Ліні Костенко, Вінграновському,
Олександру Олесю, етнографічних міні-вистав (Маланка, вертепи), Франкові читання, флешмоби
із залученням студентів. Є ініціатором впровадження різних інноваційних методів і підходів як до
виховання, так і до викладання,
утвердження цих методів у вищій
школі.
Ірина Ключковська, директор
Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діаспорою:
Сьогодні хочеться виспівати Галині Захарчин оду радості і захоплення, бо Господь дарував мені
велику радість зустріти її на своєму шляху. Це справжній професор,
доктор наук, з глибокими знаннями, широкою ерудицією, високою
культурою і людською гідністю.
Це професор, що зламав стереотипи про сивобородого дідуся. Молода, красива, елегантна, яскрава, не боїться експериментувати
з кольором і фасоном. А ще дуже
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творча. Як пощастило її студентам
не лише вчитися у неї, а й бути на
творчих вечорах, зустрічах, занурюючись у поетичне слово, читати
її „Вільну думку“ — кафедральний
часопис, що дає дивовижне відчут-

тя польоту і свободи! Думаю, що
не випадково саме Галині Захарчин доручили розробити Кодекс
честі нашого університету, бо
вона йде життям чесно і правдиво.
Хочу побажати їй побільше радо-

АЛЬМА-МАТЕР
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сті від життя, краси у житті і повні
кошики здоров’я, щастя і щедрих
врожаїв.
Многая літа!
Думки збирала
Катерина ГРЕЧИН

замість лекції

Подорож в історію Львівської політехніки

К

ожен студент Національного університету „Львівська
політехніка“ має унікальну можливість зазирнути у далеке
минуле своєї alma mater, відвідавши Музей історії Львівської
політехніки, що розмістився на другому поверсі головного корпусу
університету. Скористалися цією можливістю і студенти першого
курсу спеціальності „музеєзнавство, пам’яткознавство“.

У музеї зібрано документи різних
років, найдавніші з яких датовані
першою половиною ХІХ ст., також
експонуються оригінальні прилади,
пов’язані з різними ділянками технічних досягнень, ілюстративний
матеріал про становлення та розвиток навчального закладу, про відомих педагогів та вчених, що працювали у Політехніці в різні часи. Тут
також представлено матеріали про
славетних випускників, про контакти Львівської політехніки з іншими
технічними закладами світу. Незважаючи на невелику площу (одна
експозиційна зала), інформація тут
дуже широка і багатогранна.
Що ж найбільше вразило, які
експонати запам’яталися? Розпо-

відають майбутні музейники, надаємо їм слово.
Марія Подойнікова: Я вражена наскільки може бути насиченою історія освітнього закладу.
Надзвичайно цікавий і тернистий
шлях: від технічної школи до одного з найкращих вищих навчальних закладів України. Не можу не
відзначити екскурсовода: її душевність та майстерність викладу
матеріалу.
Уляна Петраш: Найбільше вразили різноманітні прилади та винаходи, також у музеї багато світлин
і цікавих документів, які дійшли до
нас із далекого минулого. На мою
думку, кожен студент Політехніки
повинен відвідати цей музей.

Магда Михалюньо: Мені дуже
сподобалась атмосфера самого музею.
Світлана Супонєва: Найбільше
мені сподобалась друкарська машинка, на якій нам дозволили надрукувати текст. Це було цікаво спробувати.
Окрім цього, ми побачили перший
комп’ютер 1980-х років, який здивував нас надзвичайно маленьким
обсягом оперативної пам’яті.
Ольга Савран: Запам’яталась
інформація про різних видатних
осіб, що там навчалися, про таємний університет. Також було багато
експонатів та винаходів з минулого
століття, що теж було цікавим (наприклад, калькулятор)...
Христина Ятищук: Музей, на
мою думку, є перлиною Львівської
політехніки!
Матеріал упорядкувала
Роксоляна ПАСІЧНИК,
асистент кафедри Історії України
та етнокомунікацій
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викладацьке подружжя

Катерина й Андрій Дзюбіни:
„Постійно вчимося, як наші студенти“
В
они обоє працюють в ІНЕМі. Андрій Дзюбіна — доцент
кафедри менеджменту організацій, Катерина Дзюбіна —
старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної
діяльності. У їхньому житті багато науки, праці зі студентами,
громадської роботи, пов’язаної знову ж таки з наукою. Разом
люблять навчатися, а також подорожувати пізнавальними
місцями за кордоном й Українськими Карпатами. Дзюбіни
однакові у наукових прагненнях й водночас різні за характером.
Їм цікаво зі студентами, тому вдосконалюють свій фах — щоб і
студентам було цікаво з ними.

Шлях у науку

До економічного фаху Андрій
і Катерина Дзюбіни йшли різними
шляхами. Андрій у школі хотів бути
лікарем. Але тоді вступити до медичного вишу було проблематично.
У випускному класі за результатами
олімпіади його рекомендували на зарахування на механіко-математичний факультет університету Франка.
Однак вирішив вступати до Політехніки, в ІНЕМ — на фінанси.
Катерину цікавила математика,
економіка й міжнародні процеси.
Тому обрала такий напрямок. Після навчання працювала фахівцем із
міжнародного маркетингу на трансформаторному заводі у рідному
Запоріжжі. Коли дізналася про набір
до аспірантури, вирішила, що треба
спробувати.
— Завжди коли дізнаюся про
якийсь шанс, то мушу його використати. Отак і дійшла до наукової діяльності, до викладання, — пояснює
пані Катерина.
Натомість її майбутній чоловік
про викладацьку роботу почав задумуватися ще під час навчання у
Політехніці. Та й покійний батько
мріяв, щоб син став науковцем. Хоча
після завершення навчання Андрій
працював фінансистом будівельної
компанії „Прогрестехбуд“.

Познайомилися у
Політехніці
У Львівській політехніці Катерина вперше побувала ще студенткою — на всеукраїнській олімпіаді
з менеджменту. Тоді здобула друге
місце й отримала на згадку фото з
директором ІНЕМу Олегом Кузьмі-

ним й Галиною Захарчин, яка тоді
керувала кафедрою менеджменту
організацій. Через кілька років
вона скористається цим фото,
коли прийде влаштовуватися на
роботу до Політехніки.
Вдруге приїхала сюди вже як
аспірантка — на наукову конференцію. Ця конференція не лише
вплинула на її науковий розвиток, а
й вирішила долю.
— Це було кохання з першого погляду, — каже Андрій. — Я побачив
красу цієї дівчини, інтелект і неперевершений стиль.
— Для мене завжди найважливішим чинником у чоловікові був його
розум. Тому звернула увагу на Андрія. Ми тоді мали цікаву дискусію.
Отак і зав’язалося, — продовжує пані
Катерина.

Відстань не перешкодила
Почали активно зустрічатися.
Понад тисяча кілометрів для закоханих не стали перешкодою. Були
періоди, коли Андрій щовихідних
їздив до Запоріжжя. Оскільки у дорозі треба було проводити добу, то
деколи послуговувався літаком. У
понеділок вранці повертався й відразу йшов на роботу. Кілька разів
вони зустрічалися у Криму.
— Я зрозумів, що дуже складно
так зустрічатися, тому через 11 місяців вирішив Катерині освідчитися, — пояснює пан Андрій.
Його дружина жартівливо пояснює таке швидке рішення:
— Оскільки Андрій — фінансист, то він підрахував, що дешевше одружитися, ніж їздити один до
одного. А так хтозна, скільки б ще

тривали наші зустрічання… Звісно,
для рідних це рішення було неочікуване, адже ні мої батьки ще не
були знайомі з Андрієм, ні його —
зі мною.

Їх обрав Львів
Для молодого подружжя не виникло питання, де жити — у Львові чи
в Запоріжжі.
— Найкраще місто України само
обрало нас і вирішило, що ми повинні жити тут. Щоправда, рідні
дружини чомусь думали, що це буде
складно.
— Мій дідусь переживав, що у
Львові виникатимуть непорозуміння, якщо говорити російською мовою, — пояснює пані Катерина. — Я
виросла у двомовній сім’ї. Моя рідна
мова — українська.
А ще згадує, як мовна адаптація
складно давалася у Хусті, на Закарпатті, де молодій викладачці відразу
поставили багато пар.
…Вона відразу закохалася у
Львів. Зізнається, що спершу були
думки з часом продовжити кар’єру у
Києві, але коли стала жити у Львові,
то рішуче змінила цей намір. Ще на
початку подружнього життя рідні
періодично нагадували доньці: „Ми
тебе завжди чекаємо. Можеш повернутися“. Вона ж твердо казала: „Ні!
Зі Львова — нікуди“.
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Чоловік вважає, що частково
їхню львівську „долю“ вирішила Політехніка. Катерину сюди прийняли
охоче.
— Я вже мала освітньо-науковий
досвід. І в дирекції інституту, і на
кафедрі, і в ректораті до мене поставилися прихильно. Лише у відділі кадрового забезпечення чомусь
вважали, що якщо чоловік і дружина
працюють разом, це може сприяти
корупції, розвинути клан. Можливо,
якби я залишилася на своєму прізвищі, на це і не звернули б увагу, —
тепер цей епізод Катерина Дзюбіна
згадує з усмішкою.

