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Дослідні зразки, 
якими Політехніка 
може гордитися 

Фотофрагменти 
давнього Львова                  
у Палаці мистецтв  8

Домашнє 
завдання на 2017-й 
від МОН України 

„Червону троянду дарую я Вам…“  
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Як Ви ставитеся до Дня Валентина?
Олег Новосад, студент другого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій:

„Це привід приємно провести вечір“
Ну як сказати? Це свято, яке треба проводити зі своєю половинкою. 
Чи радше привід приємно провести вечір зі своєю дівчиною. У мене 
є дівчина, отож, маю з ким проводити час. Певною мірою вважаю 
цей день святом.  

Олексій П’ятигорик, студент четвертого курсу Інституту 
енергетики і систем керування:

„Любити треба щодня, а не лише у День 
Валентина“
Це для мене більше звичайний день, ніж свято. Я не бачу в цьому 
дні чогось особливого, аж такого святкового. Тому що якщо ти 
любиш людину, то повинен любити її щодня, а не саме в цей День 
Валентина. Треба не один раз, а впродовж усього року дарувати подарунки, робити 
один одному приємне. Я зі своєю дівчиною проводжу цей день як звичайний. Звіс-
но, ми кудись сходимо, я їй щось подарую, бо все-таки є певна символізація, але 
не чекаю цього дня як якогось особливого. Моя дівчина такої самої думки про це.  

Іванна Старінська, студентка першого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„Не зовсім свято і не зовсім будень“
Як я сприймаю День Валентина? Для мене не є якийсь особливий 
святковий день, але водночас і не цілком буденний. Можна сказати, 
щось середнє. Це свято для тих, хто закоханий. Як такого помпез-
ного святкування, думаю, не повинно бути. Можливі символічні 
подаруночки, наприклад, ті ж валентинки. У мене є кохана людина, 

тому маю з ким цими символами обмінятися.

Василина Лозінська, випускниця Львівського державного коледжу 
харчової і переробної промисловості НУ Харчових технологій:

„Цей день треба проводити вдвох“
Це дуже хороший день. Його треба проводити разом зі своєю 
половиною. Але я цього не зможу зробити, тому що мій хлопець 
живе в Полтаві. Ми з ним обміняємося привітаннями в скайпі — 
і на тому все. Але вважаю, що цей день треба провести разом, 
наприклад, десь погуляти. 

Роман Трофимчук, студент першого курсу магістратури 
Інституту будівництва та інженерії довкілля: 

„Я маю з ким святкувати““
Якщо у хлопця є дівчина чи в дівчини — хлопець, то так, це свято. 
Якщо ти не маєш нікого, то, звичайно, що не святкуєш. Це для мене 
свято двох. Але свято двох не повинно бути лише раз у рік. Не треба 
обмежуватися тільки конкретним днем. Я маю з ким святкувати. 
Переважно з дівчиною їдемо на лижі.

Міркувала та опитувала Ірина МАРТИН

Цей день досі овіяний таєм-
ницями і багатьма запитан-
нями, на яких важко знайти 
однозначну відповідь. Для 
молоді вже років із 25 він 
асоціюється зі святом зако-
ханих. Хоча до того часу в 
Україні про це свято знали 
лише одиниці. 

За легендою, 269 року свяще-
ник Валентин помер муче-
ницькою смертю за те, що 
таємно, попри офіційну за-
борону, вінчав воїнів і їхніх 
наречених. У Великобританії 
та США св. Валентина вважа-
ють покровителем закоха-
них. Звідтіля до нас прийшов 
звичай цього свята. 

Офіційно Католицька і Право-
славна Церкви заперечують 
вшанування святого Вален-
тина саме 14 лютого. Тому 
ніхто не може сказати, яким 
чином цей день має прив’яз-
ку до святого Валентина. 
Хоча у різних країнах його 
відзначають доволі ціка-
во. Наприклад, англійці та 
шотландці у давнину цього 
дня клали до мішечка певну 
кількість аркушів з іменами 
дівчат, яких знали. Хлопці 
наосліп виймали собі квиток 
і таким чином отримували на 
рік „Валентину“ — супрово-
джували її, складали сонети, 
грали для неї на лютні... 
Тепер для шотландців та 
англійців це день жартів і 
розваг. Італійці та японці 
цього дня обмінюються соло-
дощами. Поляки відвідують 
Познань, де є мощі св. Вален-
тина та висить чудотворна 
ікона, проща до якої допо-
магає у любовних справах. 
Мощі цього святого також є в 
одному з храмів Самбора на 
Львівщині. 

Молоді українці на день 
Валентина обмінюються 
валентинками — листівками 
і кульками. Пластуни влашто-
вують вечірки і флеш-моби. 
Важливо лише, щоб цього 
дня маркетинговий хід не 
взяв гору над гарним спілку-
ванням і чудовим настроєм. 
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вручення дипломів

Випускники ІМФН отримали дипломи магістрів

Цього разу головна зала Львівської політехніки зібрала 
їх востаннє як студентів. Відтепер вони — дипломовані 

магістри, випускники провідних кафедр — міжнародної 
інформації, прикладної математики та прикладної фізики і 
наноматеріалознавства. 

Уже вчорашніх студентів приві-
тав директор інституту Петро Кале-
нюк, наголосивши, що випускники 
отримують дипломи одного з най-
престижніших університетів Східної 
Європи. Керівник інституту побажав 
їм цікавих життєвих звершень як в 
особистому, так і в професійному 
житті, нагадав про непростий час, 
коли випускники розпочинають 
свою професійну діяльність, — війну 
у Донбаському краї. Зі словом також 
звернулися завідувачі кафедр — Пе-
тро Костробій (прикладної матема-
тики), Іван Григорчак (прикладної 
фізики і наноматеріалознавства), а 
також заступник завідувача кафед-
ри міжнародної інформації Петро 
Лунь. 

Відрадно, що серед випускників 
усіх кафедр є ті, які отримали дипло-
ми з відзнакою. Відтак були дружні 
фото, підкидання конфедераток до 
стелі актової зали, радісне прощан-
ня — і вихід у життя вже дорослих 
людей, а не студентів.

Ірина МАРТИН 

з головної зали

Про освітню діяльність, стипендії              
та завдання медіацентру
Останнього вівторка січня відбулося засідання Вченої ради. 

Цього разу говорили про систему внутрішнього забезпечення 
діяльності щодо якості вищої освіти, про діяльність Центру 
медійних технологій, про виконання ухвал Вченої ради, а також 
про те, як відтепер студенти отримуватимуть стипендії. 

Нагороди та дипломи
На початку нагородили відзна-

чених, зокрема аспіранта ІХХТ Ан-
дрія Нагурського (диплом лауреата 
наукового конкурсу) та директо-
ра ІАРХ Богдана Черкеса (медаль 
ім. Ю. Рудавського). Грамоту МОН 
України вручили завідувачу кафедри 
адміністративного та фінансового 
менеджменту Назарові Подольчаку.

Дипломи докторів наук отрима-
ли: Роман Попович (кафедра спеці-
алізованих комп’ютерних систем), 

Мирослав Криштанович (кафедра 
педагогіки та соціального управлін-
ня); кандидатів наук — Ольга Бода-
рецька (навчально-консультаційний 
центр Хмельницького політехнічно-
го коледжу), Христина Дрималовська 
(кафедра менеджменту і міжнарод-
ного підприємництва), Олена Кар-
пій та Орися Русановська (кафедра 
маркетингу і логістики), Наталія 
Мороз і Людмила Федевич (кафедра 
фінансів), Денис Скворцов (кафедра 
технологій управління), Олексій 
Федорчак та Лілія Холявка (кафедра 

підприємництва та екологічної екс-
пертизи товарів), Зоряна Зазуляк і 
Роман Пасічний (кафедра політоло-
гії та міжнародних відносин).

Закінчення на 4 с. m
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Про стандарт освітньої 
діяльності 

З основними засадами поло-
ження, яке стосується системи 
внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості ви-
щої освіти, ознайомив присутніх 
проректор Олег Давидчак. Зокрема 
доповідач застановився на складо-
вих цієї системи — внутрішньому 
та зовнішньому забезпеченні. 

— Це положення регламентує 
концептуальні засади — відпо-
відальність університету, авто-
номність, системність, прозорість, 
інноваційність. Ідеться і про залу-
чення здобувачів вищої освіти до 
підвищення якості послуг, які вони 
отримують. Всі ці засади сформовані 
в 11-ти пунктах, які чітко прописані, 
— пояснює Олег Давидчак.

Серед важливих чинників — ор-
ганізація студентоцентрового нав-
чання (тобто можливість вибирати 
навчальні дисципліни і викладачів), 
а також безпосереднє залучення сту-
дентів та працедавців до формування 
освітніх планів. Відтепер структуро-
вано процес забезпечення якості ос-
вітньої діяльності та вищої освіти в 
університеті. Він базуватиметься на 
основі стандартів та рекомендацій 
Європейської асоціації забезпечен-
ня якості вищої освіти (формування 
навчальних планів та програм, їхній 
моніторинг, організація студенто-
центрового навчання, про який уже 
згадано, формування оцінювання 
та атестації студентів, кадрове за-
безпечення освітньої діяльності, ін-
формаційний менеджмент, публічна 
діяльність університету). Також за-
пропоновано внести нове означен-
ня — стандарт освітньої діяльності 
Львівської політехніки.

Вчена рада затвердила положення 
про систему внутрішнього забезпе-
чення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти Львівської полі-
техніки. Комісія з проблем навчання 
повинна проаналізувати та доопра-
цювати чинні нормативні документи 
щодо відповідності політиці універ-
ситету, розробити додаткові стан-
дарти для забезпечення всіх скла-

дових внутрішніх організаційних 
процедур, узагальнені критерії яко-
сті освітньої діяльності, підсистему 
моніторингу та управління проце-
сами забезпечення якості освітньої 
діяльності. 

Центр медійних 
технологій — на часі

Про діяльність Центру медійних 
технологій розповів голова комісії з 
проблем інформатизації Андрій Пе-
лещишин, а також директор ІНПП, 
у якому навчаються майбутні журна-
лісти, Володимир Ортинський. Вчена 
рада затвердила зміни і доповнення 
до діяльності Центру. Відтак у ньо-
му функціонуватиме спеціалізоване 
сховище мультимедійних даних уні-
верситету. До його створення залу-
чать працівників і студентів кафедри 
журналістики та засобів масової ко-
мунікації ІНПП та окремих кафедр 
ІТРЕ. Буде створено регламент опе-
ративного планування висвітлення 
подій в університеті. Також йдеть-
ся про співпрацю Центру медійних 
технологій, прес-центру і тижневика 
„Аудиторія“. 

Ректор наголосив на важливості 
Центру для навчально-виробничої 
практики майбутніх журналістів.

Стипендійні зміни
Відповідно до Постанов Кабмі-

ну, виплати академічних стипен-
дій із 2017 року буде дещо змінено. 
Мінімальна академічна стипендія 
становитиме 1100 грн, підвищена 

— 1600 грн. Окремі спеціальнос-
ті матимуть найменшу стипендію 
1400 грн і найбільшу — 2360 грн. 
У Львівській політехніці це сто-
сується тих, хто навчається на 
матеріалознавстві, електроме-
ханіці й електротехніці, атомній 
енергетиці, теплоенергетиці, 
прикладній механіці, прикладній 
математиці, прикладній фізиці, 
наноматеріалах тощо. 

Показником для отримання 
стипендії стане місце у рейтингу. 
Основою для його формування на 
95% буде успішність студента і на 
5% — критерії, які визначає орган 

студентського самоврядування уні-
верситету. 

Отож, у Львівській політехніці 
відбулося засідання комісії з про-
блем навчання, яку очолює професор 
Орест Лозинський. Ухвалено рішен-
ня про те, що оцінювання семестро-
вого контролю здійснюватимуть від-
повідно до Положення від 09.06.2016 
року: рейтингова семестрова оцінка 
плюс додаткові бали (за участь у сту-
дентській науці, громадському жит-
ті, спортивній діяльності...). Отож, 
межа рейтингу — 71 бал зі 100-та. 
При цьому студент не повинен мати 
академічної заборгованості та неза-
довільних оцінок. Також відповідно 
до рекомендацій Кабміну, стипендію 
зможуть отримати 40 – 45% студен-
тів, які навчаються на бюджеті, від-
повідно до їхнього місця у рейтингу. 
Вчена рада ухвалила рішення, що у 
Політехніці це буде 45%. 

Також на підставі законів про 
державні пільги, певні категорії сту-
дентів отримуватимуть соціальну 
стипендію за умови відсутності ака-
демзаборгованості й незадовільних 
результатів. .

Вчена рада, делегувала ректо-
ра університету професора Юрія 
Бобала та завідувача кафедри ад-
міністративного та фінансового 
менеджменту ІАПО Назара По-
дольчака на ІІІ з’їзд працівників 
ВНЗ України, який відбудеться у 
першій декаді лютого. 

Ірина МАРТИН

з головної зали

Про освітню діяльність, стипендії             
та завдання медіацентру
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з перших уст

Працювати заради майбутнього
Кафедра теоретичної та прикладної економіки вже рік, як перейшла до 

Інституту адміністрування та післядипломної освіти, хоча як колишня 
кафедра Інституту економіки та менеджменту й далі готує студентів, які 
вступили в цей інститут за обраним раніше фахом. Як живеться кафедрі 
нині говоримо з її очільником професором Жанною Поплавською.

— Інститут, в який 
ми перейшли, молодий і 
потребує нових кафедр, 
— говорить Жанна Васи-
лівна. — Можу сказати, 
що незабаром з нашої ка-
федри „вибрунькується“ 
нова кафедра, що готува-
тиме фахівців за новою 
спеціалізацією. На підхо-
ді — створення п’ятої ка-
федри, тож скоро інститут 
функціонуватиме на пов-
ну силу. Щодо нас, то нині 
переживаємо перехідний 
етап, бо ще рік готувати-
мемо магістрів Інституту 
економіки і менеджменту. 
З початку нового навчаль-
ного року готуємо своїх 
студентів-бакалаврів, які 
опановують нову спеці-
альність „Публічне управ-
ління і адміністрування“. 
Оскільки колишня наша 
спеціалізація з управлін-
ня у сфері економічної 
конкуренції теж увійшла 
до нової спеціальності і 
ми маємо з неї цікаві на-
працювання, то тепер 
дбатимемо про успішний 
розвиток нового напряму 
та перспективи для запов- 
нення освітньої ніші.

— Яких фахівців готува-
ли раніше і яких тепер?

— Раніше ми готували 
менеджерів, а тепер готує-
мо фахівців у сфері публіч-
ного управління, але цим 
займається й Національ-
на академія державного 
управління при Президен-
тові України, яка має свої 
регіональні відділення. 
Зокрема на наших теренах 
— Львівський регіональ-
ний інститут державного 
управління. Зараз відбува-
ється багато змін в управ-
лінні державою, серед 
яких і децентралізація вла-

ди. Тож, окрім підготовки 
кадрів для державного 
управління, маємо готу-
вати добрих фахівців для 
місцевого, муніципально-
го управління, місцевих 
громад, які б працювали і 
діяли не лише активно, а 
й фахово. З іншого боку, 
мусимо ламати стереоти-
пи щодо державних служ-
бовців, про яких нині не 
найкраще враження (хоча 
вони й самі мали б про це 
подбати). Це цілий клубок 
проблем. Тому й намагати-
мемося новому поколінню 
дати не лише чисто освіт-
ню основу, що передба-
чає фахову компоненту, 
а й вміння спілкуватися з 
людьми. Вивчаємо зміну 
запитів наших потенцій-
них клієнтів. Бачу, що саме 
з цих причин доведеться 
нам згодом відкрити нову 
спеціалізацію. 

— Нова спеціальність 
вимагає нових дисциплін…

— Нам вдалося зали-
шити за кафедрою всі ко-
лишні фундаментальні 
дисципліни перших двох 
років навчання, хоч до 
цього треба було докласти 
чималих зусиль. Будуть, 
звичайно, й нові дисциплі-
ни, нові вибіркові блоки. 

— Студентами задово-
лені?

— Навесні цього року 
спільно з кафедрою ад-
міністративно-фінан-
сового менеджменту ми 
виграли конкурс Кабінету 
Міністрів на підготовку 
державних службовців. 
Участь у ньому брали різні 
навчальні заклади. Тішить, 
що нині працюємо з дуже 
„просунутими“ студен-
тами-держслужбовцями, 
які завдяки конкурсу за 

державний рахунок здо-
бувають освіту на стаціо- 
нарній і заочній формах 
навчання. Це дуже пози-
тивно, хоча конкуруємо з 
Національною академією 
державного управління 
при Президентові Укра-
їни. До речі, вона одра-
зу відчула певні втрати і 
загрози, тому внесла ко-
рективи у план підготов-
ки держслужбовців. Ми ж 
готуватимемо фахівців для 
певних сфер, творячи при 
цьому свого клієнта.

— З яких регіонів маєте 
студентів?

— В основному це за-
хідний регіон, хоча навча-
ються студенти і з Дніпра, 
Одеси. Хто на стаціонарі, 
хто — заочно. Дуже ті-
шить, що люди, обираючи 
нашу спеціальність, па-
ралельно навчаються на 
магістерці в нас і на інших 
спеціалізаціях, зокрема, 
вивчають ще й право, ці-
кавляться отриманням по-
двійних дипломів. Але тут 
є загроза: більшість таких 
фахівців, що виїхали на 
навчання за кордон, якщо 
не назавжди, то на трива-
лий час втрачені для укра-
їнської економіки. 

— Які завдання стоять 
перед кафедрою? 

— Ми не замикаємо-
ся в колі академічного, 
дидактичного процесу, а 
активно займаємося нау-
ковими питаннями. По-
тужний поштовх у роботі 
отримуємо від „круглих 
столів“ з представниками 
державної влади, депу-
татами Верховної Ради, 
громадськими активіста-
ми, представниками тих 
інституцій, для яких готу-
ємо фахівців. Триває під-

готовка до п’ятої, ювілей-
ної наукової конференції 
„Формування та реалізація 
конкурентної політики“, 
яка відбудеться восени і 
допоможе нам краще зро-
зуміти, в якому напрямку 
маємо рухатися далі. Ви-
вчаємо свої можливості, 
слабкі і сильні сторони. 
Дбаємо про підсилення 
наукового потенціалу та 
підвищення його рівня за 
рахунок власних внутріш-
ніх можливостей (захист 
кандидатських і доктор-
ських дисертацій, участь 
молодих учених у різних 
наукових конференці-
ях, обмінах, стажуваннях 
тощо), про краще вивчен-
ня ринку наших потенцій-
них клієнтів-замовників. 
Будемо вводити у навчан-
ня нові програми (студен-
ти теж повинні розвивати-
ся динамічно), долучати їх 
до наукової роботи. А ще 
хочемо, щоб свої навчаль-
ні роки вони провели у 
нашому гарному колекти-
ві, який живе за законами 
родинної атмосфери. Зна-
єте, коли запитую студен-
тів, чому обрали саме нашу 
магістратуру і чую у від-
повідь: „бо я хочу зміни-
ти цю країну“, „маю мету 
— працювати в Націо-                                                            
нальному антикорупцій-
ному агентстві“ тощо, то 
серце радіє: готуємо добру 
зміну. Заради цього варто 
працювати.

Катерина ГРЕЧИН 
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Домашнє завдання на 2017-й
У рамках обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних 

дій Уряду до 2020 року в Міністерстві освіти та науки України визначили 
кілька основних пріоритетів на 2017 рік, один із яких — забезпечення 
якості вищої освіти.

Якість вищої 
освіти

Нові стандарти ви-
щої освіти. Впродовж 
року МОН планує за-
твердити 120 стандартів 
для бакалаврів, 80 — для 
магістрів і 50 — для док-
торів філософії. Робота 
над розробленням стан-
дартів триває з осені 
2015 року, деякі (з-по-
між бакалаврських) уже 
пройшли громадське 
обговорення і схвалені, 
робота над стандартами 
для докторів філософії 
лише починається. Як 
зауважують у МОН, за 
роки незалежності Укра-
їни створено лише поло-
вину стандартів, а в дея-
ких галузях не зроблено 
нічого. 

До нових стандартів 
— нові підходи. Вони 
мають замінити Галузеві 
стандарти вищої освіти 
і базуються на компе-
тентісному підході та 
принципах міжнарод-
ного Проекту Єврокомі-
сії „Гармонізація освіт-
ніх структур в Європі“ 
(TUNING). Змінився 
і процес розроблення 
стандартів: раніше про-
екти готували робочі 
групи, створені в базових 
вишах, а розглядали нау-
ково-методичні комісії, 
тепер же їх розробляють 
самі комісії та підкомі-
сії, в яких від одного 
вишу може бути один 
представник. Для вишів 
нові стандарти — як су-
купність вимог до змісту 
та результатів освітньої 
діяльності вишів і нау-
кових установ (за рівня-
ми вищої освіти в межах 

кожної спеціальності) — 
будуть орієнтиром у роз-
робленні освітніх, освіт-
ньо-наукових програм.

Система забезпечен-
ня якості вищої освіти. 
Тут є кілька рівнів: вну-
трішній (у вишах), зов-
нішній і Нацагентства із 
забезпечення якості ви-
щої освіти (його завдан-
ня: оцінка якості вищої 
освіти, контроль за вну-
трішніми системами ви-
шів; акредитація освітніх 
програм; запровадження 
е-декларування та ін). 
Запуск НАЗЯВО затягу-
ється, але, сподіваються 
у МОН, найближчим ча-
сом „перешкоди вдасться 
подолати“. Наразі мова 
про створення відповід-
них систем у вишах, їхню 
сертифікацію, акредита-
цію вишу та самоакреди-
тацію освітніх програм.

Створення Націо-
нального репозитарію 
академічних текстів. Це 
крок на підтримку ака-
демічної доброчесності. 
Зібрані у репозитарії 
освітні й наукові тек-
сти будуть доступні для 
обробки, перегляду, по-
рівняння. Вже створено 
проект Положення про 
репозитарій, триває роз-
робка регламенту його 
роботи. Після запуску 
ресурсу, у 2018 – 2019 
роках, планують створи-
ти національну наукоме-
тричну систему.

„Право“ — на ЗНО.                   
З 2017 року всі, хто всту-
патиме в магістратуру за 
спеціальністю „Право“, 
повинні будуть складати 

ЗНО. Торік цей формат 
для відбору на магістра-
туру був апробований і 
отримав позитивну оцін-
ку. Загалом він стане од-
ним з інструментів для 
запровадження в 2019 
– 2020 роках Єдиного 
державного кваліфіка-
ційного іспиту з окремих 
спеціальностей.