Наукова праця
Андрій Дзюбіна три роки тому захистив кандидатську роботу „Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств на засадах
проектного підходу“. Як науковець
він вивчає питання, пов’язані з інноваційною діяльністю, електронною
комерцією, бізнесом, фінансами,
менеджментом.
Катерина практично завершила кандидатську. Зізнається, що
директор інституту вже підганяє
її до захисту. Але активній молодій викладачці важко знайти час на
формальні процедури. Її кандидатська стосується проблем економіки
замкненого циклу та питань сталого
розвитку (у Європі її називають циклічною). Йдеться про безвідходну
економіку, а саме — управління зворотними матеріальними потоками,
пов’язаними з поверненням продукції, її утилізацією, рециклінгом,
повторним використанням тощо. Як
молодий науковець Катерина вивчає
досвід провідних європейських країн
впровадження „зеленої“ економіки,
наприклад Норвегії, де опалюють
приміщення переробленим сміттям.
Другий напрям її досліджень — економічні процеси, пов’язані з євроінтеграцією, зовнішньоекономічною
діяльністю держави.
Подружжя також бере участь у
міжнародних тренінгах з удосконалення англійської мови, зокрема у
проектах Британської ради.

Сучасні викладачі
Андрій Дзюбіна викладає
системно-управлінську оцінку фінансово-господарської діяльності
організацій, статистику, контро-
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лювання інноваційної діяльності.
У перспективі планує впровадити
англомовний навчальний курс з
електронної комерції. Його дружина читає студентам лекції з європейських студій, митної діяльності, міжнародних організацій,
транснаціональних корпорацій, менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності. Розробила курси з деяких дисциплін англійською мовою.
Це додаткові пари для зацікавлених
студентів.
Пані Катерина також має багато
громадської роботи на кафедрі — як
заступник завідувача з міжнародної
співпраці курує написання міжнародних грантових проектів. Також
упроваджує творчі студентські проекти — відкриті лекції практиків,
екскурсії.
Дзюбіни дбають про те, щоб бути
цікавими викладачами. Пан Андрій
вважає, що для цього треба бути суперобізнаним, на крок попереду,
своїм поглядом запалювати публіку
і з нею взаємодіяти. На його думку,
тепер на парі неможливо обійтися без сучасних технічних засобів,
адже треба готувати презентації,
відеолекції. Катерина Дзюбіна багато вчиться від студентів, мотивує
їх мислити, аналізувати, а також
проводить інтерактивні заняття. Її
мрія — щоб у вищій школі акцент
змістився від запам’ятовування до
мислення та аналізування.

долають вершини Карпат. Згадують
про науковий пікнік на горі Хом’як
улітку…
А ще Дзюбіни цього року вирішили знову стати студентами.
Вони здобувають юридичну освіту
в Університеті внутрішніх справ. Ці
знання вважають необхідним мінімумом людини, яка хоче розвивати
правову державу.
— Реформи вищої школи дозволили нам скористатися перехресним
вступом і практично за рік здобути
ще одну освіту. Таке під силу нашому сімейному бюджету. Почали
готуватися до вступу за тиждень до
іспитів. І за результатами потрапили в першу шістку рейтингу, — розповідає Андрій Дзюбіна.
А пані Катерина наголошує, що
своє навчання вона оплатила з трьох
премій, які отримала у Політехніці
— за публікацію статті у виданні,
що входить до наукометричної бази
SCOPUS, за впровадження віртуального навчального середовища на кафедрі і за перемогу в конкурсі „Найкращий молодий науковець року“.
— Спочатку було досить незвично, коли вранці ти проводиш лекцію
для сотні осіб на потоці, а після обіду біжиш на семінарське заняття, де
тебе викликають до дошки й близько
20 хв. опитують Проте після таких
„випробувань“ краще починаєш розуміти сучасного студента, — додає
пан Андрій.

Знову стали студентами

У побуті все розподіляємо

Дзюбіни охоче надають консультації у фінансовій сфері, щодо участі у міжнародних проектах, щодо
формування дисциплін віртуального
навчального середовища, створення відеолекцій для дистанційного
навчання, займаються перекладом.
Подружжя професійно захоплюється
фотографуванням, любить подорожувати. Разом побували у Норвегії, Швеції, Латвії, Іспанії, Італії, Туреччині,
Словаччині, Угорщині, Польщі...
— Шукаємо вигідні пропозиції
не лише самої подорожі, а й перельоту. Скажімо, як перевізника
обрали ірландську компанію, яка
пропонує у рази дешевші перельоти, ніж це було б, якщо користати
послугами наших авіакомпаній, —
ділиться досвідом мандрівника пан
Андрій.
Викладачі люблять ходити в
гори. Як самі, так і зі студентами,

Дзюбіни вважають, що встигають
багато завдяки тому, що у побуті у
них розподілено, хто за що відповідає, тому завчасу знають, хто що
повинен зробити. Ще доки не мають
дітей, то можуть дозволити собі так
багато й насичено працювати. Навіть у вихідні.
— Їжу готує здебільшого дружина, але і я виходжу на авансцену зі
своїми кулінарними проектами, особливо коли Катерина у відрядженні,
— розповідає пан Андрій.
Він переконаний, що тільки науковець може зрозуміти науковця,
адже люди, далекі від цієї справи,
часто кажуть: „Та що ти там робиш у
Політехніці? Відчитав пари — і вільний“. А праця в університеті — це не
тільки пари, а й чимало іншої роботи, яка потребує дуже багато часу.
Ірина МАРТИН
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день студента

17 листопада — свято найдрайвовіших
С
вято найдрайвовішої частини людства — студентів — завжди
переповнене цікавими заходами, акціями, флеш-мобами.
Чимало з них уже стали традиційні і важко собі уявити 17 листопада
без цих подій. Отож, трохи про те, як цьогоріч львівські спудеї
відзначали своє свято в університеті та на загальноміському рівні.

Святкування в Політехніці

| Світлина Наталії Павлишин

У Львівській політехніці святкові заходи розпочалися вже зранку. Тих, які поспішають на нульову
пару і рвуться до навчання, коли значна частина їхніх колег ще додивляється сни під теплими ковдрами,
вітали представники студентського
самоврядування. Саме активісти Колегії студентів і аспірантів прийшли
до університету ні світ, ні зоря, щоб
прикрасити вхідну браму синьо-жовтими кульками і бути напоготові
творити святковий настрій.
Упродовж дня політехніки проводили декілька святкових акцій. Як
і кілька років поспіль, молодь закопала капсулу зі своїми мріями біля
четвертого навчального корпусу. А
також на площі перед цим корпусом
провела два флеш-моби. Політехніки встановили ще один студентський
рекорд — відтворили найпопулярнішу комп’ютерну, ну і телефонну, гру
„Змійка“ та сформували цифру 200,
яка символізує ювілей альма-матер.
Святкування відбувалися не лише
на загальноуніверситетському рівні,
а й в окремих інститутах і навіть кафедрах. Так студенти кафедри менеджменту організацій ІНЕМ для

своїх викладачів підготували інтелектуальну гру „Що? Де? Коли?“ (на
світлині). Всі запитання так чи інакше стосувалися історії та сьогодення
Львівської політехніки. Було все, як
у справжній грі: команда студентів
4 – 5 курсів попередньо підготувала
тринадцять секторів, у кожному з
яких — особ- ливе запитання у формі
відео чи фото; була й чорна скринька
і музичні паузи. За результатами гри,
абсолютну перемогу — 7 – 0 здобула команда викладачів. У подарунок
від своїх студентів вони отримали
фігурку сови, як символ мудрості.
Завершився святковий день в
університеті фіналом студентського фестивалю „Осінь Політехніки“.
Цьогоріч перемогу здобула абсолютно молода команда, яка вперше
вийшла на сцену — „ІАПО“ (ІАПО).
Другими стали багаторічні фаворити — „Свої“ (ІХХТ), а третє місце
посіла команда, учасники якої теж
кілька років поспіль перебувають на
верхівках фестивальних рейтингів,
— „Робота на дому“ (ІГДГ).