Ще трохи планів
Пріоритетами на 

2017-й, крім забезпечен-
ня якості вищої освіти, 
є й якісна, сучасна і до-
ступна загальна середня 
освіта та модернізація 
професійно-технічної 
освіти. Мова про „нову 
українську школу“; 
оновлення навчальних 
програм для основної 
школи й формування 
профільної старшої шко-
ли, зокрема посилення 
природничо-математич-
ного напряму; ухвален-
ня нового закону „Про 
освіту“. Щодо профтех-  
освіти: поступове пере-
ведення освітнього рівня 
„молодший спеціаліст“ 
до цієї ланки, перегляд 
стандартів з орієнтаці-
єю на ринок, створення 
63 обласних навчаль-
но-практичних центрів 
(цей процес триває, на 
2017-й закладено 100 млн 
бюджетних коштів).

І нарешті — нова си-
стема управління та фі-
нансування науки. Реа-
лізацію цього завдання 
пов’язують з утворен-
ням Нацради з питань 
розвитку науки і техно-
логій (майданчика для 
вироблення і коорди-
нації процесу втілення 

державної науково-тех-
нічної й інноваційної 
політики), Національ-
ного фонду досліджень 
(НФД), формування нор-
мативно-правової бази 
для створення держав-
них ключових лаборато-
рій тощо. 31 січня під час 
круглого столу „Пріори-
тетні напрями діяльно-
сті у галузі освіти і нау-
ки“ очільниця МОН Лілія 
Гриневич наголосила на 
необхідності підвищен-
ня рівня фінансування 
науки (хоча б до 0,3% від 
ВВП порівняно із ниніш-
німи 0,16%) й ефектив-
ному використанні цих 
коштів. Тут мова про 
грантове фінансування 
досліджень і розробок 
через НФД (на рівні не 
1%, як є сьогодні, а 10 – 
15% від усіх коштів, що 
виділяються на науку), і 
кількаразове збільшення 
фінансування програми 
для молодих науковців. 
У Міністерстві освіти 
та науки погоджують-
ся з результатами неза-
лежного аудиту, який у 
2016-му в рамках про-
грами „Горизонт 2020“ 
провели експерти з ЄС: 
науково-технологічна 
й інноваційна система 
України, принципи її фі-
нансування і діяльності 
потребують змін, проду-
маної стратегії розвит-
ку; а орієнтуватись наука 
має на потреби суспіль-
ства й економіки. Також 
в освітньому відомстві 
декларують намір бути 
більш відкритими. У пла-
нах — перехід на е-вря-
дування, запровадження 
механізму інтерактивної 
взаємодії з громадянами, 
поліпшення механізму 
конкурсного відбору 
проектів наукових до-
сліджень і розробок, які 
фінансують із держбю-
джету, ін.
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коментарі

Олег Давидчак, проректор Львівської політехніки з науково-педагогічної роботи:
— Зараз в Україні 

триває процес форму-
вання системи забезпе-
чення якості вищої осві-
ти, що, відповідно до За-
кону України про вищу 
освіту, має три складові: 
на рівні ВНЗ (внутріш-
ня система) і на рівні 
НАЗЯВО. Всі універси-
тети зараз реформують 
системи внутрішньо-
го забезпечення якості 
освіти — відповідно до нового ба-
чення, що базується на правилах і 
традиціях Європейського простору 
вищої освіти (ЄПВО), ефективність 
яких перевірена. Університети бе-
руть за орієнтир ухвалені мініс-
терською конференцією в Єревані 
у травні 2015 року „Стандарти і ре-
комендації щодо якості в ЄПВО“. 
Вони цілком логічні, базовані на 
концепціях компетентнісного під-
ходу, відповідальності університе-
ту, студентоцентрованого навчан-
ня. Так передбачено більшу залуче-
ність і вплив працедавців і студентів 
на різні процеси у виші, скажімо, на 
формування освітніх програм. Але 
тут постає питання, чи наші студен-
ти спроможні належно вирішувати 
такі завдання? В українських універ-
ситетах існує певна невизначеність 
щодо формування систем забезпе-
чення якості освіти. Вона пов’язана 
з тим, що немає загальних критері-

їв, які мало б визначи-
ти НАЗЯВО, а потім й 
інспектувати за ними 
навчальні заклади.

В нашому універ-
ситеті робоча група 
розробила концепцію 
системи внутрішньо-
го забезпечення якості 
освіти (її структуру, 
принципи, політику, 
процеси, підпроцеси 
тощо). На засіданні 

Вченої ради 31 січня прийняли по-
ложення про систему, але відзначи-
ли, що сама система ще формується 
і що попереду — багато роботи. Та 
важливо розуміти, що ми не фор-
муємо нову систему: на сьогодні в 
Політехніці напрацьовано чимало 
механізмів, процесів з елементами 
забезпечення якості освіти й ос-
вітньої діяльності (щодо якості ви-
кладацького, студентського складу, 
результатів наукової діяльності, 
оцінки рівня підготовки фахівців, 
скажімо, процедури рейтингуван-
ня викладачів, кафедр). Тож вико-
ристовуємо ці локальні елементи, 
удосконалюємо їх — аби інтегрува-
ти в єдину загальну систему. Маємо 
розробити, по-перше, узагальнені 
критерії якості освітньої діяльності 
та вищої освіти, по-друге, механіз-
ми реагування на показники, які бу-
демо отримувати (слід продумати, 
як формувати управлінські впливи, 

якщо критерії якості нас не будуть 
задовольняти).

Серед інших актуальних ново-
введень цього навчального року — 
реалізація нових освітніх та впро-
вадження нових освітньо-наукових 
програм. Ми започаткували про-
грами за новими спеціальностями, 
починаючи з вересня 2016-го. При 
їх розробленні самостійно форму-
вали стандарти, адже МОН жодних 
рекомендацій не давало, були лише 
загальні рекомендації щодо компе-
тентностей (зокрема стосовно об-
сягу гуманітарних дисциплін). Од-
нак, зазначу, запити для вишів щодо 
компетентностей мали б формувати 
насамперед працедавці (зараз їхній 
вплив недостатній), відповідно до 
потреб і задач промисловості, що, 
зрештою, передбачено у „Стандар-
тах і рекомендаціях ЄПВО“. 

Також цього семестру починаємо 
реалізовувати зміни процедури при-
значення і нарахування стипендій. 
Це болюча тема. МОН із Кабміном 
запропонували нові механізми, що 
мають і переваги, і недоліки. Якщо 
раніше студент щодо стипендії мав 
певний орієнтир — 71 бал у рейтин-
гу, то тепер його успіх тут залежить 
від успішності колег. Такий алго-
ритм мав би мотивувати студента 
орієнтуватися не на бали, оцінки, 
а на знання; і конкуренція, як відо-
мо, позитивно впливає на будь-який 
процес.

Олександр Березко, голова Ради молодих вчених Львівської політехніки:

— Сьогодні цивілізований світ 
змінюється із, мабуть, найбільшою 
швидкістю за час свого існування, 
і разом з ним змінюються вимоги 
до освіти, а навіть і сама суть цього 
поняття. Університети намагаються 
адаптуватися до ймовірного майбут-
нього, щоб знайти своє місце на по-
розі нової технологічної революції, 
переосмислюють свої місії, страте-
гію і тактику. Революція гідності й 
війна стали для українців потужним 
поштовхом до реформування, шан-
сом (можливо, останнім) запровади-
ти найкращі практики та прискори-
ти прогрес або принаймні переста-
ти себе дурити. За останні 25 років 
українська освітня галузь зазнала 
реформ чи не найбільше серед усіх, 
проте досконалості досягти не змог-

ла. Що ж готують для 
нас чергові нововве-
дення, і як працювати з 
ними? Є базовий ідеал, 
до якого мусимо праг-
нути: випускники уні-
верситетів добре підго-
товлені до глобального 
ринку, науковці вишів 
вміють на цьому ринку 
заробляти і успішно це 
роблять, університети 
надають першим і дру-
гим ефективне середовище для нав-
чання, роботи і вдосконалення. Все, 
що цьому сприяє, треба вітати, реш-
ту — мінімізувати. Згідно з такою 
логікою, скажімо, чи є хороший рі-
вень знання англійської мови (саме 
рівень В2)? Очевидно, що так. Чи по-

трібні спільні проекти 
з провідними групами 
дослідників? Безсумнів-
но. Чи потрібно саме N 
публікацій у Scopus? 
Ілон Маск, наприклад, 
каже, що цінність тра-
диційних наукових ста-
тей нині невелика… На 
мою думку, максималь-
ну увагу реформаторам 
треба приділити визна-
ченню ключових показ-

ників ефективності, адже саме вони 
є найближчими до конкретної люди-
ни — як викладача, так і студента. І 
саме вони, зрештою, визначають, 
куди йдемо.

Підготувала Ірина ШУТКА
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наука — для оборонки

Дослідні зразки, якими Політехніка 
може гордитися
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної 

техніки здавна співпрацює з оборонною промисловістю. Нині, 
коли фінанси, зазвичай, „співають романси“, науковці все ж не 
чекають з моря погоди, а трудяться майже на голому ентузіазмі, 
видаючи при цьому „на гора“ не лише технологію, технічну 
документацію, а й готові зразки майбутніх виробів чи пропонують 
спільне доопрацювання й розробку до промислового рівня.

Серед них — автоматичний ска-
нівський пасивний теплосповіщувач 
(підвищує надійність виявлення не-
бажаних об’єктів на контрольованих 
територіях, створює керовані „мінні 
поля“), модульована відбивальна ан-
тенна решітка (у складі радіоапара-
тури спеціального призначення до-
помагає розпізнавати рухомі та не-
рухомі об’єкти на відстані до 30 км),                                                                                                 
програмні модулі інформаційних 
полів засобів радіоелектронної 
боротьби, синтез радіосигналів з 
властивостями скритності та іміто-
стійкості (вирішує проблеми скрит-
ного та криптостійкого дистанцій-
ного керування рухомими об’єкта-
ми та передавання даних з рухомих 
об’єктів, до прикладу, безпілотними 
літальними апаратами), забезпечує 
транкінговий скритний радіозв’язок 
та багато інших. 

Розробки відповідають 
світовим стандартам 

— За рахунок власних коштів 
і часу проводимо велику дослід-
ницько-конструкторську роботу, 
зокрема для кращого забезпечення 
нашої армії, адже в країні йде війна, 
— розповідає провідний науковий 
співробітник НДЛ-16 кафедри радіо-                                     

електронних пристроїв та систем 
Мирон Міськів. — Серед них — ра-
діолінія для систем розвідки, ке-
рування безпілотними літальними 
апаратами, керованими плануючи-
ми бомбами, ракетами класу „По-
вітря — Земля“ тощо. На цю тему є 
багато публікацій. Однак, на жаль, 
замість підтримувати вишівську чи 
академічну науку, все потрібне ку-
пують за кордоном. Виходить, що 
так державі вигідніше. Незважаючи 
на такі несприятливі для нас умови, 
плануємо свою роботу, яку розпо-
чали в червні 2016 року, заверши-
ти демонстраційним макетом. Уже 
підготували попередній звіт, 
опублікували кілька статей, 
виступили на конференції, за-
раз готуємо патентні заявки. У 
ході виконання першого етапу 
зробили серйозний патентний 
пошук ледь не в усіх провідних 
країнах світу, які мають стосу-
нок до цього напряму. Ми за-
вершили роботу над проектом 

з наземної телеметрич-
ної станції (зроблено в 
рамках міжнародного 
проекту „Циклон-4“), 
що приймає сигнали із 
запущених супутниками ра-
кет. Два комплекти передали 
замовнику — КБ „Південне“ 
у Дніпрі (через брак фінансів 
систему так і не було запро-
ваджено у виробництво). Нас 
це не зупиняє, ми й далі її удо-
сконалюємо, доводимо до сві-
тового зразка. До речі, наша 
наземна система відповідає 

стандартам НАТО щодо військової 
радіометричної апаратури і аме-
риканському стандарту космічного 
зв’язку. Маю надію, що проект буде 
втілений у життя, хоча масового ви-
пуску не буде: станція надто дорога, 
до того ж має складне (високого рів-

ня) програмне забезпечення. Маємо 
напрацювання з бортової апаратури 
для командної радіолінії, які можна 
ставити на самі об’єкти, скажімо, на 
ракети чи керовані бомби. Дуже ак-
туальне нині керування безпілотни-
ми літальними апаратами, зокрема 
в АТО. Наразі вони мають суттєві 
недоліки: під час бойових дій радіо-
розвідка противника не лише швидко 
виявляє сигнали керування апарата, 
а й локалізує місце, звідки воно йде. 
Відтак ворог одразу покриває його 
„градами“ чи гаубицями. Крім цьо-
го, противник може втручатися в 
радіолінію: посадити апарат на своїй 
території, або дезорієнтувати його 
і він упаде. Ця радіолінія має бути 
захищена, максимально прихована, 
щоб не можна було не лише визначи-
ти, звідки керують літальними апара-
тами, а й втручатися в їх керування.

Особисту ініціативу 
гальмує брак фінансів 

Одна із рейтингових кафедр 
інституту — напівпровідникової 
електроніки, якою керує професор 
Анатолій Дружинін, хоч і спеціаль-
но не займається проблемами обо-
ронки, все ж час від часу щось для 
неї „народжує“. Зрештою, на основі 
наукових досліджень з вивчення фі-
зичних процесів напівпровіднико-
вих матеріалів тут створюють сен-
сори, які можна використовувати у 
промисловості, військовій техніці, 
в навчальному процесі та різних 
галузях народного господарства, 
а їхні радіоактивні стійкі сенсори 
— в умовах високої радіації. Прак-
тичні зразки свого часу демонстру-

| С
ві

тл
ин

а 
Ан

др
ія

 К
уз

ик
а

| С
ві

тл
ин

а 
Ка

те
ри

ни
 Гр

еч
ин



ч. 4 [2964]
9 — 15 лютого 2017 9СТУДІЇ

коротко

Webometrics 2017 року. Львів-
ська політехніка посідає в 
січневому рейтингу університе-
тів світу 2017 року Ranking Web 
of Universities від Webometrics 
восьме місце серед українських 
вишів. 

GameDev Conference-2017 у По-
літехніці. Найбільша в Західній 
Україні конференція розробни-
ків ігор недавно зібрала в уні-
верситеті близько 500 учасни-
ків. У рамках 5 потоків розкрили 
різні актуальні аспекти галузі 
— від виникнення ідеї гри до 
виходу на глобальні ринки.

Конкурс грантів від „Всесвітніх 
студій“. Фонд Віктора Пінчука 
розпочав конкурсний відбір 
учасників освітньої програми 
„Всесвітні студії“. Програма 
надає гранти на навчання в ма-
гістратурі у провідних універси-
тетах світу. Обов’язкова вимога 
— після навчання повернутися 
в Україну і працювати за фахом 
щонайменше 5 років. Деталі й 
online-реєстрація — до 15 травня 
на http://worldwidestudies.org/.

ЗНО-2017. Із 6 лютого до 17 берез-
ня триває реєстрація для участі 
у ЗНО. Основна сесія ЗНО відбу-
деться з 23 травня до 16 червня, 
додаткова — 3 – 12 липня. Для 
випускників 2017 року першим 
обов’язковим предметом для 
ЗНО буде українська мова та 
література, другий і третій — на 
вибір (історія України та ма-
тематика; із запропонованого 
переліку предметів).

За матеріалами інформагенцій, МОН

семінар

Соціальні комунікації
Нещодавно в приміщенні 20-го кор-

пусу Львівської політехніки (Інститут 
права та психології, кафедра журна-
лістики та засобів масової комунікації) 
відбулося чергове засідання регіональ-
ного наукового семінару „Соціальні 
комунікації“ (керівники семінару: д-р 
філол. наук, проф. З. Партико й д-р фі-
лол. наук, проф. Б. Потятиник). У робо-
ті взяло участь близько десятка учасни-
ків, уперше серед них були й викладачі 
Української академії друкарства.

На засіданні розглянуто допо-
відь канд. філол. наук, доцента ЛНУ 
ім. І. Франка, редактора журналу „Уні-
версум“ О. Романчука „Соціальна ін-
форматика“ (за матеріалами навчаль-
ного посібника, який він опублікував). 
Оскільки невизначеним залишається 
питання про співвідношення таких 
навчальних дисциплін як „Соціальні 
комунікації“ та „Соціальна інформати-
ка“, доповідь О. Романчука викликала 
жваву дискусію. Ймовірно, що цю не-

завершену дискусію буде продовжено 
й на наступному семінарі.

Надзвичайно цікавим було пові-
домлення канд. філол. наук, завідува-
ча відділу періодики ЛННБ України 
ім. В. Стефаника Ю. Романишина „Ін-
шомовні газетні видання першої по-
ловини ХХ ст. у фондах ЛННБ України 
ім. В. Стефаника“. Повідомлення сто-
сувалося польської, німецької та єв-
рейської преси 20 – 30-х років ХХ ст., 
які виходили у Львові. Було вказано на 
низький рівень наукової дослідженості 
цих видань і на перспективи продов-
ження цієї тематики.

Наступне засідання семінару запла-
новано на третю декаду лютого. Пла-
нується, зокрема, винести тему „Про 
формулювання в дисертаціях положень 
для захисту“.

Запрошуємо бажаючих до участі в 
роботі семінару! Надсилайте ваші про-
позиції на адресу: partyko@ukr.net

Б. ІВАНИЦЬКА

вали на виставці „Зброя і безпека“ 
в Києві. 

— Загалом, упродовж багатьох 
років наші розробки частково ви-
користовували в дослідженнях для 
галузі військової промисловості, — 
говорить старший науковий співро-
бітник НДЦ „Кристал“, який працює 
при кафедрі, Олексій Кутраков. — 
Зважаючи на сьогоднішню затяжну 
війну з російським агресором, для 
виконання бойових завдань армія 
має потребу в датчиках-сенсорах. 
Так народилася ідея розробки сенсо-
рів, які можна було б застосовувати в 
системах охоронної сигналізації чи 

локалізації рухомих об’єктів (тяж-
кої і броньованої техніки, людських 
мобільних груп). З їхньою допомо-
гою можна визначати координати, 
ідентифікувати рухомі об’єкти, які 
потрапляють у поле зору датчиків. 
Вони конче потрібні на полігонах, 
під час мінометних і артилерійських 
стрільб (для визначення точності 
потрапляння в ціль). Учасники АТО 
хотіли б мати таку систему на війні, 
але, на жаль, через брак фінансуван-
ня на державному рівні ми не може-
мо їм нічим допомогти. На власному 
ентузіазмі далеко не заїдеш. Маємо 
розробку мобільної системи, яка 

через GPS-навігатори контролює 
транспортування паливно-мастиль-
них речовин транспортом і залізни-
цею. Були розробки для дослідження 
артилерійських установок. Розроби-
ли систему датчиків прискорення, 
які дозволяють досліджувати процес 
пострілів у гарматах. Свого часу пла-
нували розробити мобільну установ-
ку, оснащену сейсмодатчиками, яка 
дозволила б не ризикувати людьми у 
небезпечних місцях (під час бойових 
дій чи високого опромінення). Це 
особиста ініціатива, яка теж потре-
бує фінансової підтримки.

Катерина ГРЕЧИН
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сильні духом

Історія країни через життя українців
Вісім життєвих шляхів у документах, спогадах, світлинах постали на 

виставці „Особистість vs. Тоталітаризм“ від Меморіального музею 
тоталітарних режимів „Територія Терору“, яку відкрили 1 лютого в 
приміщенні галереї Львівської національної академії мистецтв. 

Цю експозицію ство-
рено майже два роки тому 
і вона вже побувала в різ-
них вишах Львова. Ви-
ставка про нелегке життя 
та боротьбу вихідців із Га-
личини — Любомира По-
люги, Ганни Іваницької, 
Степана Горечого, Орисі 
Метешук, Віри Крокіс, 
Теклі Техан, Ірини Шуль, 
Ярослави Гасюк. Через 
призму їхніх доль відо-
бражено історію нищення 

української нації автори-
тарною Польщею (1919 
– 1939), тоталітарними 
режимами Радянського 
Союзу (1939 – 1941, 1944 
– 1991 рр.) і Німеччини 
(1941 – 1944 рр.). 

Життя цих великих 
українців є виразним свід-
ченням про те, як у нелюд-
ських обставинах, коли 
винищували фізично, але 
гартували духовно, мож-
на було залишатися лю-

диною. Навіть в умовах 
тюрем і виправно-трудо-
вих таборів вони організо-
вували культурні гуртки, 
ставили вистави, святку-
вали українські свята, спі-
вали, писали вірші, зустрі-
чали справжнє кохання та 
розвивалися духовно. Не-
зважаючи на репресії ра-
дянського та нацистського 
тоталітарних режимів, ці 
люди не зрадили своїх по-
глядів і переконань. Саме 
вони стали надійними під-
валинами в здобутті неза-
лежності України. 

Гостем на презентації 
виставки був колишній по-
літв’язень, засуджений до 
25 років таборів ГУЛАГу,                                           
учасник Норильського 
повстання Степан Горе-
чий. З молоддю він поді-
лився спогадами про пе-
ребування на засланнях у 
радянських таборах. І піс-
ля завершення презента-
ції ще довго спілкувався зі 

студентством, розповідав 
цікаві історії пережитого.

— Ми дбали не лише 
про те, як фізично вижити, 
а передовсім, як не впасти 
морально. Повсякчас вчи-
лися один в одного, серед 
нас було багато інтеліген-
ції, тож можна було навіть 
в таких нелюдських умо-
вах постійно розвиватися, 
зростати. Ми дбали й про 
духовний поступ: органі-
зували хор і співали укра-
їнські пісні, влаштовували 
театралізовані вистави, в 
Магадані святкували Різд-
во з вертепом, спеціаль-
но виготовляли маски з 
пап’є-маше. Щоб ослаби-
ти і знищити духовно та 
фізично, нас перекидали 
в різні зони, та ми всюди 
знаходили однодумців і 
ставали ще сильніші. Там, 
у неволі, ми були разом і 
з нами не змогли нічого 
зробити, не змогли зни-
щити. Тому й зараз, у час 
страшної війни, мусимо 
триматися разом, щоб нас 
не зламали, — наголосив 
Степан Горечий. 

Наталія ПАВЛИШИН

відкрита лекція

Про відвагу і страх українських інтелігенток

Про українофобську політику радянської влади крізь призму 
життів жінок мистецтва 30 січня говорила відома дослідниця, 

професорка Варшавського університету та Національного 
університету „Києво-Могилянська академія“ Ольга Гнатюк. Її 
лекція — „Повоєнні репресії проти творчих жінок. Долі Ярослави 
Музики, Ольги Дучимінської та Олени Ржепецької“, яка відбулася в 
досить символічному для споминів про переслідування українців 
місці, в Національному музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“, 
продемонструвала, як абсурдні звинувачення у сфабрикованих 
злочинах руйнували людські долі.