Святкування в місті
Уже з раннього ранку розпочалися святкування і в самісінькому центрі міста — на площі Ринок. Представники різних
львівських вишів і
Студентської ради
Львова зібралися,
щоб нагадати всім
— 17 листопада —
День студента.
Найперше молодь розгорнула
величезний синьо-жовтий стяг
(розміром 30×15
м). Після цього
почалася щорічна
традиція — добралися до левів, які
охороняють вхід у
Ратушу, і вдягли на

них своєрідні мантії та конфедератки. Також, тримаючи над головами
жовті аркуші, студенти сформували
велику фігурку лева, що символізує
наше місто. На завершення записали відеозвернення до всіх студентів,
наголосивши, що лише достойна молодь спроможна сформувати сильне
суспільство.
У цей день студенти також познайомилися зі своїм мером — четвертокурсником факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка
Русланом Сагановським. Звітно-виборча конференція відбувалася незадовго до студентського свята у
Львівському інституті менеджменту. За кандидата проголосували 26
із 33 делегатів, четверо утримались.
До слова, одним із трьох віце-мерів став очільник Колегії студентів
Львівської політехніки Олександр
Николяк.
Для нашої газети Руслан поділився думками щодо своєї діяльності
задля розвитку органів студентського самоврядування у Львові, які він
вважає зразком дієвої молодіжної
спільноти.
— Від першого курсу я активно
брав участь у розвитку студентського самоврядування Львова, старався
долучатися до найрізноманітніших
акцій студентської спільноти та до
їх організації. Пощастило, що це
були потужні команди і, врешті,
зараз маю можливість сформувати
команду лідерів довкола себе. Своїм
завданням передовсім вбачаю активно привертати увагу до того, що
студентська спільнота у Львові —
це єдине ціле, що ми маємо власну
громадянську позицію і займаємо вагому нішу в суспільстві. Наша мета
— об’єднати львівську студентську
молодь спільною ідеєю, — наголосив студентський лідер.
Для студентської молоді, яка в
святкування вкладає більше духовного змісту, відбулася розмова із
Преосвященнішим владикою Володимиром, єпископом-помічником
Львівської архиєпархії УГКЦ. Перед
початком зустрічі в Гарнізонному
храмі Кир Володимир очолив Архиєрейську Божественну Літургію за
студентську молодь.
Наталія ПАВЛИШИН
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історичний квест

коротко

Хто найкраще знає
історію Політехніки?
Студенти ІГСН!

У рамках святкування Дня гідності та
свободи 21 листопада у Львові вшанували загиблих Героїв Небесної
сотні та воїнів, які віддали свої життя на Сході України. Громада взяла
участь у панахиді за всіма борцями за
незалежність та молебні за Україну і
її захисників. У центрі міста відбулася
також акція „Україна — це Європа“.

Х

то найкрутіший у знанні історії Львівської політехніки, імен
та здобутків науковців, які причетні до становлення нашого
університету, — у цьому минулого тижня змагалося десять
студентських команд (65 осіб) із дев’яти інститутів.

| Світлина Наталії Павлишин

Квест, який організувала кафедра
історії України та
етнокомунікацій
ІГСН, спонукав
молодь не лише зібратися в команду
з однодумцями, а
й добре підготуватися — погортати
різноманітні довідники, пригадати лекції з історії
і досить ретельно
вивчити шлях становлення та розвитку одного із
найпрестижніших і найстарших в
Україні та Європі вишів — Львівської політехніки.
Головний організатор асистент
цієї кафедри Юлія Курдина та її
помічник у проведенні заходу аспірант Тарас Олексин підготували
маршрутні карти, щоб студентам,
зважаючи на погодні умови — засніженість та обледенілість доріг,
було легше і швидше добиратися до кожного із семи зазначених
пунктів. Там команди отримували
завдання і лише після письмової
відповіді (листки запаковували в
конверти) дізнавалися дальший
маршрут. Останнє, найскладніше,
завдання полягало в тому, щоб
із листків зі запитаннями, з другої сторони яких були фрагменти
портретів різних ректорів Львівської політехніки, команди склали
зображення і назвали ім’я та прізвище цього очільника університету.
Зрештою, швидкість виконання завдань та пройдення маршруту не були важливі, зараховували
лише правильні відповіді. Команди практично „дихали одна одній
в спину“, чимало з них отримали
22 – 23 бали, найменший показник

— 19 і переможцями стала команда
ІГСН — Оrange Іnternational, здобувши 24 бали.
— Було холодно, слизько, відчувалася неабияка конкуренція
— та ми все подолали! До цього
квесту готувалися досить ретельно.
Справді, було дуже цікаво побачити
фото, зроблені багато років тому, і
порівняти їх зі сучасним університетом — які великі зміни відбулися
в нашому виші. Ми усвідомили як
багато людей і впродовж тривалого часу працювали задля того, щоб
Політехніка була на такому високому рівні — поділилася враженнями капітан команди переможців першокурсниця Богдана Воят.
— Надважких завдань не було, бо
хтось із нашої команди орієнтувався краще в одних питаннях, хтось в
інших. Ми працювали злагоджено і
як пазл вдавалося складати всі відповіді. Це дуже цікава гра. Думаю,
можна ще організовувати такі інтелектуальні змагання. Було б цікаво взяти участь у квесті на тему
архітектури в старому Львові і не
лише на знання будівель зовні, а й
всередині них.
Наталія ПАВЛИШИН

Разом із Україною 26 листопада
весь світ вшановує пам’ять жертв
Голодоморів. „Голодомор не зламав“
— пам’ятні заходи присвятять людям,
які змогли реалізувати себе попри
травму пережитого геноциду. До Дня
пам’яті Голодомору цьогоріч згадуватимуть видатних діячів, які пережили геноцид. Інститут національної
пам’яті обрав 15 незламних героїв,
щоб особливо вшанувати їх. Це — автор Акта проголошення Незалежності України у 1991-му Левко Лук’яненко,
оперна співачка Євгенія Мірошниченко, дисиденти Іван Світличний та
Олекса Тихий, художниця Катерина
Білокур, письменники Василь Барка,
Олесь Гончар, лікарка Нонна Ауска,
поет Дмитро Білоус, філософ Микола Руденко, модель Євгенія Сакевич-Даллас, творець музеїв Михайло
Сікорський, кінодраматург Борис
Хандрос, прозаїк Анатолій Дімаров,
живописець Опанас Заливаха.
У день відзначення 147 річниці від
дня народження Климентія Шептицького, 17 листопада у Львові
презентували віднайдені листи
блаженного Климентія до родини,
написані впродовж 1881 – 1945 рр. Їх
планують видати українською мовою
та проілюструвати понад сотнею
фотографій. З тексту листів можна
довідатися про маловідомі факти з
життя родини Шептицьких, невідому
інформацію про УГКЦ, події з життя
Митрополита Андрея, його смерть та
арешти єпископату.
Унікальне електронне видання з
усіма творами Патріарха Йосифа
Сліпого та числа часопису „Богословія“ (видані в Римі під керівництвом Патріарха) нещодавно
вийшло у світ під патронатом римського товариства „Свята Софія“.
Уперше диск презентували у Філадельфії 13 листопада з нагоди п’ятиріччя Центру студій спадщини Патріарха Йосифа Сліпого. В електронне зібрання ввійшло 18 томів творів
Opera Omnia Патріарха Йосифа.
За матеріалами інформагенцій
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до дня гідності

Майдан — це найкращі роки мого життя

К

оли почалася Революція Гідності, Оксана Лехняк
була третьокурсницею архітектури. Дівчина
без вагань разом з іншими студентами поїхала на
Майдан. У Києві Оксана пережила найтрагічніші
дні нашої історії і сьогодні згадує про це.

Серед однодумців
— Спершу я виходила на Майдан у Львові,
стежила за новинами по
телебаченні. Але швидко
зрозуміла що головні події все-таки відбуваються
у столиці, — розпочинає
свою розповідь Оксана.
Відтак почала їздити
на кілька днів до Києва.
Поділилася бажанням залишитися у Києві на довше зі своїм викладачем,
активним майданівцем
Василем Петриком. Він не
лише підтримав дівчину,
а й порадив спільноту, де
вона знайде однодумців,
адже знав політичні погляди своєї студентки. Це був
Правий сектор. Так Оксана Лехняк опинилася у Будинку профспілок. Спершу
пробула там два тижні. А
потім залишилася на довше. Пригадує, тоді навіть
розпочалися дочасні канікули — щоб студенти
могли вільно ходити на
протести.