Досліджувати долі українців у 
часи радянської окупації та Другої 
світової війни Ольга Гнатюк розпо-
чала досить давно, зацікавившись 

листуванням мами із художницею 
Ярославою Музикою. Всередині 2015 
року науковиця видала книгу „Від-
вага і страх“, у якій розповідає про 

долі мешканців Львова у період пе-
ред Другою світовою війною, під час 
радянської і нацистської окупацій, 
та Голокосту. Герої цих історичних 
есе, в основі яких лежать щоденни-
ки, архівні документи і спогади, — 
викладачі, літератори, художники та 
музиканти. 

— Почавши роботу над книгою, 
не знала, що в нас вибухне війна. 
Та саме з початком воєнних дій на 
сході України, зрозуміла, що мушу 
її завершити, незважаючи ні на що. 
Бо вона відображає людські пору-
хи душі в дуже жорстокі часи. А за-
вершення праці підштовхнуло до 
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наш календар

15 лютого — Стрітення Господнє.

Пам’ятні дати
9.02.1918 — підписано Берестейський 
мир, за яким Німеччина, Австрія, Ту-
реччина та Болгарія визнали Україну 
самостійною державою.
9.02.1932 — помер Дмитро Багалiй, ви-
датний учений, дослідник Слобiдської 
України.
9.02.1937 — помер український пись-
менник Юлiян Опiльський (справжнє 
прізвище Юрій Рудницький).
10.02.1896 — народився Василь Виши-
ваний (справжнє прізвище Вільгельм 
фон Габсбурґ), український поет, який 
загинув у сталінському ГУЛАГу.
10.02.1900 — створено першу в Україні 
політичну партію — Революційну укра-
їнську партію (РУП), засновником якої 
був Микола Міхновський.
11.02.1670 — народився Самійло Велич-
ко, український козацький літописець.

11.02.1989 — у Києві відбулася Уста-
новча конференція Товариства укра-
їнської мови ім. Т. Шевченка (пізніше — 
Всеукраїнське товариство „Просвіта“).
12.02.1871 — народився Лесь Мартович, 
український письменник.
12.02.1907 — народився Володимир 
Стернюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували Ольгу 
Басараб, члена Української Військової 
Організації (УВО).
12.02.1939 — відбулися перші вибори до 
сейму Карпатської України.
13.02.1795 — помер Ґеорґiй Кониський, 
український письменник, церковний i 
культурний дiяч.
13.02.1901 — народився Іван Сенченко, 
український письменник.
14.02.1897 — помер Пантелеймон Куліш, 
український громадський діяч, пись-
менник, історик, етнограф.
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров видав 
у Львові „Апостол“ — одну з найдавні-
ших, відомих на території України книг.

нового проекту: я зро-
зуміла, що не закінчила 
розповіді про долю цих 
людей у післявоєнний 
період. Саме останній 
розділ книги про відо-
му мисткиню Ярославу 
Музику відкриває двері 
до післявоєнного пе-
ріоду, тобто розповідей 
про те, що відбувалося 
зі львівською інтеліген-
цією та мешканцями за-
хідної України загалом у 
той час, — окреслила те-
матику своїх досліджень 
лекторка.

У своїй лекції Ольга Гнатюк на 
прикладі доль жінок мистецтва про-
демонструвала, як абсурдні звинува-
чення у сфабрикованих злочинах, які 
приписувала радянська влада відо-
мим представницям української ін-
телігенції, ламали їхні долі, забира-
ли життя, вихолощували морально. 

— У цій дослідницькій діяльно-
сті мене найбільше вразило поняття 
„бывшие люди“. Позбавлення гро-
мадянських, соціальних, людських 
прав — те, що могло чекати фак-
тично кожного, хто мешкав на те-
риторії СРСР, — наголосила вчена. 
— На прикладі життя письменниці 

Ольги Дучимінської, 
яку в 66-річному віці 
засудили до 25-річного 
ув’язнення за, начебто, 
причетність до вбивства 
письменника Ярослава 
Галана, добре видно, що 
робила каральна радян-
ська система з людьми 
думки. Я передивилася 
всю її справу, все слід-
ство і там нема жод-
них доказів цього, крім 
приналежності до Сою-                                                              
зу українок. А тоді це 
трактували, як націона-

лістичну діяльність і було підставою 
для ув’язнення. 

„Відвага і страх“ — основні, пер-
винні емоції, що керують людиною. 
Саме на цих почуттях наголошувала 
у своїй лекції Ольга Гнатюк, зазна-
чаючи, що ми в невичерпному боргу 
перед нашими рідними і знайомими 
через те, що мало спілкувалися на 
ці теми, мало записували і мало до-
сліджували. Науковиця наголосила, 
що саме особисті знайомства, давні 
щоденники, листування, світлини 
дають можливість побачити та зро-
зуміти історичні процеси крізь приз-
му людських доль.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Завдяки благодійній ініціативі 
„Розфарбуй лікарню“ чима-
ло медичних закладів міста 
зараз нагадують казковий світ 
зі своїми героями. Ініціативу 
в нашому місті підхопили не 
лише професійні художники, а й 
студенти кількох вишів, зокрема 
Інституту архітектури Львівської 
політехніки. Студенти кафедри 
дизайну та основ архітектури 
цілою групою допомагають 
розфарбовувати лікарняні стіни, 
щоб морально підтримати ма-
леньких пацієнтів.

Ресурсний центр освітніх ін-
формаційних технологій для 
осіб з особливими потребами 
Львівської політехніки запро-
шує всіх небайдужих фахівців 
3D-моделювання долучитися 
до друку архітектурних споруд 
для незрячих діточок. На нещо-
давно придбаному 3D-принтері 
вже надрукували перші макети 
— Ейфелеву вежу і Собор серця 
Христового у Парижі. У планах 
Центру — надрукувати споруди 
Львова та інших міст України, ма-
кети стадіонів, цирку, тощо. Тому 
для продуктивної роботи запро-
шують долучатися небайдужих, 
які знаються на 3D-моделюван-
ні. Всі охочі допомогти можуть 
звертатися до Ресурсного центру 
освітніх інформаційних техноло-
гій для осіб з особливими потре-
бами Політехніки (вул. Митропо-
лита Андрея, 3, каб. 39).

В Івано-Франківську 5 лютого 
відбулася прем’єра докумен-
тального фільму „Я бачу“ 
режисерки Ольги Фразе-Фра-
зенко. Стрічка розкриває історії 
та відчуття незрячих людей, 
які відважилися на 33-денну 
подорож Україною на вело-
сипедах-тандемах. Глядачам 
представили фільм, доповнений 
тифлокоментарем — додатковою 
аудіодоріжкою, яка описує те, 
що відбувається на екрані, для 
людей з порушенням зору. Про-
грамний комплекс, який допома-
гає у створенні тифлокоментарів 
для фільмів, розробив асистент 
кафедри інформаційних систем 
та мереж Львівської політехніки, 
паралімпійський чемпіон із фех-
тування Андрій Демчук.

За матеріалами інформагенцій
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обмін досвідом

Спільними зусиллями — до однієї мети
Дніпропетровщина та Львівщина відтепер стали ближчі. 

Минулого тижня впродовж чотирьох днів у Львівській 
політехніці тривала плідна робота з обміну досвідом та 
напрацювань для подальших спільних проектів між радами 
молодих учених Інституту економіки і менеджменту нашого 
університету (на чолі з доцентом кафедри менеджменту 
організацій Ігорем Кулиняком) і вишів Дніпропетровщини. 

— Саме Рада молодих учених 
Дніпропетровської області була 
перша, з якою у 2012 році ми на-
лагодили тісну співпрацю. Тепер 
дніпровчани — Марина Єлісєєва та 
Григорій Мозолевич (від ГО „Освіт-
ній центр „Відкрите знання“ та ГО 
„Рада молодих вчених Дніпропе-
тровської області“) звернулися до 
нас, щоб спільно реалізувати про-
ект — „Обмін досвідом у реалізації 
соціальних та наукових проектів 
між Дніпропетровщиною та Львів-
щиною“, який отримав грантову 
підтримку в рамках Програми на-
ціональних обмінів із залученням 
фінансування Європейського Союзу 
та Національного фонду підтримки 
демократії (США). Головне завдан-
ня проекту — активізація співпраці 
щодо створення спільних міжрегіо-
нальних проектів для здобуття гран-
тів в Україні та за кордоном. Таке 
співробітництво буде корисне і для 
нашого університету, і для вишів 
Дніпропетровщини, бо спільні про-
екти матимуть більше конкурентних 

переваг. Зараз уже запланували, що 
працюватимемо в напрямах розвит-
ку міст, над інноваційними проек-
тами та мультидисциплінарними 
дослідженнями, — проаналізував 
співорганізатор проекту — доцент 
кафедри обліку та аналізу, голов-
ний редактор науково-аналітично-
го журналу „Наша перспектива“ Во-
лодимир Чубай (голова РМВ ІНЕМ у 
2012 – 2016 рр.). 

Під час зустрічі чимало уваги 
приділили й налагодженню співпра-
ці з громадськими організаціями, які 
мають досвід у реалізації різнома-
нітних наукових проектів. Дніпро-
петровські науковці уклали угоду 
про співпрацю з ГО „Агенція євро-
пейських інновацій“, яка працює 
над різними проектами, зокрема над 
тими, котрі пов’язані з програмою 
ЄС із досліджень та інновацій „Го-
ризонт 2020“. 

На відкритті форуму директор 
ІНЕМ Львівської політехніки про-
фесор Олег Кузьмін наголосив на 
важливості залучення молоді до ак-

тивної науково-соціальної діяльно-
сті та написання проектів. Бо саме 
молодь — це потужний арсенал, 
який сприятиме розвитку та про-
цвітанню науково-освітнього осе-
редку. Тому, на його переконання, 
необхідно об’єднувати молодь різ-
них регіонів у команди зі створення 
спільних проектів, що забезпечить 
високу ефективність та розширить 
можливості для молодих учених. 

Сприятиме роботі над проекта-
ми і науково-аналітичний журнал 
„Наша перспектива“, який спрямо-
вано на активізацію співпраці вче-
них усієї України та підприємств 
у науковій сфері. Зокрема його ін-
тернет-платформа „Наукова пер-
спектива“ дає змогу підприємствам 
подавати запити щодо потрібних їм 
наукових досліджень та розробок, а 
науковцям різних вишів і наукових 
установ формувати творчі групи для 
спільного подання заявок для здо-
буття зарубіжних грантів тощо. 

У ході зустрічі учасники мали 
змогу покращити вміння зі створен-
ня ефективних проектних команд та 
написання грантових заявок на от-
римання фінансування своїх ідей. І 
внаслідок роботи семінарів-тренін-
гів три сформовані групи активних 
молодих науковців почали писати 
проекти на участь у конкурсі мікро-
грантів у рамках Програми націо-
нальних обмінів. 

марафон

Політехніки спробували стати вікіпедистами

Великий Вікімарафон охопив Україну. З нагоди 13-річчя 
створення україномовної інтернет-енциклопедії політехніки 

також доєдналися до всеукраїнського марафону, який проходить 
у понад двадцяти містах нашої держави.

Працівники Науково-технічної 
бібліотеки Львівської політехніки 
та всі охочі, яких, на жаль, було не-
багато, 30 січня прийшли, щоб дізна-
тися трохи більше про особливості 
роботи Вікіпедії, можливості стати 
енциклопедистами та як застосову-
вати вікіпроекти для популяризації 
знань.