„Я тут потрібна“
Оксана брала участь у
всіх важливих подіях Майдану. Готувала їжу, проходила професійні вишколи у
медиків, де навчилася надавати першу допомогу.
Співпрацювала з волонтерами, які допомагали
майданівцям. Ходила на
барикади.
— По один бік стояли
беркутівці, по другий —
мітингувальники. Спочатку між нами були лише
маленькі сутички. Потім
вони нас поливали водою,
кидали світлошумові гра-

нати. Наші у відповідь
— бруківку. Ми старалися йти з ними на контакт,
але вони казали, що виконують наказ. Одного разу
ми запитали тих хлопців:
„Якби по той бік стояла
твоя мама чи сестра, що б
ти робив?“. У відповідь почули: „Без вагань зробив би
те, що потрібно, тому що
це — наказ“. Вони не розуміли, що складали присягу
українському народові, а
не владі. Щоправда, деякі
беркутівці переходили на
наш бік. Їх там вважали дезертирами, влаштовували
їхні розшуки.
На барикади дівчат
спершу не пускали, але
вони дуже просилися. За
найменшої інформації про
можливу небезпеку їх скеровували у більш безпечні
місця. Звісно, було страшно, особливо вночі. Серед
наших Оксана в нікого не
бачила зброї, лише біти.
Один хлопець зробив собі
саморобний лук і стріли.
— Я розуміла, що зі
мною може щось статися. Але більше боялася не
за себе, а як це сприймуть
рідні. Вони довго не знали,
де я. Вірили, що ходжу на
Майдан у Львові. 18 лютого мені зателефонувала
мама і, почувши дзвони
Михайлівського собору,
все зрозуміла. Довго довелося її заспокоювати,
пояснювати, що я тут потрібна.

Все було залито
кров’ю
У „гарячі“ дні Оксана
спочатку була на барикадах на Грушевського.

на аж ніяк не сподівалася.
Хоча хлопці з Правого
сектора говорили, що це
не закінчиться тут.

Боротьба триває

Хлопці дізналися, що буде
зачистка Майдану, спровадили дівчат до Будинку
профспілок. Але надійшла
інформація, що беркутівці добираються туди — і
дівчатам довелося відходити до Михайлівського
собору. Коли піднімалися
вгору, почули, що профспілки вже горять...
У собор привозили багато поранених і контужених. Дівчата працювали
цілу ніч. А вже під ранок
почули, що й тут залишатися небезпечно. Тоді
Оксана побачила, як палає
Майдан:
— Усе навколо, без
перебільшення, було в
крові. Купа поранених
і загиблих. Київ стояв у
вогні. В іншому місці ми
перечекали до наступного ранку. А вже потім....
Небесну Сотню клали на
один бік, поранених — на
інший. Надійшла інформація, що в лікарнях небезпечно, тому знаходили інші місця для тих, хто
потребував лікування... То
було страшне видовище
— чорні обвуглені люди,
з різними ранами, потоки
крові на бруківці по Грушевського і Лютеранській.
Це шок.
А потім настало ще
гірше — псевдореферендум, анексія Криму без
жодного пострілу, війна.
Чого-чого, а цього дівчи-

За цей час до Львова
приїздила лише двічі —
на зимову і літню сесію.
За два тижні надолужувала навчання, ночами
фактично не спала. Сесії
складала успішно. Деякі
однокурсники дивувалися: „Ми ходимо у Львові на
Майдан і не встигаємо, а ти
у Києві — і все встигаєш“.
— Не жалію, що цей період часу провела на Майдані. Це були найкращі
роки в моєму житті. Я не
змогла би всидіти вдома.
Тут відчувала, що я — частина чогось, що не безхребетна істота, яка пливе за течією, що ми разом
щось можемо. Була горда
за наш народ, за те, що
люди вийшли, не побоялися наслідків, — так Оксана
пояснює свій вибір.
Дівчина вважає, що
революція була потрібна,
вона багато що змінила у
нашому мисленні, але не
до кінця, адже зовні, крім
влади, фактично нічого
не змінилося. На її переконання, Майдан не програв, а залишився недовершеним. Оксана має власну
позицію щодо розвитку
України:
— Спочатку потрібно
побудувати Українську
державу для українців, а
вже тоді вступати в Євросоюз, бути там на рівних
умовах. Ким ми можемо
прийти туди сьогодні? Рабами без права і голосу.
Сьогодні другокурсниця магістратури Оксана
Лехняк продовжує боротьбу — дівчина активно волонтерить.
Ірина МАРТИН
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крізь призму душі

наш календар

Таємниці листопадових
чинів

26 листопада — День пам’яті жертв
Голодомору та політичних репресій.

Н

а сайті проекту „Документалістика“ можна подивитись фільм
„Легіон“ Тараса Химича, одне ім’я якого вже щось говорить
тим, хто бачив кліпи „Тартака“ і дивився українське кіно взагалі.
Подивилася й я цю шалено гарну з точки зору костюмів, голосів,
відеороботи, історичної хроніки 50-хвилинку. Поуявляла Львів
сотню років тому...

Восени „Легіон“ спадає на думку не просто так. Адже він отримав
Гран-прі Міжнародного фестивалю
історичного кіно. А все почалося з
ініціативи ГО „Українська Галицька Асамблея“, завдяки чому від 2009
року реалізовано ще й такі документальні фільми: „Золотий вересень.
Хроніки Галичини 1939 – 1941 рр.“,
„Срібна Земля. Хроніка Карпатської
України“, „Хроніка Української
Повстанської Армії 1942 – 1954“ та
„Легіон. Хроніки Української Галицької Армії 1918 – 1919“.
В основі „Легіону“ — події кінця
Першої світової війни. Львів’яни
брали безпосередню участь у зйомках. Знялись у фільмі й професійні
актори театрів ім. М. Заньковецької
та Леся Курбаса. До роботи над „Легіоном“ долучилися й ветерани АТО
та клуби історичної реконструкції.
А до того, це перший в Україні документальний фільм з використанням
найсучасніших технологій у форматі
Ultra HD, тобто надвисокої чіткості.
І створений лише за 15 місяців.
І мені після перегляду так шкода стало України, яка і сто років
тому вела своїх людей на війну без
амуніції, без одягу і зброї, на самій лише голій ідеї. Звісно, Антанта підтримувала Польщу, бо ніхто
не знав, що це за така ЗУНР і за що
вона бореться… Звісно, що медіа

висвітлювали ці події, як кому було
зручно, і не було інтернету для правдивої інформації. Звісно, що Західна
Україна, яка боролася за звільнення
з-під влади поляків, відрізнялася від
Наддніпрянщини, яка боролася з Російською імперією.
Зараз кажуть, що Європа не дуже
співчуває Україні з її черговим АТО,
бо не дуже розуміє, за що ж та Україна бореться, хоча доступ до інформації у сто разів більший, ніж сто років
тому. Що ж змінилось? Адже молоді
люди з полум’яними серцями будуть
завжди, бо це сама природа юності. А
хто буде дбати про те, щоб мрії їхні
були не даремні, щоб не гинули люди
за свою справу, щоб все висвітлювалось у незалежних медіях?
Хороший, словом, фільм, подивіться. Якраз листопадовий час.
Дуже візуальний, засніжений, осінній, весняний Львів — і чудове озвучення акторів. Думаю, в масовці навіть якісь мої друзі знімалися.
Раціональні айтішники вчать,
що дуже довгим буде шлях до успіху,
якщо ведеться він непродуманими
методами. Але шлях той є, і віру ми
маємо… Та просуваємося повільно,
як слимак. Запитаймо себе: що нам
потрібно сьогодні — тільки процес
чи результат? Замороження конфлікту чи перемога?
Софія МАТВІЇВ

Пам’ятні дати
24.11.1805 — народився Олекса Стороженко, український письменник, автор повісті „Марко Проклятий“.
24.11.1884 — помер Григорій Воробкевич, український поет.
24.11.1934 — помер на засланні Михайло Грушевський, український історик і
громадський діяч, Голова Центральної
Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван Нечуй-Левицький, український письменник, автор повісти „Кайдашева сім’я“, драми
„Маруся Богуславка“.
25.11.1878 — Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт.
25.11.1891 — народився Клим Поліщук,
український письменник, публіцист,
автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Довженко, кінодраматург, режисер і письменник.
26.11.1925 — народився Опанас Заливаха, український живописець.
27.11.1863 — народилася Ольга Кобилянська, відома українська письменниця.
27.11.1918 — створено Українську академію наук.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей,
український графік і живописець.
28.11.1890 — народилася Зiнаїда Тулуб,
українська письменниця, авторка романів „Людолови“, „В степу безкраїм
за Уралом“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків-„Горновий“, провідник ОУН на Львівщині,
теоретик українського націоналізму.
28.11.1970 — убита за загадкових обставин Алла Горська, талановита українська художниця i правозахисниця,
учасниця руху шістдесятників.
29.11.1778 — народився Григорiй Квiтка-Основ’яненко, перший прозаїк нової української лiтератури.
29.11.1859 — народився Кость Левицький, перший прем’єр уряду ЗУНР.
29.11.1919 — помер Іван Верхратський,
український науковець, творець української природознавчої термінології,
член НТШ.
30.11.1841 — народився Анатоль Вахнянин, український композитор, музикознавець, письменник, один із засновників та перший голова товариства „Просвіта“, автор опери „Купало“.
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активна молодь

Волонтерство і творчість —
те, що об’єднує і стимулює

З

авжди активні, в пошуках цікавих проектів, виставок, прагненні
допомагати всім, хто потребує підтримки, — такими є митці
Зоряна (Зірка) Савка та Роман Хрущ.

29 листопада стартує спільна
виставка Зірки та Романа — „Приховане“. Оглянути її можна до 16
грудня в галереї ЛНАМ.
Молоді митці постійно долучаються до величезної кількості
спільних із іншими художниками
виставок, пленерів. Та цього разу
вони вперше вирішили „вийти
в люди“ окремо, з роботами, які
демонструють певне взаємопроникнення їхніх творчих доріг. Ці
роботи певною мірою доповнюють
одні одних — об’єднані тематично.
— Роботи молодих талановитих художників Романа Хруща та
Зірки Савки дають можливість зазирнути у незримий, таємний світ
людини. Об’єднані спільною назвою виставки, автори робіт звертаються до різних аспектів „прихованого“. Роман Хрущ за допомогою
видимих та прихованих символів,
образів та кольору, відображає у
своєму живописі прихований, тісно пов’язаний із релігією світ, що
нас оточує. А тривожні моменти
життя, які люди зазвичай утаємничують від інших, стали основною
темою робіт Зірки Савки. Експресивні образи, що відображені у
творах художниці, спонукають

задуматись над прихованим від
чужих очей світом людських переживань, — проаналізувала роботи
мистецтвознавець Лідія Кукіль.
Митці переконані, що в цій виставці кожен знайде для себе щось
цікаве, бо мистецтво впливає на
глядачів на підсвідомому рівні.
Саме тому часто люди навіть не
можуть пояснити, чим саме та чи
інша робота їх захопила.
До такого спільнотворення
вони йшли досить тривалий час.
— На початках ми творили окремо, згодом, коли з’явилася можливість мати майстерню в одному
приміщенні, почали „притиратися“. Досі маємо уявну лінію розподілу простору, хоча здебільшого працюємо спільно на чиємусь
боці. Звичайно, іноді відчувається якась конкуренція та щодалі, то
частіше радимося, прислухаємося
і підтримуємо один одного, — зауважив Роман.
— Завжди на виставках хвалять нас по різному і це, мабуть,
найбільше, що зачіпає внутрішнє
его. Та ми — разом і розуміння,
що це не чужа людина, стає дужче
і глибше. Тим більше, що здорова
конкуренція стимулює до розвит-

ку. Ледь не щодня працюємо спільно, тож є певним трампліном один
для одного, спонукаємо до участі
в різних проектах. Буває, що, готуючись до якоїсь виставки, Роман
починає вже малювати, а в мене ще
нема часу чи ідеї, то він мене надихає роботою і я надолужую. Тобто в такий спосіб ми доповнюємо
одне одного і це дає можливість
значно більше встигати і краще
працювати, — додала Зірка.
Відомі ці молоді люди ще й благодійницькою діяльністю — розмальовування лікарняних стін у
Львові. Також другий рік поспіль
Зірка та Роман долучаються до
акції Всеукраїнського благодійного фонду „Запорука“ — „Червоні носики“, який відбудеться 27
листопада. Цей благодійний фестиваль знову збиратиме кошти на
перетворення дитячих лікарняних
відділень у затишні та комфортні
місця найкращих європейських
зразків.
Цьогоріч до „Червоних носиків“ вони долучилися як волонтери: розповсюджують квитки (у їх
вартість входить участь у різноманітних майстер-класах) на цей
благочинний фестиваль, а також
допомагатимуть там проводити
різноманітні заходи.
Наталія ПАВЛИШИН
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„Львів очима молоді“ для всіх

У галереї „Зелена канапа“ – виставка живопису Олесі Казнох
„Так природно“. Цикл виник як
продовження експозиції „Моє
ремесло“, яку два роки тому авторка демонструвала в цій же
галереї. Формується виставка
із 19 робіт, що виконані протягом року. Всі твори мальовані
з натури на Львівщині, Дністерському каньйоні поблизу
Кам’янця-Подільського, в Одесі
та на Кінбурнській косі, що на
півдні України. До кожного з
полотен спеціально підібрані і
вклеєні фрагменти справжніх
старих вишивок та мережива.

Н

а третьому поверсі ТРЦ „Форум“, одразу за кінозалами,
розгортається простір, в якому оку відкриваються фрагменти
художнього переосмислення „бути у Львові, жити у Львові, сприймати
Львів“. Це приблизно 50 робіт від студентів ЛНАМу, який 16 – 17
листопада відзначав 70-річчя від дня свого заснування.

| Світлина Наталі Яценко

Виставка „Львів очима молоді“ не
є явищем, яке лише приурочене до
круглої дати, вона — це вже добра
традиція щороку зібрати під одним
дахом твори тих, кому Львів не байдужий. Експозиція також не є просто
репрезентативною — за бажанням
митців показати усім, як вони бачать
місто, стоїть прагнення допомогти
тим, хто теж міг би взяти пензель у
руки. Тому виставлені на огляд картини автори продають, а кошти з них
планують використати на благодійні цілі. Як і торік, після завершення
онлайн-аукціону на фейсбучній сторінці акції, вилучені гроші організатори скерують у сиротинці — діти з
притулків отримають змогу малювати
професійними фарбами, практично
пройти курс арт-терапії.
У цьогорічному відборі творів
для виставки брало участь журі, яке
складалося з ректора ЛНАМу Володимира Одрехівського, проректора з
науково-педагогічної роботи Роксолани Шафран, проректора з наукової
роботи Романа Яціва, професора Ореста Голубця, а також представників
Студради. Голова Студентської ради
Вікторія Гранкіна повідомила, що
журі було здивоване масштабністю
й оригінальністю наданих робіт. Дівчина зауважила, що під час Револю-

ції гідності „Львів очима молоді“ мав
більш патріотичний характер, торік
від патріотизму зосталася лише іскра,
а цьогоріч з’явилася навіть добра доля
сарказму — творча молодь бачить, що
те, що відбувається довкола, зокрема
й у нашому місті, не є однозначне.
Найбільш прямо про це своїми образами говорить Катерина Крутій — на
її картині „Апогей невігластва“ Львів
грузне у заметах піску („від варварства зникло багато культур, якщо
об’єднаємося проти нього, то є надія
на майбутнє“). Художниця отримала
від журі нагороду в новій номінації
— „За гостроту трактування морально-етичних сюжетів“.
Перше місце у номінації „Живопис“ здобув Андрій Чижов (диптих
„Місто“, торішній переможець у номінації „Графіка“). Антоніна Чиж
найбільше вразила журі в „Графіці“
(„Серце міста“). Найліпше проявили
себе в авторській техніці Ольга Пінкевич (І місце, „Перший сніг“, „Пані“,
аплікація, гарячий батик) та Юлія
Пінкевич (ІІ місце, „Зимова ніч“,
аплікація з джинсової тканини).
Виставка триватиме до кінця листопада, а потім її перенесуть у Львівську міську раду.
Наталя ЯЦЕНКО

Український прокатник „Артхаус трафік“ запустив проект
„Артхаус клуб“. Він дасть змогу
будь-якому некомерційному
кіноклубу отримати безкоштовний доступ до фільмів компанії,
право на показ яких в Україні належить зазначеній компанії. Для
цього потрібно, щоб вхід до кіноклубу був вільний; а кіноклуб не
рекламував комерційні торгові
марки та не продавав напої,
їжу, сувеніри. Серед фільмів, що
доступні для показу, є „Юність“
Паоло Соррентіно, „Трамбо“,
„Юність“, „Керол“, оскароносний
„У центрі уваги“ та багато інших.
„Альянс франсез“ Львова та
ЛНМА ім. М. Лисенка пропонують переглянути три опери,
які були відзняті на Mіжнародному фестивалі ліричного
мистецтва в Екс-ан-Провансі.
До перегляду запропоновано
відомі опери Alcina („Альцина“),
Cosi fan tutte („Так чинять усі“) і
Svadba („Весілля“) у приміщенні
ЛНМА ім. М. Лисенка (оперна
студія), вул.Нижанківського, 5,
23 – 25 листопада о 19.00. Вхід
вільний.
18 листопада підписано меморандум про проведення
83-го міжнародного конгресу
ПЕН-клубу у Львові. Андрій
Курков, віце-президент Українського центру міжнародного
ПЕН-клубу, та Андрій Садовий
узгодили, що захід відбудеться
у вересні 2017 року. До Львова
приїде більше 200 відомих
письменників, видавців, перекладачів. Тематика конгресу
наразі на стадії обговорення.
За матеріалами інформагенцій
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творчість наших читачів

Перши й сн і г
Вже кілька днів усе навколо причаїлося в якомусь дивному очікуванні. Земля дихала повільно і тяжко та дедалі
частіше зводила очі до неба.
Під кінець року їй дихати
ставало важче, в неї починалася болюча ломка. Межа між
пізньою осінню та ранньою
зимою… Потреба в наркотику… Врятувати її могло тільки небо…
Небо бурмосилось. Тяжіло
над нею купами чорних хмар,
посилаючи надію на очищення, а потім ті хмари повільно розходились. Через деякий час воно знову збирало їх
докупи, а вітер ганяв ті хмарини, як пастух ганяє отару
овець.
Останнє листя на берізці тремтіло від жаху, боячись
кардинальних змін у своєму житті. Воно трималось віток з усією силою і благало хоч трохи затриматись пізню
осінь. Та вона була невблаганна: брала довгу шаль, розпускала велику парасолю і поволі йшла у нікуди.