Політехнікам розповіли, як ко-
жен може долучатися до написання 

статей чи редагування і доповнення 
вікіпедійних текстів. Зокрема наго-
лосили на важливості популяриза-
ції України для світу, як зазначили 
в рамках обговорення цієї теми, 
добре було б залучати фахівців із 
різних сфер, щоб максимально ши-
роко представляти нашу державу. І, 
звичайно, оптимально було б також 
створювати статті відповідного рів-
ня різними мовами. Окремо обгово-

рювали методи боротьби з плагіатом 
чи неточностями у Вікіпедії.

Цікавим продовженням дискусії 
стали практичні заняття. Кожен охо-
чий мав можливість зареєструватися 
у Вікіпедії та спробувати підготува-
ти невелику статтю в енциклопедич-
ному жанрі на цікаву тему. Загалом, 
як наголосили організатори зустрі-
чі, Політехніка зі своїми фахівцями 
могла б стати дуже добрим джерелом 
для поповнення статей на розмаїту 
технічну тематику.

Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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цікавий студент

Пилип Панченко знає, як 
змінити життя за півтора дня
Як кардинально змінити мрії, плани на майбутнє за півтора дні знає 

студент другого курсу Інституту комп’ютерних технологій, автоматики 
та метрології Пилип Панченко, родом із Донецька.

— Я не планував бути 
студентом Політехніки, 
взагалі не думав, що здо-
буватиму технічну освіту. 
Мріяв стати журналістом. 
У Донецьку йшов до цього: 
публікувався в різних ви-
даннях, брав участь у мов-
них конкурсах і олімпіадах 
— неодноразово здобував 
призові місця. Та коли по-
чалася війна, зрозумів, що 
в такий складний час жур-
налістика не зможе прого-
дувати, тож треба змінити 
напрям діяльності. Тому 
вирішив здобути технічну 
спеціальність, а найкра-
щим навчальним закладом 
для такої освіти, на моє 
переконання, є саме Львів-
ська політехніка. Крім цьо-
го, моя дівчина — львів’ян-
ка, батько її працював у 
Донецьку 14 років, тож 
вони жили в нашому місті. 
А коли почалися воєнні дії, 
повернулися у Львів. Це 
стало ще одним стимулом 
обрати для навчання саме 
це місто, — розповів трохи 
про себе студент.

Школу Пилип закінчу-
вав уже не в рідному До-
нецьку, а в Херсоні, де жив 
то в маминих знайомих, то 
в своєї шкільної вчительки, 
яка, як наголосив, стала для 
нього другою мамою. 

— До війни я був до-
сить пасивний. Спланував 
собі щось і більше поза 
тим мене нічого не ціка-
вило. Грав у баскетбольній 
команді, займався шаха-
ми, добре навчався. Було 
якось все зрозуміло. Та це 
все змінилося дуже швид-
ко. 23 травня в мене день 
народження, а 26 травня 
2014 року українські воїни 
звільнили аеропорт і ро-
сійська тьма-тьмуща поча-

ла сильніше налягати. Тоді 
стало зрозуміло, що більше 
життя таким, як було, не 
буде. А коли оголосили, що 
закриватимуть кордон, ви-
рішив покинути Донецьк, 
бо хотів жити і навчатися в 
Україні. Рішення прийняв 
дуже швидко — за півто-
ра дні зібрався і поїхав. 
Щоправда, вся дорога до 
Херсона була в роздумах. 
Та врешті зрозумів, що гір-
ше, ніж у Донецьку, вже не 
буде. Навіть, якщо з’явля-
тимуться труднощі — я до 
них готовий, — поділився 
пережитим мій співроз-
мовник.

У Донецьку досі живе 
Пилипова мама та ді-  
дусь. Хлопець пояснює, 
що їм психологічно досить 
складно залишити все і ри-
нутися в невідомість, де 
треба розпочинати життя 
заново. Та переконаний, 
коли завершить навчання 
і влаштується на роботу, 
вмовить рідних переїхати 
сюди. 

Вперше до Львова Пи-
лип приїхав, коли всту-
пав до Політехніки. Львів 
хлопцеві видався дуже бар-
вистий, каже, що навіть по-
вітря тут інше. 

— Я — людина відкри-
та, тож швидко знаходжу 
друзів. Із колишнього 
життя залишилися лише 
ті друзі, які також покину-
ли окуповану територію. 
Хоча клас був дружний, 
всі знали, що я маю про-  
українські погляди, не було 
якогось іншого ставлення. 
Та після початку війни все 
змінилося. В нашій школі 
була радіостудія, яка пе-
реходила від старшоклас-
ників до старшокласників. 
Ми там збиралися, вели різ-

ні шкільні ефіри. Та коли 
одного дня хлопці замість 
килимка постелили укра-
їнський прапор, я більше 
туди не зайшов, — розпо-
відає Пилип.

Хлопець добре вчиться, 
старається осягати свою 
спеціальність не лише на 
парах, а й самотужки, зо-
середжуючись на тому, що 
цікаво і потрібно. Хоча 
каже, хотів би більше прак-
тики, бо відчуває, що без 
цього отримані знання не-
цілісні. 

Поза навчанням сту-
дент вчить іноземні мови, 
нещодавно пішов на кур-
си іспанської мови. Грає 
в баскетбол і чимало часу 
приділяє діяльності в сту-
дентській міжнародній 
організації BEST, яка, як 
наголосив Пилип, увірва-
лася в його життя стрімко 
і надовго. Зараз він відпо-
відальний за корпоративні 
зв’язки в рамках Інженер-
ного ярмарку кар’єри, що 
відбудеться в квітні. Каже, 
що причетність до цієї ор-
ганізації дає йому можли-
вість здобути ті знання, 
які не отримає в універси-
теті. Крім цього, розвиває 
ще шкільне захоплення — 
спідкубінг (збирання куби-
ка Рубика на швидкість), 
тренування допомагають 
йому зосереджуватися. Пи-
лип уже двічі брав участь у 
змаганнях спідкуберів. Та-
кож грає у Студентській лізі 
„Що? Де? Коли?“.

Особливі враження 
студент має і від життя в 
гуртожитку. Бо самостій-
не життя стало ще одним 
етапом змін.

— Найважче було на-
вчитися організовувати все 
так, щоб встигати вчитися, 

дотримуватися порядку, 
не залишатися голодним і 
якось розвиватися. Навчи-
тися готувати було най-
складніше. Та поступово, 
імпровізуючи та експери-
ментуючи, все вдалося, — 
каже хлопець. — Співжит-
тя з іншими студентами дає 
можливість легше адапто-
вуватися, знаходити спіль-
ну мову і простіше сприй-
мати різні побутові дрібни-
ці. Щоб добре жити разом, 
треба навчитися знаходити 
компроміси. Жити в гур-
тожитку цікаво і весело. 

Після переїзду до Льво-
ва Пилип спостеріг один 
цікавий факт, що за два з 
половиною роки поїздив 
більше Україною, аніж за 
все своє життя. Каже, що 
в них чомусь не було при-
йнято просто кудись подо-
рожувати. Щоб виїхати з 
рідного регіону, потрібна 
була вагома причина. За-
раз уже побував у Сумах, 
Вінниці, трохи поїздив 
Львівщиною, був у Кар-
патах. Хоче відвідати всі 
міста України, бо кожне з 
них має свій шарм і власний 
напрям розвитку. А ще мріє 
поїхати в Норвегію, щоб 
подивитися на мальовни-
чу природу цієї країни та 
зрозуміти, чим особливі 
її мешканці, адже рівень 
життя в них найвищий у 
світі.

А взагалі найбільшим 
пріоритетом Пилипа Пан-
ченка є родина — мріє, щоб 
вона була велика і згурто-
вана. 

Наталія ПАВЛИШИН
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У вирі кольорових емоцій

До 26 лютого в Національному музеї у Львові ім. Андрея 
Шептицького відкрито виставку олійного живопису молодого 

художника Михайла Радя „Емоції“. Абстракційне мислення автора 
органічно вписується в розвиток сучасного мистецтва.

Кредо митця — випадковість. 
Завершення картини завжди непе-
редбачуване, бо на останній мазок 
пензля інколи доводиться очікувати 
роками. Зрештою, емоції стихійні 
— приходять несподівано, відхо-
дять несподівано — так і на полот-
на лягають — „колір дихає з-під 
кольору“. Хоч мистецтвознавці 
зауважують домінування темних 

кольорів, зокрема чорного, синьо-
го в поєднанні з білим, буває, що й 
світлі барви так би мовити правлять 
балом.

Картини Михайла Радя вирізня-
ються рельєфністю. Але: „набряклу 
фарбну плоть зрівноважує він еле-
гантним штрихом, який виникає в 
глибинах фарбних мас завдяки на-
тисканню мастихіну, втручанню 
пальця, нігтя, пензлевого держака; 
образ не тільки ліпиться (до того 
ж буквально!), а й прошкрябуєть-
ся в самому епіцентрі малярського 
ліплення“. Митець ніби грається з 
фарбою, то вигинаючи її підковою, 
то стискаючи до цятки…

Сам Михайло Радь оцінює ви-
ставлені роботи як 12 мікрокосмосів 
із різним настроєм, як 12 місяців, у 
чомусь подібних, а в чомусь — різ-
них. Попередній етап його творчос-

ті більш фігуративний, теперішній 
же відображає інше відчування сві-
ту, глибше занурення в гущу життя.

Мистецтвознавець Роман Яців 
вважає, що „Михайло має свою 
світоглядну платформу й ірраціо- 
нальний характер письма, його 
малярство емоційно мотивоване й 
щире“. Цікаво, що під картинами 
нема підписів — у кожного можуть 
бути свої асоціації, виражені емоції 
художник просто нумерує.

Виставка є успішним кроком ав-
тора в його художньому поступі, 
вона містить чинник новизни, без 
якого не можливий рух уперед.

Наталя ЯЦЕНКО

палітра

Квінтесенції Олексія Коваля
Перша персональна виставка цього київського художника в галереї 

„Зелена канапа“ відбулася два роки тому. Тоді митець представив 
дерев’яні панелі, вкриті листками міді, на яких створив живопис у техніці 
гарячої емалі. Виставка відвідувачам сподобалася настільки, що дана 
експозиція, яка називається „Зустріч“, не є випадковою.

На першій львівській 
виставці глядачам особли-
во припали до душі портре-
ти, обрамлені прекрасними 

орнаментами українського 
бароко. До „Зустрічі“ твори 
Олексія Коваля можна було 
оглядати торік у київських 
галереях, а також уже цього 
року — на виставці в Дніп-
рі.

Експозиція у „Зеле-
ній канапі“ представляє 
нові твори майстра із се-
рій „Україна“, „Пейзаж“, 
„Натюрморти“, виконані 
у техніці гарячої емалі, 
а також не бачені досі у 
Львові кольорові офорти 
художника. Робота над 
картинами кропітка: ес-
кіз, перенесення його на 
картон, а тоді — на мідь, 

маніпуляції з нею, і насам-
кінець — нанесення емалі 
й випікання її в печі. Ідеї 
зображень теж приходять 
не відразу — Олексій Ко-
валь перед тим багато по-
дорожує, спостерігає, чи-
тає, думає. Емаль вимагає 
уважності, майже ювелір-
ного підходу. До того ж, 
автор поєднує її з фото-
графічними елементами, 
бо „сполучення кольору 
емалі і фактури чорно-бі-
лої фотографії виглядає 
контрастно й графічно“.

Картини Олексія Кова-
ля називають кодом нації, 
квінтесенцією усього, що 

глядач бачив чи знає про 
Україну, природу, життя. 
Живопис із емалі надзви-
чайно довговічний, і це 
приваблює. Теми для тво-
рів Олексій, відповідно, 
теж обирає позачасові. 
Дивлячись на них, можна 
відчути зв’язок поколінь.

Цьогоріч ці картини 
виставлятимуть в Одесі, 
Києві, Торонто й Відні. 
До 19 лютого маємо змогу 
побачити їх ще у львівській 
галереї.

Наталя ЯЦЕНКО
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в об’єктиві

Фотофрагменти давнього Львова
Ви знали, що на Знесінні 1910 року був луна-парк? А як століття 

тому виглядали поважні львівські пани й панянки? Понад 30 
чорно-білих світлин великого формату — 2,5 на 1,5 м розкажуть вам 
про ці та інші особливості нашого міста кінця ХІХ — початку ХХ 
століть, якщо завітаєте до 15 лютого у виставкові зали на третьому 
поверсі Палацу мистецтв.

Фото взяті з колекції фотографа 
Олександра Коробова, деякі з них 
виставлені на огляд уперше. Світли-
ни сторічної давності відреставро-
вані й завдяки новітнім технологіям 
збільшені, їхня висока роздільна 
здатність дає змогу не тільки поба-
чити деталі архітектури, а й про-
читати всі написи на афішах та 
вивісках. Відвідувачі експозиції 
можуть розгледіти вирази облич 
та вбрання перехожих, якість 
бруківки, елементи інтер’єрів у 
вікнах помешкань тощо.

Ці фотографії мають до пев-
ної міри й просвітницький ха-
рактер. Тож можна побачити 
тріумфальну арку, збудовану на 
початку алеї навпроти двірця 
(себто залізничного вокзалу) на 

честь приїзду цісаря Франца-Йосифа 
й сфотографовану за лічені години 
до події. Цікавим є луна-парк на Зне-
сінні — на терасі північно-східного 
схилу Гори Лева (Лисої гори) видно 
дитячу карусель та колесо огляду, 
майданчик літнього кафе, широкий 

екран, на якому ввечері демонстру-
вали короткометражні фільми. Цей 
розважальний парк запроектували 
англійські інженери 1908 року (у 
США поява луна-парку датується 
1903 роком), він функціонував до 
Першої світової війни (за деякими 
даними — до 1918 року).

Організатори виставки, робота 
над якою тривала п’ять років, акцен-
тують на тому, що тогочасний Львів 
як столиця однієї із провінцій Ав-
стро-Угорської імперії, був прогре-
сивним та європейським. Куратор 
виставки Ігор Сьомочкін зауважив, 

що тоді Львів знали як місто ве-
личних будівель — „до старови-
ни люди теж ставилися інакше — 
вони це бачили не як знак міста, 
а як щось дивовижне“.

Експозиція дає змогу не тільки 
побачити, яким були будівлі рані-
ше (деякі зникли назовсім), але й 
відчути настрій міста. Також вона 
привертає увагу громадськості 
до пропозиції створити у Львові 
Музей історії фотографії.

Наталя ЯЦЕНКО

до ювілею

„Шановний пане Маланюче…“

1 лютого виповнилося 120 років від дня народження поета, якого 
ще інколи називають „імператором залізних строф“. Подія на 

суспільному рівні пройшла майже непоміченою — серед тих, хто 
згадав про Євгена Маланюка, стала книгарня „Є“ — у ювілейний 
день там відбулася лекція професора Миколи Ільницького „Євген 
Маланюк та його Степова Еллада: перечитуючи і перевідкриваючи“.

Микола Ільницький свою розпо-
відь про поета розпочав із згадки, 
як раніше найбільш знаними були 
поетичні рядки Сосюри „шановний 
пане Маланюче, ми ще зустрінемось 
в бою!..“ з поеми „Відповідь“ — своє- 
рідного послання до Маланюка. 
Ближче знайомство з неоднознач-
ною постаттю „імператора залізних 
строф“ відбулося у літературознавця 
в середині 60-х років, коли він пра-
цював над біографією Богдана-Ігоря 
Антонича і в архівних фондах знахо-
див його поезії й рецензії.

Лекційна частина Миколи Іль-
ницького охопила основні віхи біо-

графії Євгена Маланюка й означила 
місце цього поета в українській емі-
граційній літературі міжвоєнного й 
післявоєнного періодів. Особливу 
увагу дослідник присвятив концеп-
ції Степової Еллади, або Земної Ма-
донни, згідно якої наше норманське 
начало поглинула хуторянська сти-
хія. Маланюк вважав, що Україна є 
ласим шматком для сусідів, ними 
вона потоптана і через них зруйно-
ваний стрижень нації.

Маланюківська дилема між до-
рогою боротьби й естетики виража-
ється навіть у назвах його поетичних 
збірок — „Стилет і стилос“, „Земля 

й залізо“, „Перстень і посох“. Самі 
тексти пронизані суворою дикцією. 
Але наприкінці життя поет дещо по-
смутнів, його поезія є поезією про-
щання із життям: „Час, Господи, по-
кори й самоти. Смирися духу, гордий 
і невдячний“.

Євген Маланюк не прийняв появу 
в українській літературі модерніс-
тів, зате йому імпонували шістде-
сятники, особливо Ліна Костенко. З 
Маланюком був знайомий Ростислав 
Братунь.

Щодо запитання, чи був Маланюк 
ситуативним поетом чи від приро-
ди, Микола Ільницький відповів, що 
більшість поетів „Празької школи“, 
серед яких і Маланюк, були поетами 
ситуації. Тобто їхня поезія — це від-
гук на суспільні потреби часу.

На зустрічі в книгарні „Є“ було 
заторкнуте питання і вшанування 
поета — встановлення пам’ятника 
йому на однойменній площі чи хоча 
б видання його творів.

Наталя ЯЦЕНКО
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коротко

На 67-му Берлінському міжна-
родному кінофестивалі, який 
відбуватиметься 9 – 19 люто-
го, покажуть документальну 
картину „Процес“ режисера 
Аскольда Курова. Фільм при-
свячено розслідуванню обставин 
кримінальної справи україн-
ського режисера Олега Сенцова, 
якого ФСБ Росії заарештувала за 
підозрою в тероризмі. Відправ-
ною точкою сюжету стрічки є 
арешт Сенцова у травні 2014 року. 
У Львові уривки із ще незавер-
шеного фільму показували під 
час Форуму видавців два роки 
тому на презентації книги Олега 
Сенцова „Оповідання“.

У Держкомтелерадіо відбулося 
засідання Комітету з прису-
дження премії Кабміну України 
ім. Лесі Українки за літератур-
но-мистецькі твори для дітей та 
юнацтва за минулий рік. Шляхом 
таємного голосування лауреатами 
премії стали письменниця Ганна 
Чубач (книга „Малюємо, читаємо, 
пишемо“, видавництво „Букрек“), 
художник-графік Арсен Джанік’ян 
(за художнє оформлення 5-ти каз-
кових повістей про Мері Поппінс, 
які вийшли у видавництві „Рідна 
мова“) та творчий колектив ху-
дожнього фільму „Трубач“ (кіно-
компанія „Укркіно“). У номінації 
„Театральні вистави для дітей та 
юнацтва“ премію вирішено не 
присуджувати.

У Львові — прем’єра й показ на 
великому екрані документаль-
ного фільму „Рідні“ режисера 
Віталія Манського. Сюжет філь-
му базується на подорожі режи-
сера до своїх родичів у Львові, 
Одесі, на Донбасі та Криму. Він 
досліджує стосунки, надії, думки 
таких різних, але рідних для ньо-
го людей. Документальну стрічку 
можна побачити у кінотеатрах 
мережі „Планета кіно“ та у Львів-
ському кіноцентрі.

Тепер у нас з вами є ще одна 
причина ходити частіше до кни-
гарень, а саме до книгарні „Є“, 
що на проспекті Свободи. Адже 
щоранку з 9 до 11-ї години там 
тепер звучить класична музика 
від музичної агенції Collegium 
Musicum. Це добірні записи відо-
мих творів світової класики.

За матеріалами інформагенцій

презентація

Книжка жінки,                          
яка відкрила шлях                            
до справжньої жінки
У книгарні „Є“ минулий тиждень розпочався із ближчого 

знайомства з перекладним виданням мистецтвознавчих 
рефлексій і візій особистості, яка нам насамперед асоціюється 
з романом „Консуело“. Жорж Санд — славетна французька 
письменниця ХІХ століття постала у незвичному світлі — як критик, 
тонкий аналітик і сміливий „рупор“ свого часу.

Жорж Санд, маючи забезпечене 
матеріальне й суспільне станови-
ще — її у 18 років видали заміж за 
барона Дюдевана, — стала першою 
професійною жінкою-письменни-
цею у Франції. Аврора Дюдеван 
взяла собі не про-
сто чоловіче псев-
до, а й поводилася 
не по-жіночому — 
носила чоловічий 
одяг, курила, була 
розкутою. Вона та-
ким чином прокла-
ла шлях до бачення 
жінки іншої, такої, 
якою побачив її 
Модільяні — чут-
тєвої, справжньої. 
Бальзак, котрого 
письменниця знала 
й цінувала, писав 
про неї (це знахо-
димо у виданні), 
що вона „поєднала 
аморальну жінку з філософом, не-
залежність стала для неї гострою й 
необхідною цінністю“. А ще Жорж 
Санд, оскільки вважала мистецтво 
не дослідженням реальної дійсно-
сті, а пошуком ідеальної правди, 
витворила, на противагу критич-
ному реалізмові, свій метод — 
„ідеальну літературу“.

Книжка „Жорж Санд. Про літе-
ратуру та мистецтво“, яка вийшла 
торік в „Апріорі“, — це переклад 
із французької, тобто міжмовний, 
без посередництва інших мов. 
Здійснив його філолог-романіст, 
завідувач кафедри соціально-гу-
манітарних наук ЛНАМу, лауреат 
премії ім. Г. Сковороди Посоль-
ства Франції в Україні і премії 
ім. М. Возняка ЛОДА Маркіян 
Якубяк.

Видання складається з чоти-
рьох розділів, два з яких — про лі-
тературу. Третій розділ — театр, 
останній — про художників і їхні 
твори. Жорж Санд добре розумі-
лася на мистецтві, була знайома з 

багатьма митцями. 
В полі її досліджень 
опинилися Юлій 
Цезар, Жан-Жак 
Руссо, Леонардо 
да Вінчі, Рафаель. 
У статті про всіма 
знану „Джоконду“ 
вона дає цікаву ін-
терпретацію цього 
твору — стверджує, 
що це ідеалізова-
ний портрет жін-
ки, в яку художник 
був безмежно зако-
ханий. Загалом, її 
критика не повсюди 
гостра, але аналі-
тична й позначена 

прагненням справедливості.
Модератор зустрічі Юрій Домб-

ровський радить починати читати 
книжку з короткого, але чудового 
етюду про Гамлета. Важливою в 
ній є також передмова, в якій про-
слідковуються українсько-фран-
цузькі мистецькі зв’язки. Загалом, 
відчутно, що у перекладача дуже 
відповідальне ставлення до сло-
ва, його переклад має флер душев-
ності.

Книжка „Жорж Санд. Про літе-
ратуру та мистецтво“, як зазначе-
но в її анотації, є значною пам’ят-
кою європейської естетичної дум-
ки XIX ст. і буде цікавою для всіх 
шанувальників історії культури 
цього століття.

Наталя ЯЦЕНКО
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онконедуги

Одне з найстрашніших 
захворювань нашого часу
У цілому світі 4 лютого є Днем боротьби проти раку. Його встановили задля 

того, щоб інформувати людей про одне з найстрашніших захворювань 
сучасної цивілізації, звернути увагу на заходи, якими можна запобігти 
хворобі. Про це сьогодні розповідає мамолог-онкохірург Львівського 
онкоцентру Гордій Рибчинський. 