Вестибюль вокзалу був заповнений
людьми. Цей натовп накочувався, розтікався по кожному квадратному метрі
вільної поверхні, просочувався у кожну вакантну щілиночку, електризував
простір різношерстними прапорцями голосів, емоцій, почуттів.
Мені завжди важко в такій ситуації сфокусувати свою увагу на одній
людині. Набридлива „людва“ затхлою
багнюкою, трясовиною затягує, знищує нанівець будь-який прояв індивідуальності, щонайнесміливіший
проблиск особистості. Однак іноді погляд вихоплює обличчя, які неможливо забути, які навіть у найбурхливішому багатоголосому вирі виблискують
яскравим поплавком.
…Він сидів, важко обіпершись об
дерев’яні обшарпані бильця сидіння і
обхопивши голову руками. Йому, мабуть, років 40, не більше, однак, щедрий іній сивини на скронях видавав
увесь той біль, увесь той жах… Кожен
спогад, кожен вистріл „града“, кожен
товариш, що не повернувся із розвідки, — все це закарбувалося сріблястим
візерунком у темному волоссі.
Поношена, болючо-камуфляжна
форма, що давно не пам’ятала жіночих
рук, пошарпаний похідний ранець,

А потім прийшов перший сніг, той довгоочікуваний
наркотик, якого жадала земля. Він падав з неба тихо та
поважно, ніби виконував якусь важливу місію. Трохи погойдувався у повітрі, роздумуючи, чи не повернутись
йому назад. Земля притихла, сніг діяв на неї заспокійливо. Вона вдихала його цілими пригорщами. А він сипав
уже досить швидко. Ще мить… і вся берізка завмерла під
першим мокрим липким снігом. Доля її таки змінилася.
Хоча тепер вона вже змирилася з усім і не дуже пручалася. Так, як примиряється людина зі своєю долею, в якої у
житті пішло щось не так, добре розуміючи, що цей процес неминучий…
У вікнах будинків засвітились очі радісної малечі.
Сніг був для дітей радісним пришестям кожного року. І
завжди вони зустрічали його однаково весело. Не дуже
втішилися ним дорослі. Попробуй тепер — доберись на
роботу. Переповнені автобуси, затори, важка дорога…
Скептично на сніг дивився тільки старенький ліхтар.
Таких перших снігів він бачив у своєму житті чимало. І
точно знав, що цей сніг ненадовго…
Наталка ЯРЕМА,
старший викладач кафедри картографії
та геопросторового моделювання ІГДГ

Ангел

пропахлий запахом цигарок, диму, поту й небезпеки…
І обличчя… Це обличчя неможливо було
загубити у натовпі. Ще
нещодавно таке молоде, усміхнене і по-дитячому щасливе, коли
до нього наближалися
вишневі вуста… А зараз
— порізане павутинками зморшок, пом’яте,
зболене, у складочках якого жило усе
пережите.
Це було обличчя альпініста, що
досяг вершини Евересту, загубивши
на схилах своїх товаришів, обличчя
шахтаря, що пережив вибух метану,
обличчя матері, якій повідомили, що
„на жаль… робили все можливе…“.
Але це не було обличчя того сильного чоловіка, на якого вдома щовечора чекала ніжна посмішка та тупіт
маленьких ніжок, який рік тому, пішов на війну.
…Це вже була третя пересадка.
Ще 15 годин важкої дороги у тряському вагоні потяга, — і, нарешті, вдома.
Як давно він про це мріяв! 13 довгих,
безконечних місяців, під шум градів

і канонад, ховаючись у
„щілинах“ та тижнями
не знімаючи берців…
Одразу з передової,
змучений, він обхопив
голову руками й не мав
сили підвестися. Занадто довго ці руки тримали зброю, занадто
багато тіл друзів переносили, занадто багато
„комплектів“ їм довелося зібрати. Втома…
Смертельна втома…
Раптом його щось відволікло. Легенький, ледь-помітний несміливий
доторк, немов найтонший подих
квітневого вітерцю, ніби найлегша
парасолька з липневої сивоволосої
кульбабки. Він підвів очі.
Маленьке блакитнооке створіння
із золотавими сонячними кучериками. Закоротка біла сукенка, з-під
якої виглядали засмаглі ніжки і цей
зацікавлено-питальний погляд. Заклопотано тицяла щось йому у руки.
Уникаючи зустрітися з ним очима,
дочекалася доки він прийме подарунок і засоромленим пустотливим
метеликом чкурнула в іншу частину
зали очікування.
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Шоколадка. Найзвичайнісінька
чорна шоколадка з горішками. Він
ніколи не полюбляв солодкого, однак
зараз чомусь стало так тепло-млосно на душі, ніби хтось влив медового
живлючого бальзаму на всі серцеві
подряпини, просочив терпким липневим сонячним промінням зморшки
на обличчі.
Він дивився на тендітну постать
у вбранні кольору першого снігу, що
пустотливо і невагомо кружляла сірою
залою. А перед очима поставали зовсім інші образи — затісна, пошарпана
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(давно не робили ремонт), однак така
рідна двокімнатна квартирка, закипаючий емальований чайник, найрідніші вишнево-терпкі вуста, маленьке
створіння, що засинало у нього на руках. Його рідний дім…
„На третю колію прибуває потяг
сполученням „Одеса–Київ““ — байдужо-металевим голосом прокричав
гучномовець. Однак ці слова здалися
йому солодшими навіть за улюблений
гречаний мед з батькової пасіки. Зітхнув, підвівся, закинув важкий ранець
на плече.
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Ще 15 годин. Аж 15 годин? Лише
15 годин?... І вдома. 15 годин — і міцні обійми і запах трохи підгорілої (як
завжди не услідкувала!) яблучної шарлотки. Він упевнено крокував до перону, стискаючи в кулаці найдорожчий
нині скарб — шоколадку.
І ніхто не помітив, як у найдальшому куточку зали в косому сонячному промінні розчинилася тендітна
білосніжна постать. Можливо, то був
ангел?
Надія КОПІЙКА,
студентка першого курсу ІБІД

Присвячую світлій пам’яті убієнних композиторів всесвітньовідомих
„Щедрика“ й „Червоної рути“.

Запорізький марш
Людина в сірій військовій шинелі зі захованою правицею за пазухою нервово топталася туди-сюди перед
входом до мавзолею. Коли терпець увірвався, підбігла
до дверей і зачала гатити кулаками й кричати: „Валодя!
Сколько можно?!“ — „Сосо, нє нєрвнічай. Нас троіх поочєрьодно виставляют на показ: мєня і двоіх двойніков.
Тєпєрь нє можєм разобрацца, кто із нас настоящій“, — почулося з-за дверей. Перегукування на цьому не закінчилося. Воно тривало ще понад годину, допоки не відчинилися
зісередини двері навстіж.
Ця подія, що набрала широкого розголосу в 1974 р. в
колах міжнародного пролетаріату, сталася ввечері, у день
виступу в Большом тєатрє українського Ансамблю народ
них інструментів під дириґуванням Віктора Гуцала. Товариш Сталін на честь 50-річчя славної кончини товариша
Лєніна придбав з-під поли два квитки до театру й вирішив зводити того на концерт. Для цього були дві важливі
підстави. По-перше, народ за 57 років радянської влади
спролетаризувався до костомах, тому народні інструменти можна трактувати як пролетарські, а по-друге, не
вірилося, що після трьох хвиль Голодомору і спланованої
масакри в Другій світовій війні, ще хтось спроможний в
Україні грати та співати. Правдоподібніше, то маскарадні
витівки тендему Брєжнєв-Андропов. Після довгого суп
ротиву один з трьох мешканців мавзолею дав згоду. Але
час не стоїть на місці, і наші шанувальники мистецтва добралися лише на останній номер — „Запорізький марш“.
Величава музика, що звала до боротьби за волю, збадьорила залу. Всі встали з місць і слухали стоячи. Аби не
бути зле витлумаченими, вождям міжнародного пролетаріату довелося теж встати й разом з усіма довго рукоплес
кати. Ансамбль грав марш кілька разів на біс під овації і
вигуки публіки.
Цього вечора глядачі розходилися по домах пізно. Але
двом із них було не до того. Аби не сполохати варту, перелізли через кремлівську стіну в безлюдному місці. Зірвали з постелі сонного ґенерального секретаря ЦК КПРС
Леоніда Брєжнєва. З криками: „Што-то дєлай!“ — зачали
переляканого душити за горло.
На другий день марш було заборонено, ноти знищено, маґнетні плівки стерто, дириґента звільнено з роботи. Це нечуваний в історії випадок, коли мелодія без

слів перестрашила окупанта
більше за збройний супротив!
Потойбічні й посейбічні кадри
ВЧК, МДБ, КДБ приступили до
пошуків автора музики твору.
Серед підозрюваних був і Бетховен, і Леонтович. Прах Людвіґа
ван Бетховена — у Відні, який
після 1955 р. опинився за залізною завісою. Прах Володимира
Леонтовича, убитого в 1921 р.
агентом ВЧК, — в с. Марківка на Вінничині. Туди було
скеровано для допиту особисто покійного Фелікса Едмундовича Дзержинського, тодішнього голову ВЧК. Але, не
дивлячись на його високий професіоналізм, результати
виявилися невтішні. Теперішній очільник КДБ Андропов
не спав майже п’ять років, але марно: ні серед мертвих, ні
серед живих ізмєнніка родіни не виявили. Нарешті, обсу
дивши ситуацію на закритому засіданні Політбюро ЦК
КПРС, прийшли до логічного кінця — не виключено, що
то справа рук потайного бандерівця і фашиста зі Львова
Володимира Івасюка.
Із щоденного запису: „У травні 1979-го Україна хоронила свого солов’я — 30-літнього Володимира Івасюка.
Похорон був другим у Львові після похорону Івана Франка — тисячі людей. Труну по місту несли на руках. Люди
йшли хмарами через могили до місця поховання. Після
похорону почалися арешти українських патріотів“.
А ще через 30 років колишня композиторова кохана
у вхідних дверях власної харківської квартири на запи
тання відеокореспондента щодо його насильницької
смерті розсміється на весь екран і скаже: „Да ви што? Вєдь
Валодя пєсні пісал. Каму он бил нужєн?“.
P.S. Після поновлення у 2014 р. Ґенеральною прокуратурою України розслідування обставин справи встановлено, що: „український композитор Володимир Івасюк не
вчиняв самогубства, його насправді вбив КДБ“.
Василь ЧАБАН,
професор кафедри теоретичної
та загальної електротехніки ІЕСК,
член НСПУ
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

змагання

Nordic Walking прийшла і до нас
27
листопада у Стрийському парку відбуватиметься відкритий
Кубок Лева з північної, або скандинавської, нордичної ходьби.
Такий захід проходитиме у Львові вдруге і буде присвячений
200-річчю Львівської політехніки.

Організатор події — старший
викладач кафедри фізвиховання Політехніки Оксана Заліско, для якої
північна ходьба, можна вважати, —
частина її спортивного життя. Так
цьогоріч вона брала участь у тринадцяти стартах, зокрема в Кубку світу, і
в усіх здобула першість. „Мені це далося легко, бо є лижницею, займаюся
веслуванням — цього року в липні
була в Естонії на Чемпіонаті світу й
привезла звідти шість медалей“, —
пояснює свій успіх спортсменка.
Потрапивши ж вперше до Фінляндії, Оксана Заліско дуже здивувалася, коли побачила, що люди пересуваються по місту, ходять в гості
до сусідів із палицями:
— Фіни мені пояснили, що коли
ви ходите звично, то працюють тільки ноги, а якщо так — усі м’язи. Руки
допомагають рухові і навіть задають
йому темп. Північна ходьба з’явилася 20 років тому саме в Скандинавії.
А взагалі цей вид спорту був літньою
підготовкою лижників-бігунів до
зимового сезону. 1997 року в Фінляндії пройшли перші змагання з
нього, згодом вони поширилися на
північ, схід Європи, дійшли до Польщі — федерація з північної ходьби
є у Ґданську. А цьогоріч у червні ми
вже мали українсько-польсько-чеський проект — гірський біг і північну ходьбу на Говерлу. Раніше, на
початку травня, я організувала

перший відкритий Кубок Лева з
північної ходьби
у Стрийському
парку. В ньому
взяло участь 38
осіб, була однакова кількість і чоловіків, і жінок, а
глядачів зібралося
ще більше. Наймолодший учасник мав 8 років,
найстарший — 85.
До занять північною ходьбою
викладачка залучає своїх студентів, насамперед тих, хто тренується
в неї, — лижників, орієнтувальників, бігунів. Оскільки можна вибирати трасу, регулювати темп руху,
то північною ходьбою можуть займатися й ті студенти, що числяться
в підготовчій, медичній групах. Але
на змагання 27 листопада Оксана
Заліско запрошує не тільки студентів і викладачів Політехніки, а
й ветеранів спорту, решту охочих з
міст Львівщини. Реєстрація й видача нагрудних номерів проходитиме
з 11 до 12 години біля кінотеатру
„Львів“. Кожен учасник повинен
мати власні палиці, якщо ж не матиме, то можна буде взяти напрокат
у пані Оксани. Згодяться і звичайні
лижні, відповідні вашому зросту

— коли рука опущена й зігнута під
кутом 90 градусів, палиця мусить
торкатися вашого ліктя.
Перед змаганнями буде проведено невеликий інструктаж — показ техніки. Дистанція змагань —
два кілометри, тобто чотири кола
по 500 метрів по ґрунтовій дорозі.
Старт буде розділений за статтю
— спершу стартуватимуть жінки,
після їх фінішування — чоловіки.
На трасі стоятимуть судді й коригуватимуть дії учасників змагань.
Переможці отримають нагороди
— медалі, дипломи, цінні призи.
Однак увага до північної ходьби
на тому не завершиться:
— Маю багато іноземної літератури про північну ходьбу й хочу
її перекласти, видати методички,
створити клуб, а на його основі
— федерацію, — ділиться планами Оксана Заліско. — Бо цей вид
спорту доступний для людей усіх
вікових категорій, також для неповносправних. Перевага північної
ходьби ще й у тому, що нею можна
займатися у будь-яку погоду й пору
року. До того ж, всюди, де проводяться змагання з бігу, паралельно
на тій самій трасі є змога проводити змагання і з північної ходьби. Це
практикували вже в Києві, у Черкасах. А ще, до речі, багато ходять в
Одесі — як у Прибалтиці, вздовж
моря…
Тож неділю, 27 листопада, можна провести активно й корисно —
як не взяти участь у ходьбі, то принаймні повболівати за інших!
Наталя ЯЦЕНКО

п’єдестал пошани
Збірна Львівської політехніки
— чемпіон України серед студентів з регбілігу. Хлопці, набравши
9 очок, перемогли колег з Ужгорода, Києва, Миколаєва, Рівного
та Мукачева. Ужгородський національний університет (7 очок)
посів друге місце, а Національний
університет фізичного виховання
та спорту України (Київ, також 7
очок) — третє.
Минулої середи відбувся фінал
відкритого Кубка з вільної бо-

ротьби серед студентів. Змагання
формувалися з восьми поєдинків у
кожній ваговій категорії. Їхній результат такий: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. Ґжицького після перемоги
над ЛДУФК (7:1) — перше місце.
Політехніки, хоч і перемогли „всуху“ (8:0) Національну академію сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, — треті.
Н.Я.
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
3. Член української скаутської організації. 7. Законодавчий орган США. 8. Держава у Північній Америці.
10. Електронно-обчислювальний пристрій для виконання операцій над числами. 12. Мимовільні швидкі коливальні рухи очних яблук (тремтіння очей).
14. Ріка в Україні та Молдові. 15. Зосередження думки
на будь-якому об’єкті. 16. Його батько баран, а мати
вівця. 18. Легендарний корабель Ясона і його команди. 19. Підшкірне введення туберкуліну для ранньої
діагностики туберкульозу. 20. Сатиричний персонаж,
головний герой у творах Ярослава Гашека. 21. Річка
у Вроцлаві. 24. Заборона, яку наклали жерці, вожді первісного суспільства. 26. Римський імператор,
якого підозрювали у підпалі Рима. 27. Список, перелік книжок, рукописів, картин, складений у певному
порядку для полегшення їх розшуку. 29. Предмет для
розчісування волосся. 31. Передача однією державою
іншій особи, що підозрюється у скоєнні злочину.
35. Німецький фізик, який відкрив короткохвильове
електромагнітне випромінювання. 36. Листопадне
дерево з м’якою хвоєю. 37. Районний центр Вінницької області.

1

Горизонтально: 7. Подіум. 8. Алабай.
9. УНР. 10. Гора. 11. Агат. 13. Радикал.
15. Сарі. 16. Герб. 17. Турне. 19. Дакка.
21. Ерудит. 22. Гобсек. 25. Барон. 26. Овруч.
28. Ажур. 29. Обух. 30. Патріот. 32. Яшма.
33. Езоп. 34. Мал. 35. Аргалі. 36. Оберіг.
Вертикально: 1. Моноліт. 2. Лікар.
3. Амундсен. 4. Баракуда. 5. Шагал. 6. Фаланга. 12. Магараджа. 14. Кременчук.
18. Ротор. 20. Кагор. 23. Анатомія. 24. Поліглот. 25. Брошура. 27. Чоловік. 30. Палац. 31. Тезей.
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Вертикально:
1. Поширена в астрономії одиниця виміру зоряних
відстаней. 2. Спонукальна причина до здійснення
людиною певної дії. 3. Заросле травою поле, що свідомо не обробляється багато років для відновлення
родючості ґрунту. 4. Отруйна наркотична речовина,
що міститься у тютюні. 5. Чоловік, який ще не досяг
зрілості; молодий чоловік. 6. Слабоалкогольний, насичений вуглекислотою яблучний напій. 7. Олімпійський вид спорту – гра на льоду між двома командами. 9. Плавуча льодова гора. 11. Син Чингачгука в романі Ф. Купера „Останній з могікан“. 13. Здичавілий
кінь, що його завезли європейці до Північної Америки. 14. Підводне плавання, як правило розважальне,
з апаратом для дихання під водою. 17. Заглиблення в
землі. 18. Частина театральної вистави. 22. Найдовша хорда кола. 23. Скорочення виробництва, розлад
кредитних і грошових відносин, банкрутство фірм,

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 33

2

3

33

34

36

37

масове безробіття в державі. 25. Український політик, голова Проводу ОУН-Б. 28. Хімічний елемент,
простими речовинами якого є кисень і озон. 30. Повернення або повторення хвороби після одужання.
31. Діючий вулкан на Сицилії. 32. Громадська думка,
що закріпилась за ким-небудь; репутація. 33. Дипломатичні дії, заходи держави, спрямовані на застереження уряду іншої держави від певних дій, щоб
домогтися якихось поступок. 34. Він до Києва доведе.
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
Відповіді на сканворд,
Відповіді на сканворд, опублікований у числі 34
опублікований у числі 34
— Синку, я ж тобі ще на весіллі казав: не
роби дружині дорогих подарунків! Звикне!
А ти подарував їй найдорожчий сервіз…
— Тату, ти не розумієш… Вона ж мене
тепер і близько не підпустить мити
посуд!
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Молода жінка розглядає себе в дзеркалі:
— Я так люблю ці пишні груди, як мені
подобається моя витончена талія, як
я обожнюю свої стрункі ноги, але куди
подіти жир, що все це приховує?
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ІНФОРМАТОР

експрес-оголошення
in memoriam
18 листопада 2016 року на 83-му році життя раптово
помер відомий український вчений-педагог,
науковець і керівник, заслужений діяч науки і техніки
України, професор кафедри підприємництва та
екологічної експертизи товарів Інституту екології,
природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава
Чорновола, доктор економічних наук, професор

Микола Васильович Римар
Народився М. В. Римар 2 грудня 1933 року в с. Людвиці Шумського району Тернопільської
області. У 1970 році здобув другу
вищу освіту на загальнотехнічному факультеті Української академії друкарства за спеціальністю
„Технологія машинобудування,
металорізальні верстати та інструменти“. За період роботи на
виробництві за сумлінну і добросовісну працю отримав 45 різних
видів подяк.
1975 р. Микола Римар захистив
кандидатську дисертацію на тему
„Технічний прогрес і ефективне
використання основних фондів у машинобудуванні“, 1990 р.
— став доктором економічних
наук і професором.
Упродовж 1977 – 2013 рр.
працював у Львівському лісотехнічному інституті (згодом НЛТУ
України), у Львівській державній
фінансовій академії, Львівському державному інституті новітніх технологій та управління
ім. В. Чорновола. З 1 липня 2011
р. до 31 серпня 2013 р. М. В. Римар
виконував обов’язки завідувача
кафедри екологічної політики та
менеджменту природоохоронної

діяльності Національного університету „Львівська політехніка“; з 2 вересня 2013 р. — професор цієї ж кафедри.; з 8 квітня
2016-го працював на посаді професора кафедри підприємництва
та екологічної експертизи товарів Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В’ячеслава Чорновола.
Загальний трудовий стаж
М. Римара становить 70 років,
зокрема у вищій школі — 40 років. Опублікував понад 300 наукових праць, з них 13 монографій
і підручників з грифом Міністерства освіти і науки України.
Підготував 27 кандидатів наук,
був науковим керівником семи
кандидатських і науковим консультантом двох докторських
дисертацій, з яких одну захистили 2016 року.
Колектив кафедри підприємництва та екологічної експертизи
товарів Національного університету „Львівська політехніка“ поділяють скорботу і висловлюють
глибоке співчуття родині та близьким Миколи Васильовича Римара,
старійшини кафедри з приводу
його передчасної кончини.

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 замовлення.
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

Вважати недійсними документи:
студентський квиток № 11342356, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Заговори Альони Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Михович Марії Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Легун Мар’яни Борисівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гойди Катерини Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кирпичової Ганни Андріївни;
студентський квиток ВК № 11342114, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шуєва Василя Дмитровича;
диплом магістра з додатком ВК № 21685413,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бек Уляни Євгенівни;
дипломи бакалавра ВК № 33649917 та магістра
ВК № 37538532, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іванець
Ірини Федорівни;
диплом ЦВ № 657712, виданий Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Подліпенської Анжели Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Федак Анни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Наконечної Віти Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Петречка Євгена Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кобринович Марти Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Паньків Іванни Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Чобіт Марти Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Василишин Наталії Романівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кисіль Валентини Тарасівни;
студентський квиток № 11000922, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Данищук Уляни Степанівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Циганка Михайла Івановича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Недовіз Зоряни Іванівни.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри фізики ІМФН Львівської
політехніки сердечно вітає з нагоди 70-річчя професора кафедри, доктора фізико-математичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України

Григорія Архиповича
ІЛЬЧУКА.
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого Ювілею!
Ваш професіоналізм, багаторічна, послідовна та наполеглива праця, зробили вагомий внесок у розвиток науки. Вас знають як висококваліфікованого педагога, що
формує нове покоління фахівців-практиків і науковців,
передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб
високої освіченості, духовності та прагнення змінювати
на краще своє життя і долю України. Тож у цей день, від
усієї душі бажаємо Вам доброго здоров’я, великого людського щастя, благополуччя і добра. Нехай збуваються
всі Ваші мрії та сподівання, хай кожен день приносить
тільки радість, а Господь дарує Вам многіїї і благії літа!
Хай Ваша енергія, мудрість та сила,
Ніколи не згаснуть з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай будуть між нами!

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
25 листопада — „Симфонія танцю“
(одноактні балети). 18.00.
26 листопада — „Мойсей“ (опера). 18.00.
27 листопада — „Симфонія танцю“
(одноактні балети). 12.00, „Сільська
честь“ (опера). 18.00.
30 листопада — „Весела вдова“
(оперета). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
25 листопада — „Назар Стодоля“. 18.00.
26 листопада — „Украдене щастя“ . 18.00.

27 листопада — Музично-поетичний
вечір Наталії Поліщук та Назарія
Московця. 18.00.
29 листопада — „Жіночий дім (Ціна
любові)“. 18.00.
30 листопада — „Безодня“. 18.00.

Камерна сцена
24 листопада — „Арт“. 17.00.
29 листопада — „Смак до черешень“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
25 листопада — „Зимова казка“. 19.00.
26 листопада — „Забави для Фауста“.
19.00.
27 листопада — „12 ніч“. 19.00.
29 листопада — Благодійний концерт.
19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
25 листопада — „За дверима“. 19.00.
26 листопада — „За дверима“. 18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
24 листопада — „Золоте курча“
(прем’єра). 12.00, „Людина в
підвішеному стані“. 19.00.
26 листопада — „Баба Пріся“. 19.00.
27 листопада — „Перетворення“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
24 листопада — „Зоряний хлопчик“. 12.30.
25 листопада — „Русалонька“. 12.00.
26 листопада — „Зерносховище“. 18.00.
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