— Кількість онколо-
гічних хвороб постійно 
прогресує. Чи є однозначна 
відповідь „чому так відбу-
вається“?

— В усьому світі є тен-
денція до омолодження 
захворювань на рак, зо-
крема на рак молочної 
залози, про який я говорю 
як мамолог-онкохірург. 
Однозначної відповіді на 
те, чому так відбувається, 
немає. Якби була, то було б 
легше — знаючи конкрет- 
ну причину, можна спро-
бувати на неї вплинути. А 
насправді причин чимало. 
Повинно бути багато чин-
ників, з’єднаних разом, 
які, накладаючись один на 
одного, можуть призвести 
до такого захворювання. 
Також слід згадати і про 
генетичну схильність. 

— За статистикою, 
певний відсоток захворю-
вання залежить від спосо-
бу життя. Які категорії 
людей належать до групи 
ризику?

— Зараз актуально наго-
лошувати на правильному 
способі життя, особливо 
серед молодого населен-
ня. До групи ризику он-
кологічних захворювань 
належать насамперед кур-
ці. Куріння — найбільший 
негативний чинник, який 
потенціює всі ризики. Далі 
— неправильне харчуван-
ня, хронічні стреси на нав-
чанні чи на роботі, а також 
деякі аспекти статевого 
життя. Такі моменти по-
яснює лікар, враховуючи 
індивідуальний підхід до 
пацієнтів. До слова скажу, 
що актуальною проблемою 
серед молодого жіночого 

населення є фіброаденома, 
яку пацієнтки іноді роками 
виношують, сподіваючись, 
що вона сама зникне. Най-
більш кричущі онкопробле-
ми серед жіночого населен-
ня — рак шийки матки і мо-
лочної залози. Зазвичай це 
не самостійні захворюван-
ня, а наслідок патологічних 
процесів в організмі, зокре-
ма в ендокринних органах. 
Будь-які доброякісні або ж 
злоякісні захворювання не 
виникають, коли організм 
цілком здоровий. До захво-
рювання можуть призвести 
і травми грудей. У цьому 
разі не треба бігти на уль-
тразвук чи мамолографію, 
а прийти до мамолога, який 
прийме рішення, як діяти в 
кожному індивідуальному 
випадку. 

— Здебільшого онкохво-
робу діагностують, коли 
вона вже далася взнаки. 
Чому на ранніх стадіях це 
виявити важко? 

— Переважно рак на 
ранніх стадіях не болить. 
І в тому він небезпечний. 
Якщо говорити про рак 
молочної залози, то про-
блемою раннього невияв-
лення є те, що пацієнтки 
не обстежують себе само-
стійно, ігнорують проф- 
огляди і, що найгірше, бо-
яться йти до лікаря — тому 
що бояться почути вирок. 
Тим часом захворювання 
прогресує... А згодом уже 
може бути надто пізно.

Але хочу зазначити, що 
останнім часом люди що-
раз частіше свідомо йдуть 
на обстеження, навіть 
коли їх нічого не турбує. 
Завдяки цьому збільши-
лася кількість виявленого 

раку нульової стадії, який 
ще називаємо „рак на міс-
ці“. Це найсприятливіша 
ситуація до лікування. 

— Медики пропонують 
пацієнтам лікування за схе-
мою „хіміотерапія–опера-
ція–променева терапія“. А 
чи є інші методи? Якщо так, 
то які?

— Є певні загально-
прийняті методики щодо 
комплексу заходів, які 
доведені в усьому світі як 
дієві. Це хіміотерапевтич-
ний, променевий і хірур-
гічний способи лікування 
у їхніх різних комбінаціях. 

На жаль, багато занед- 
баних недуг від того, що 
люди займалися самоліку-
ванням, наприклад, вжи-
вали мухомори чи засто-
совували інші, невідомо 
звідки взяті чудернацькі 
рецепти. Я завжди кажу 
пацієнтам: „Не робіть на 
собі експериментів“. На 
жаль, люди часто думають, 
що все знають, бо є інтер-
нет. До сьогодні лікарі з 
десятками років стажу не 
можуть сказати, що вони 
все знають. А як можна 
знати все, почитавши кіль-
ка статей в інтернеті? Це 
велика актуальна пробле-
ма. Коли я бував на стажу-
ваннях в Австрії, то теж зі 
здивуванням побачив, що 
одні бояться йти до лікаря, 
другим байдуже до себе, а 
треті займаються самолі-
куванням. Щоправда, там 
це значно рідше, ніж у нас. 
Уже не кажучи про те, що 
в них усі витрати покриває 
страхова медицина. 

— Від чого залежить 
успішність лікування зло-  
якісних недуг?

— Найперше від вчас-
ного звернення, і вже далі 
— від дотримання всіх ре-
комендацій лікаря. Немає 
єдиного стандартного під-
ходу до лікування всіх ви-
дів раку, адже всі пухлини 
за біологічною і хімічною 
структурою — різні. Тому 
тут важливий індивідуаль-
ний підхід. Отож, кілька 
людей з тим самим діагно-
зом можуть отримувати 
різне лікування. 

— Як медики ставлять-
ся до винаходу Ольги Бро-
варець? Чи це справді може 
врятувати людство від 
раку?

— Це на сьогодні сен-
сація. Особисто я завжди 
позитивно ставлюся до 
будь-яких відкриттів, зо-
крема в онкології. Навіть 
якщо якесь дослідження 
дає негативний резуль-
тат, то це певний крок, 
який може привести до 
наступного відкриття з 
позитивним результатом. 
Без спроб і помилок немає 
прогресу. 

Відкриття Ольги Бро-
варець наразі теоретичне. 
Є певні правила в цій на-
уковій сфері. Результати 
ми побачимо тоді, коли 
будуть проведені певні 
дослідження, а для цього 
мусить минути деякий час. 
Зрештою, бажаю успіхів 
у наукових здобутках не 
лише Ользі Броварець, 
а й усім науковцям, які 
жертвують часткою свого 
життя заради здорового 
майбутнього. 

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.                  

Тел. (0322) 258-21-33, 
e-mail:  audytoriya@gmail.com

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, ювілей-          
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізація ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцево-
го зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
студентський квиток №  10316329, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Балабух Марти Андріївни;
студентський квиток ВК № 11324377, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Шеренговського Олега Во-
лодимировича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гацоги Дарини Віталіївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Николяка Олександра Тарасовича; 
студентський квиток ВК № 11491904, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гуменюка Олександра Юрі-
йовича;
студентський квиток ВК № 10733143, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Барчука Назара Васильовича;
студентський квиток №  10999722, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Липської Наталії Володи-
мирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Сенеджука Володимира Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Яцків Катерини Андріївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Масляк Уляни Вікторівни; 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ляхович Анастасії Іванівни;
студентський квиток ВК № 11036716, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Татош Юлії Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Терех Тетяни Михайлівни;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Манорика Степана Тарасовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Грец Ярини Михайлівни;
студентський квиток ВК № 11350210, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кіцери Юлії Андріївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Михалчича Романа Романовича; 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шмандровського Романа Любомировича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кравчук Поліни Юріївни;
студентський квиток ВК № 10335186, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Гуцалюка Андрія Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Віняра Олександра Вікторовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Сидорук Оксани Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гарібджаняна Сергія Давидовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Марківа Романа Зіновійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мітрофанової Майї Олександрівни; 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Леонова Євгенія Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Крук Анастасії Ярославівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Федорчук Аліни Володимирівни.

Дирекція та колектив кафедри хіміч-
ної технології силікатів Інституту хімії 
та хімічних технологій Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлюють глибокі та щирі спів-
чуття завідувачеві кафедри Ярославу 
Івановичу Вахулі у зв’язку з важкою і 
непоправною втратою — смертю

матері.

Колектив кафедри маркетингу і логіс-
тики ІНЕМ Національного університе-
ту „Львівська політехніка“ висловлює 
щирі співчуття старшому викладачу 
кафедри, кандидату економічних наук 
Вікторії Вікторівні Кузяк та її родині з 
приводу тяжкої втрати — смерті

батька.

Із сумом сповіщаємо, що 4 лютого на 64 
році життя відійшов у вічність доцент 
кафедри геодезії Інституту геодезії 
Національного університету „Львів-
ська політехніка“, кандидат технічних 
наук, науковець, винахідник, досвід-
чений викладач, добрий товариш і ша-
новний колега 

Ігор Фловіянович Гарасимчук.
Колектив кафедри геодезії, працівни-
ки і студенти Інституту геодезії розді-
ляють біль втрати та висловлюють гли-
боке співчуття родині та друзям покій-
ного. Пам’ять про Ігоря Фловіяновича 
назавжди залишиться в наших серцях.
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 170010

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.                                           

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр опери та балету                                                     
ім. С. Крушельницької
9 лютого — „Наталка Полтавка“ (опера). 18.00.
10 лютого — „Симфонія танцю: світова класика і модерн“ 

(балет). 18.00.
11 лютого — „Чарівна флейта“ (опера). 18.00.
12 лютого — „Попелюшка“ (опера). 12.00,                                                                   

„Лебедине озеро“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний театр                                                               
ім. М. Заньковецької
9 лютого — „Безодня“. 18.00.
10 лютого — „Одруження“. 18.00.
11 лютого — „Віяло леді Віндермір“. 11.00.
12 лютого — „Різдвяна ніч“.12.00, 18.00.
15 лютого — „Поліанна“. 13.00.

Камерна сцена
9 лютого — „Варшавська мелодія“. 17.00.
15 лютого — „Та, котру любили“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
9, 10 лютого — „Курбаси. Розколяда“                                                  

(благодійний концерт). 19.00.
11 лютого — „Раптом минулого літа“. 19.00.
12 лютого — „Формули екстази“. 19.00.
15 лютого — „Зимова казка“. 19.00.

Львівський академічний театр 
„Воскресіння“
11, 12 лютого — „Розбите серце“. 18.00.
14 лютого — „Розбите серце“. 19.00.

Перший театр
9 лютого — „Чєрєвічкі“. 13.00.
10 лютого — „Дорога до Різдва“ (прем’єра). 15.00.
11 лютого — „Beautiful Карпати“. 12.00,                                                        

„Небезпечна гра“. 18.00.
12 лютого — „Дорога до Різдва“ (прем’єра). 12.00, 15.00.
14 лютого — „Дорога до Різдва“ (прем’єра). 11.00,                                     

„Ромео і Джульєтта“. 17.00.
15 лютого — „Веселі піратські історії“. 12.00.

Львівська обласна філармонія
10 лютого — Вечір із „Львів’янками“ – „Запроси мене у 

сни...“. 19.00.
14 лютого — Катерина Дзюба – пісочна анімація 

„Романтична музика піску“. 19.00. 

Необхідна допомога!
Благодійний фонд „Союз волонтерів України“ закли-
кає всіх небайдужих долучитися до допомоги Січкар 
Юлії Юріївни 15.05.2005 р. н. з діагнозом ДЦП, атак-
тична форма, епісиндром з рідкими генералізованими 
тоніко-клоничними нападами та частими психоген-
ними еквівалентами. 
Дівчинка з малозабезпеченої сім’ї потребує дорогої 
реабілітації. 
Реквізити: БФ „Союз волонтерів України“, 
МФО 380775, ЄДРПОУ 39545294
р/р № 260050561144740 у ПАБ КБ „ПриватБанк“.



ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК


