освітній студентський тижневик
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Студентка ІНЕМ Ірина Войтович
знає, як досягнути успіху
Перспективні
напрями електроніки
на кафедрі ЕП
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Про Патріарха Йосифа
Сліпого з Владикою
Борисом Ґудзяком
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У галереї „Дзига“ —
старі австралійські
майстри
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Як Ви ставитеся до інтерпретацій класики?
Зуміти наблизити їх до себе, тобто
наполягти на тому, що вони є нам
близькі і зрозумілі: з почуттями,
зі слабкостями, протистоянням
зі світом, сумнівами та ваганнями… Мабуть, саме такими легше
і цікавіше сприймати людей-легенд, постатей, які творили
нашу історію, формували націю.
Зрештою, стає зрозуміло, що для
того, аби досягти успіху, стати
символом народу, не треба народитися чи вирости в палацах,
а передовсім — формувати свій
внутрішній світ.
Сьогодні здебільшого класика,
чи то музична, чи літературна,
чи художня, вийшла на інший
рівень. Молодь хоче бачити її
творців, чути, читати, виконувати їх твори, наслідувати чи
навіть у чомусь уподібнювати їх
до себе, додаючи драйвовості.
Напевно, ми „зголодніли“ за
чимось справжнім, не робленим
на показ, а, навпаки, таким, що
сягає всіх закутків душі. Тому й
під гітару в гуртожитках, чи на
сцені, надаючи зовсім незвичного обрамлення, переспівують
твори Шевченка, Франка, Стуса,
Симоненка… А щоб продемонструвати — „я належу до народу,
який має таких велетнів і вони
сприймали світ, як і я“ — вдягають вбрання з їхніми портретами, інтерпретованими на сучасну
манеру: в модному одязі, з тату,
цікавими зачісками. Таке самоствердження дає новий виток у
сприйнятті класиків, а з іншого
боку, стимулює таких, які вважали, що це вже нікому не цікаве,
бо воно належить до минулого,
перечитати, передивитися, переслухати, щоб зрозуміти — це не
просто віяння часу, а — основа
основ.
Зрештою, можна інтерпретації
класики сприймати по-різному:
когось це захоплює, когось обурює, хтось вважає це несмаком
і кітчем. Та, якщо все добре продумано, зроблено з мистецьким
смаком, то після почутого чи побаченого хтось обов’язково розгорне книгу, щоб перечитати ще
раз те, що колись міг не сприйняти або взагалі відкриє для себе
заново ту чи іншу постать.

Олег Мочук, магістр першого курсу Інституту економіки та
менеджменту:

„Позитивно, якщо роблять це
з розумінням“
Позитивно сприймаю. Бо більшість сучасних фестивалів, музики та й творчість загалом — це в певній мірі деградація. Від
перегляду передач на телебаченні чи сторінок в інтернеті, на
жаль, складається враження, що все зійшло на рівень оголених
сідниць. Молодь не так часто бере до рук книги класиків. Хоча проблема ще й в
тому, що люди не завжди знають і розуміють значення тих чи інших постатей.
Павло Хмелевський, студент другого курсу Інституту
математики та фундаментальних наук:

„Класики — це не мода, а стиль“
Часто це абсолютне позерство і псевдопатріотизм. Моя
думка, якщо ти знаєш, що ліпиш собі на футболку — роби
це, якщо ж робиш це лише тому, що так модно, то воно непотрібне. Мода мінлива, стиль — перманентний. Люди, які
стали класиками, самі собою вже стильні і не потребують популяризації.
Марта Татьяненко, студентка другого курсу Інституту
архітектури:

„Це сприяє популяризації класики“
Думаю, що це сприяє популяризації класики серед молоді.
Та важливо, щоб усе було в міру. Бо коли забагато, то дуже
швидко набридає і викликає негативні емоції. Якщо робити
вміло, то чому б ні? Тим більше, коли молодь підспівує пісні
на слова чи Франка, чи Шевченка в сучасній обробці, то вже
напевно знає, хто ці люди, і це добре.
Артем Альбокрінов, студент першого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Класика має залишатися класикою“
Мені здається, що краще, якщо б класика залишалася класикою. Мені більше подобаються оригінальні твори, а не будьякі інтерпретації. Більшості учнів у школі класика була не цікава, бо тоді вони ще не доросли до неї. А насправді ті всі твори дуже глибокі. Вважаю, що класика в усіх її жанрах і проявах
має бути для тих, хто справді може її оцінити, а не для масового „споживача“.
Олександр Іващук, асистент кафедри хімічної інженерії
Інституту хімії та хімічних технологій:

„Залежить від вкладеного сенсу“
Все залежить від того, хто який сенс у це вкладає. Коли це все переходить у явище масової культури, „попси“ — це погано. Якщо
ж людина знає, для чого це робить, як, наприклад, принти на
футболках — це ж спосіб самовираження, тоді це позитивно.
Щодо переспівування творів, то тут залежить від майстерності виконання та яка суть у це вкладається. Якщо просто, як зараз модно, робити
кавер-версії, то це несерйозно. Якщо ж підходити з мистецькими, творчими амбіціями, то це, звичайно, чудово.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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вручення дипломів

Вчора студенти — сьогодні колеги

Д

В ІЕПТ ступінь магістра здобули
34 випускники спеціальностей „екологічний контроль та аудит“, „екологія та охорона навколишнього середовища“ та „менеджмент природоохоронної діяльності“. Серед них
є шість дипломів із відзнакою (чотири отримали екологічні контролери
й аудитори, два — екологи). Ступінь
спеціаліста за фахом „екологія та
охорона навколишнього середовища“ надано десяти випускникам.
Присутніх привітав проректор
Політехніки Олег Давидчак, директор інституту професор Олександр
Мороз, завідувачі кафедр. Знайти
своє місце на ринку праці, реалізувати власні проекти, задуми. Такі
побажання висловив проректор
Олег Давидчак і принагідно запросив учорашніх студентів до асоціації випускників. Завідувач кафедри
екології та збалансованого природокористування професор Мирослав
Мальований наголосив на важливості професії, яку здобули випускники

інституту, назвавши її надзвичайно
шанованою, адже екологи охороняють життя довкілля так само, як лікар охороняє життя людини.
В ІТРЕ вручили 69 дипломів магістрів, із них — 16 з відзнакою, 83
дипломи спеціалістів (3 з відзнакою) випускникам денної форми.
Випускники-заочники отримали 19
дипломів (14 спеціалістів і 5 магістрів). Студенти ІТРЕ взяли участь
у конкурсі магістерських робіт із
фундаментальних і прикладних
досліджень та розробок на здобуття премії ім. Героя Небесної Сотні
Ігоря Костенка. Заснував і фундує
премію — доктор Технічного університету Дрездена Гуннар Суханек для підтримки талановитої студентської молоді, що здобуває фах
у галузі телекомунікацій, радіо- та
електронної техніки. За висновками конкурсної комісії, яку очолює
доктор Суханек, цього року премію
отримав випускник магістратури Василь Греб (на світлині).

| Світлина Ірини Мартин

ипломи магістрів та спеціалістів отримали випускники
Інституту екології, природоохоронної діяльності та
туризму ім. В. Чорновола, а також Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки.

Багато цьогорічних випускників інституту займалися спортивною, громадською роботою, брали
участь у студентських наукових заходах. Серед них — чимало призерів
олімпіад, іменних стипендіатів. Десятеро випускників за результатами
навчання рекомендовані до вступу в
аспірантуру.
Гостями урочистостей стали випускники радіотехнічного факультету — ректор Політехніки Юрій
Бобало і перший проректор Володимир Павлиш. Саме вони вручили
дипломи випускникам.
Ірина МАРТИН

семінар

Запозичення досвіду якості навчання
У
семінарі „Студентоцентроване навчання і забезпечення
якості вищої освіти: результати проекту з Програми розвитку
лідерського потенціалу університетів України“ взяли участь
представники Університету Кінгстона (Лондон), а також
українських вишів — Львівської політехніки, Університету безпеки
життєдіяльності, Українського католицького університету й
Тернопільського економічного.

Захід відбувся у рамках Програми розвитку лідерського потенціалу
університетів України, яку організували кілька інституцій — Інститут
вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Британська Рада в Україні, Фундація
лідерства для вищої освіти (Велика
Британія). Організатором цього
семінару став Центр міжнародної
освіти Львівської політехніки.

Асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Олена Уголькова представила результати участі Львівської
політехніки у Програмі розвитку
лідерського потенціалу університетів України, зокрема розповіла про власне вивчення досвіду
двох британських університетів
— державного і приватного — у
студентоцентрованому навчанні,

створенні відповідних програм до
цього. Доповідач наголосила на
співпраці університетів із ринком
праці. Як результат — університет
надзвичайно швидко реагує на потреби ринку при підготовці певних
фахівців.
Професор Національного університету „Львівська політехніка“
Назар Подольчак говорив про застосування клікерів у навчальному процесі, а професор ЛДУ БЖД
Юрій Стародуб поділився досвідом співпраці Університету безпеки життєдіяльності з Кінгстонським університетом, відповідно
до програмам Британської Ради та
Erasmus+.
Закінчення на 5 с. m
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тренінг

Найкращі практики використають
в українських вишах

М

инулого тижня у Львівській політехніці другим
модулем завершилася програма „Міжнародний
відділ університету: кращі практики“, яку організувала,
за підтримки вітчизняного МОН, Британська Рада в
Україні.

Семінар-тренінг, в якому взяв
участь 31 представник міжнародних відділів українських вишів,
організували у Львові Британська
Рада та Центр міжнародної освіти
Політехніки. З учасниками семінару працювали: британські тренери
— регіональний менеджер Європи,
Центральної Азії та Росії Стефані
Сандфорд з Університету Ковентрі
та директор з глобального залучення та партнерства з Університету
Ворвіка Джеймс Кеннеді. Політехніку на другому модулі репрезентували працівники відділу Центру
міжнародної освіти — доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва ІНЕМ Вікторія
Харчук та старший викладач ІАПО
Олег Криса.
— Упродовж двох днів керівники міжнародних офісів вчилися, як
треба і можна залучати додаткове фінансування від міжнародних
урядових і неурядових інституцій,
— розповідає Вікторія Харчук (на
світлині). — Ми слухали виступи,
проводили ворк-шопи, на яких вчи-

лися поліпшувати якість
наших міжнародних
аплікаційних заявок
на міжнародні гранти
і проекти, залучати до
спів праці іноземних
партнерів, говорили
про українські міжнародні стратегії.
На завершення роботи
тренінгу Вікторія Харчук
презентувала досягнення
і досвід Львівської політехніки в аплікуванні на
проект „Розвиток потенціалу“ програми „Еразмус+“. Вона розповіла про здобутки університету, критерії успіху,
виклики, запропонувала слухачам
підказки, як уникати перешкод на
шляху до успіху, розказала про
вплив міжнародних проектів.
— Основне, що ми набралися
досвіду від наших колег з Англії, —
ділиться Вікторія Харчук. — Цікаво, що у них роботу, яку ми робимо
малими силами, виконує 70 – 100
осіб. Ми перейняли від наших бри-

танських колег найкращі практики. Є над чим подумати. Будемо сподіватися, що досвід
англійських вишів допоможе нам поліпшити якість і
кількість наших проектів
і грантів.
— На мене Львівська політехніка справила чудове враження,
особливо своєю архітектурою головний
корпус, — говорить
Джеймс Кеннеді. —
Приємно, що тренінг
пройшов у дружній атмосфері, а всі учасники — дуже здібні, компетентні, з ними було
дуже комфортно спілкуватися. В межах цього
модуля ми говорили з
представниками всіх університетів
про можливу співпрацю у сферах,
де в майбутньому можемо досягати якогось порозуміння. Наразі
конкретних планів нема, бо це була
перша ознайомча зустріч. На мене
надзвичайне враження справив і
Львів, тому був би радий, якби вдалося в майбутньому підписати угоду
про обмін студентами.
Катерина ГРЕЧИН

презентації

Міжнародна компанія запрошує на роботу

В

ідділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом
14 лютого організував для студентів-третьокурсників
кафедри телекомунікацій ІТРЕ презентацію Міжнародної
телекомунікаційної компанії Vodafone Україна.

На зустріч із студентами прийшли представники контакт-центру — експерти групи набору та
навчання компанії Юля Біганич та
Віра Паучок. Оскільки дівчата не так
давно й самі були студентками, то
швидко знайшли мову з молоддю:
презентували компанію, розповіли
про можливості працевлаштування

ще під час навчання, поліпшення
свого матеріального становища,
кар’єрне зростання (зазвичай усі
починають з роботи оператором).
Дівчата запросили охочих прийти
на двотижневі тренінги, відповіли
на запитання студентів.
— Оскільки на ринку праці нині
є дуже велика конкуренція і студен-

тові не завжди просто зорієнтуватися у правильному виборі, то ми
прийшли допомогти їм визначитися
із майбутнім місцем праці чи навіть
здобути для себе певні навики, розширити свої знання поза рамками
навчального процесу, — говорить
Юля Біганич. — Гнучкий графік,
який пропонує наша компанія,
дозволяє поєднувати роботу і навчання. Ми вже зустрічалися зі студентами Українського католицького
університету, лісотехніками. Наша
компанія — молодіжна, в ній працює
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коротко

близько 80 відсотків студентів, які
успішно поєднують роботу і навчання. Серед них є багато політехніків.
Я теж випускниця Політехніки —
закінчила факультет журналістики
в Інституті права і психології. Вже з
третього курсу почала працювати в
компанії. Задоволена, що залишилася тут. Робота в компанії дає добрий
практичний досвід, а стати членом
нашої команди можна навіть після
успішного складання мінімального іспиту — відповідей на тести. З

нашого центру виростають висококласні спеціалісти.
Тож, якщо ти: яскравий, амбітний
та перспективний, хочеш від життя
більшого та мрієш зростати в компанії європейського рівня, шукаєш безмежних можливостей та професійного розвитку в дружньому, інноваційному середовищі, готовий кожного
дня ставати кращим за себе вчорашнього, сміливо надсилай своє резюме
на адресу ccvacancy@vodafone.ua!
Катерина ГРЕЧИН

семінар

Запозичення досвіду якості
навчання
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлина Ірини Мартин

Британські професори Алан Флауерс і Роман Кресінський розповіли
про те, як у Великобританії дбають
про якість вищої освіти, студентоцентроване навчання, активне нав-

чання в аудиторії для науковців, які
техніки залучення студентів застосовують, як оцінюють компетентності студентів, організовують студентські наукові проекти і тренінги.
Ірина МАРТИН

Фіналісти EGAP Challenge
представили у МОН власні
інноваційні освітні проекти —
платформу з вивчення української мови онлайн, проект
УкрОП (українські освітні програми) для якісної дошкільної
освіти дитини через гру casers
— веб-платформу для вирішення кейсів, платформу для
якісної безкоштовної підготовки до ЗНО, веб-платформу для
вирішення кейсів. Мета EGAP
Challenge — запровадження нових інструментів електронної
демократії, що допоможуть
отримувати нові якісні сервіси,
ефективно взаємодіяти та безпосередньо впливати на владу,
а владі — досягти нового рівня
прозорості та ефективності.
Львівський ІТ-кластер шукає менторів для студентів
програм „Internet of Things“
у Львівській політехніці та
„Computer Science“ — в УКУ. У
весняному семестрі студенти
Львівської політехніки застосовуватимуть платформу Android
для розробки мобільної частини, а деякі команди оберуть
розробку веб-застосунків. Студенти УКУ реалізовуватимуть
проекти з організацій баз даних. Ментор виставлятиме оцінки і сам вирішуватиме, яким
чином організувати співпрацю
з командою — це можуть бути
„живі“ мітинги в офісі компанії,
відеоконференції тощо. Ментор
повинен знати англійську на
рівні Intermediate і вище, мати
досвід кураторства, роботи у
Java або Python для веб-розробки та досвід мобільної
розробки. Докладніша інформація — на сайті Львівського
ІТ-кластеру.
У коледжах Львівської політехніки відбуваються дні відкритих дверей. Такий захід уже
провели керівники та педагоги
Технологічного, Технічного,
Хмельницького політехнічного
коледжів та коледжу „Інфокомунікації“. Абітурієнти знайомляться зі спеціальностями, на
яких можна навчатися у коледжі, а також з умовами підготовчих курсів до вступу.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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Перспективні напрями
розвитку електроніки
П

ро те, яких фахівців готує кафедра електронних приладів, над
якими науковими розробками працює колектив, розмовляємо
з її очільником професором Зеноном Готрою.

— Сьогодні не можна собі уявити сучасні розробки та виробництво
елементів, пристроїв та систем телекомунікації, радіотехніки, екології, медицини, військової техніки,
метрології, автомобілебудування
тощо без електроніки, — говорить
Зенон Юрійович. — Тож наше найперше завдання — готувати добрих
фахівців з електроніки для науково-дослідних закладів, організацій та підприємств, що займаються
розробкою, технологією та застосуванням елементів, пристроїв сучасної мікросхемотехніки, наноелектроніки. На кафедрі працює сім
професорів з практичним досвідом
роботи в США, Канаді, Великобританії, Японії, Польщі та ін. Загалом усі
викладачі щедро діляться зі студентами своїм багатим досвідом і знаннями з фізичних та технологічних
основ електронної техніки, наноелектроніки, органічної електроніки, лазерних, плазмових та інформаційно-комп’ютерних технологій.
Значну увагу приділяємо вивченню
мікропроцесорної техніки, схемота системотехнічного проектування.
Цей напрям охоплює розроблення
широкого ряду сучасних електронних пристроїв енергетики, зв’язку,
екології та медицини. Студенти отримують фундаментальні знання в
галузі інформаційних технологій.
Почали підготовку спеціалістів із
систем зв’язку п’ятого покоління
(5G) та нового напряму „Інтернет
речей“, важливою складовою яких є
мікроелектронні сенсорні пристрої,
інтерфейси, альтернативні джерела
живлення тощо. Добрим прикладом
проведення навчального процесу
є доцент Ірина Кремер. Студенти
тісно співпрацюють з інженерами
Оленою Грицик, Людмилою Соловей, Ольгою Шеремет.
— Над якими дослідженнями працюють науковці кафедри?
— Ми проводимо фундаментальні та прикладні дослідження за напрямами: схемотехніка,
технологія електронної техніки,

створення сучасних елементів на
основі органічних матеріалів, фундаментальні дослідження фізичних
процесів у нанорозмірних органічних плівках, досліджуємо їх структуру, оптичні ефекти. Професори
Павло Стахіра та Зіновій Микитюк
розробляють прилади органічної
електроніки. Їхній перспективний
напрям — створення органічних
світловипромінюючих структур,
сонячних елементів та сенсорів фізичних величин. Професор Андрій
Фечан досліджує застосування рідких кристалів та електропровідних
полімерів у пристроях оброблення
та відображення оптичної інформації. Наукові інтереси професора
Анатолія Андрущака зосереджено
у сфері аналізу просторової анізотропії електро-, п’єзо-, акустота нелінійно-оптичних взаємодій
у кристалічних матеріалах. Професор Роман Голяка займається розробкою завадостійких сигнальних
перетворювачів оптичних сенсорів
та дослідженнями у сфері інтернету речей. Сфера досліджень доктора
технічних наук Ореста Сушинського
— інтеркаляція наночастинок в органічних структурах сенсорної техніки. Одним з напрямів досліджень
кафедри є біомедична електроніка.
Значну увагу приділяємо розробці елементів та пристроїв „прозорої“ електроніки. Нині, стосовно
фундаментальних досліджень, які
проводять у світі, можна створити
дисплей, завтовшки листка паперу.
Він може бути на гнучкій підкладці,
прозорий і скручуватися в рулон.
Це один з перспективних напрямів
розвитку електроніки і подальших
досліджень кафедри. Крім цього, з
метою створення енергоефективних
джерел світла йдемо шляхом розроблень світловипромінювальних елементів білого світла. Тобто, в перспективі люмінесцентні і напівпровідникові джерела випромінювання
потрібно замінювати на економні і
високоефективні органічні світловипромінювальні структури.

| Світлина Катерини Гречин

кафедра

Маємо публікації наукових здобутків у престижних журналах. Наукову новизну розроблень підтверджено патентами. Кафедра вперше
в Україні підготувала навчальні посібники „Рідкокристалічна електроніка“, „Органічна електроніка“ та
впровадила їх у навчальний процес.
— У наших умовах проводити дослідження самотужки — доволі складно. Як виходите з цієї складної ситуації?
— Саме тому робимо наукові дослідження в рамках міжнародних
проектів за програмою Українського науково-технологічного центру
та проекту Марії Кюрі 7-ої Рамкової
Програми. Подали ряд проектів до
програми „Горизонт-2020“. Працівники кафедри підготували і захистили понад 60 дисертацій на здобуття
наукових ступенів кандидата та
доктора наук. Наукові розроблення
викладачів спільно зі студентами
представляємо на міжнародних конференціях. Маємо більше 60 монографій, підручників та навчальних
посібників. На жаль, кафедра втрачає молодих, перспективних науковців, які виїжджають за межі України.
Вони працюють у навчальних закладах США, Франції, Канади, Польщі,
Литви та ін. Нині у нас проходять
стажування та підготовку науковці
з Польщі, Німеччини, Франції, Литви, з якими маємо підписані угоди
про співпрацю.
— На кафедрі триває реконструкція приміщень. Що там буде?
— За підтримки ректора професора Юрія Бобала готуємо приміщення для забезпечення технологічно „чистих“ умов, створення
субмікронних і нанорозмірних
структур та елементів, пристроїв
електронної техніки на їх основі.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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успішний студент

Мрію реставровувати архітектуру Львова

Ц

я дівчина має нетипове ім’я — Калина.
Коли вона народилася, хресна поклала на
засніжене підвіконня лікарняної палати китицю
червоної калини. Це було гарно і символічно…
Тоді мама вирішила, що її донька — Калина.
Калина Гаврилів обрала творчу професію
архітектора. У грудні захистила диплом
магістра в Інституті архітектури, а цей семестр
навчається у Люблінській політехніці (Польща)
за програмою подвійних дипломів.

Вчилась із
задоволенням
— Дуже пізно я визначилася з
навчанням на архітектурі. Мама —
художниця, тато — інженер-будівельник. Я вибрала „середнє арифметичне“. У дитинстві я вибудовувала
фантастичні конструкції з кубиків
та конструктора Lego. Це і „підказало“ майбутню професію, — починає
розповідати Калина.
На кафедру реставрації потрапила випадково, під час розподілу
студентів по групах. Але нічого випадкового не буває… Для неї були
звичні сімейні культурологічні мандрівки замками — Свірж, Підгірці,
Старе Село, Золочів, Чинадієве. „Реставрація — от і добре!“ — вирішила
Калина. А після першого курсу побачила архітектурний комплекс „Мануфактура“ у Лодзі — реконструкцію старих ткацьких фабрик. Була в
захопленні! Й остаточно зрозуміла,
що зробила правильний вибір.
— Розкажи про своє навчання у Політехніці. Якою Ти була студенткою?
— Старанною і відповідальною,
принаймні так кажуть викладачі.
Отримала диплом магістра з відзнакою. Вчилась із задоволенням.
У конкурсах та олімпіадах участі не
брала, натомість постійно крутилася
у сферах, де можна почерпнути новий цікавий досвід, наприклад, працювала волонтером у проекті „Майстерня міста“ від GIZ, брала участь у
художньому пленері студентів-архітекторів, що відбувався у Польщі, у
Міжнародній конференції „Ревалоризація архітектурних пам’яток“… А
з початку 2016 року стала учасницею
ініціативної групи з відродження
Поморянського замку.
— Чому вирішила ще навчатися у
польському університеті?

— На кафедрі реставрації архітектурної і мистецької спадщини
практикують паралельне навчання у
Люблінській політехніці. Третій семестр магістратури у Львівській політехніці вільний від пар та присвячений підготовці дипломної роботи. Саме цей семестр я й перебуваю
в Польщі. Перевагою навчання за
цією програмою для мене є не лише
здобуття нових знань у професійній
сфері, але і покращення англійської
мови (викладають там англійською)
та отримання диплома європейського зразка.

Магістерська дипломна —
перша практика
— Як Ти зацікавилася Поморянським замком, ввійшла до ініціативної
групи з його відродження?
— Останні кілька років я цікавилася темою реставрації замків — як
об’єктів культурної спадщини нашої держави — та шукала способи
самореалізації в цьому напрямку.
Поморянський замок-палац привернув увагу цікавою архітектурою, неймовірною мальовничістю
і крайньою занедбаністю. 2015
року ставили питання, чи варто
реставрувати цей замок, а чи залишити як є. Заголовки у ЗМІ звучали
на кшталт „Зруйнувати не можна
врятувати…“. Одногрупники ще з
мене підсміювалися, що замок хочуть знищувати, а я його рятувати
зібралася. За ініціативи моєї сестри
Ганни Гаврилів, яка допомагала у
пошуках архівних матеріалів, було
створено ініціативну групу з відродження Поморянського замку. Я ж
долучилася до цього проекту в січні
2016 року — брала участь в організації, фотофіксації та документуванні виїздів на об’єкт, помагала в

оформленні промоційних матеріалів, долучалася до розробки проектно-кошторисної
документації на виведення
замку з аварійного стану та
виконання аварійно-відновлювальних робіт.
— Навіть дипломну роботу Ти присвятила реставрації
замку.
— Моя магістерська дипломна робота стала свого
роду першою практикою у
професійній діяльності. Стараннями
горстки людей таки вдалося розпочати реальну реконструкцію Поморянського замку.

Щоб застосувати набутий
досвід
Серед особистих зацікавлень
Калини Гаврилів — подорожі. Крім
Польщі, дівчина побувала у Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині,
Данії, Швеції, Єгипті, Південній
Кореї.
— Багато подорожувати — це
для моєї родини спосіб і сімейного
дозвілля, і розширення світогляду.
Все моє дитинство пройшло в історично-етнографічних подорожах
Україною. Батьки всіляко сприяли
виїздам за кордон — намагалися
показати мені світ: інші цивілізації, інші культури, інше мистецтво.
І все це не лише для загального розвитку, а й для того, аби глибинно
оцінити те, що маємо на батьківщині, і набутий досвід „там“ застосовувати „тут“.
— Яким бачиш своє професійне
майбутнє?
— Маю бажання працювати за
фахом. На сьогодні цікавлюся темою зміни функції архітектурних
об’єктів та їхнього перепланування.
Хотілося б залишити свій слід у реставрації архітектури Львова.
У вільний час Калина гуляє з
друзями, читає книжки, плаває в
басейні, дивиться фільми. У вихідні старається влаштовувати собі
культурні програми з відвідинами
виставок, музеїв, фестивалів. Також
дівчина мріє спроектувати власний
будинок, що стане її візиткою як архітектора.
Ірина МАРТИН
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ПРОСВІТА

пам’яті героїв

Україна вшанувала Небесну Сотню
В
ся Україна 18 – 22 лютого вшановувала Героїв Небесної Сотні. В усіх
областях відбулися поминальні заходи за новітніми звитяжцями.

У Львові поминальні
заходи розпочала молодь. Студентська „Тиха
хода пам’яті Героїв Небесної Сотні“ пройшла
центральними вулицями
міста — від пам’ятни-

ка Іванові Франкові до
пам’ятника Тарасу Шевченку.
На Личаківському кладовищі відбулися панахиди на могилах загиблих
під час Революції Гідно-

сті, воїнів АТО та борців
за волю України. Громада міста поклала квіти та
запалила свічки в пам’ять
про відважних українців.
Під вечір біля пам’ятника
Тарасові Шевченку зібралося громадське віче.
У Києві в ці дні відбулися масштабні акції.
Героїв вшанували „Пелюстковою ходою“ за
участі родичів загиблих,
учасників Майдану і ветеранів АТО. Колони людей ішли трьома різними
маршрутами: на вулиці
Інститутську, Грушевського, в Маріїнський
парк і до Будинку профспілок, — ці місця посипали пелюстками троянд.
У Національному меморіальному комплексі

Героїв Небесної Сотні —
Музеї Революції Гідності відкрили виставку „У
фокусі подій, людський
фактор“. В Українському
домі відбулося театралізоване дійство „Ми —
Майдан“. Завершилися
офіційні події панахидою
біля пам’ятного хреста
на Алеї Героїв Небесної
Сотні.
Організатори заходів
наголосили, що головне
завдання — не просто нагадати формально про ті
події, а створити системний, постійний фундамент, платформу — для
переосмислення подій
та передачі естафети, активізації громадського
руху, який народився на
Майдані.
Підготувала Наталія
ПАВЛИШИН

з перших уст

Професор Михайло Гнатюк:
„У Відні про Івана Франка
пам’ятають“

Н

ещодавно відбулася урочиста презентація фільму про Івана Франка
— „Віденські сторінки Івана Франка“ (автор сценарію — доктор
філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного
літературознавства ЛНУ імені Ів. Франка Михайло Гнатюк, режисер —
Тарас Каляндрук). Про те, як виник задум створити фільм, як цей задум
реалізовувався, розмовляємо з автором.

„Популяризація
Франка як людини
європейського
мислення
необхідна
для сучасного
читача…“
— Пане Михайле, перед
тим, як демонструвати

фільм, Ви сказали: „Виник
задум зробити телефільм,
присвячений віденським
сторінкам Івана Франка“.
Отже, прошу докладніше
розповісти про це.
— Ідея розповісти про
творчу діяльність Івана
Франка у Відні в мене зародилася ще в ті часи, коли
я вперше побував у сто-

лиці Австрії в 90-х роках.
Тоді ще не було ані таблиці на будинку Віденського
університету, ані пам’ятника Франкові біля церкви Святої Варвари. Була
тільки таблиця в центрі Відня, на Віплінгерштрассе, 26, де Іван Якович винаймав помешкання разом з Василем

Щуратом. До слова: у
фільмі є сюжет про це.
Мені здається, що така
популяризація Франка як
людини європейського
мислення необхідна для
сучасного читача.
— Постать Івана
Франка відома в світі, в
Європі?
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— У Відні про Франка
пам’ятають переважно
вчені-славісти, літературознавці, мовознавці,
представники української
громади. Але, на жаль, на
широкому полі постать
Франка є невідома, малознана, незважаючи
на те, що в останні роки
видано книжку віденського літературознавця
— професора Віденського університету Стефана
Сімонека „Іван Франко і
„Молода муза“. І то ж ми
задумали актуалізувати
постать Івана Франка у
Відні. До речі, у Віденському університеті, на
славістиці, читають курс
літератури. Я також мав
кілька лекцій спецкурсу
з української літератури.
Потім — тему „Франко і
Відень“ не раз представляв
професор Ярослав Грицак
у Відні. І у Львові, на „циклі австрійських вечорів“
на початку 2000-них проходили засідання, на яких
виступав і я, і Грицак. Ці
вечори проходили під егідою „Бюро українсько-австрійської кооперації“
при ЛНУ ім. Ів. Франка.
Куратором його була відома германістка Оксана
Гаврилів, редактор двох
книг „Подорож до Відня“,
у яких зібрані доповіді
науковців про зв’язки Галичини, Буковини і Відня.
На жаль, ці вечори нині
вже не відбуваються. А
2016-го вийшла у Львові
у видавництві „Класика“
антологія німецькомовних творів Франка. Упорядниками і редакторами
є Алла Паславська і Алоїз
Вольдан. А зараз ми готуємо нове видання, яке бачимо трохи інакшим, ніж
попереднє.

„Про Франка
писали віденські
часописи…“
— Про що буде в другій
частині Вашого фільму?

— По-перше, вважаю
за потрібне нагадати, що
у першій половині нашого фільму основний
акцент зроблено на конференції, що відбулася
2013 року під титулом
„Іван Франко і галицьке
єврейство“. Вона була
спричинена звинуваченням колишнього одесита Еміля Лянгермана,
що Франко, мовляв, був
антисемітом. Дехто з віденської громади навіть
пропонував встановити
пам’ятник іншій відомій людині, пов’язаній з
Віднем. Але пам’ятник,
зроблений у 90-х роках,
є справді грандіозною
популяризацією українського інтелектуала у Відні. Адже саме Іван Франко
— і розум, і мозок нації.
Тим паче, що напередодні конференції з’явилася
стаття у віденському журналі „Profil“, де опублікували 24 цитати, вирізані з
„Бориславського циклу“.
І пан Лянгерман подавав
заяву в магістрат Відня,
що Франко — антисеміт.
Це крутилося два роки,
доки магістрат Відня не
звернувся до Віденського
університету з пропозицією підготувати наукові читання про стосунки
Франка і євреїв. А ще, буває, спекулюють на тому,
що у Франка зустрічається термін „жид“…
—…який був поширений у Галичині…
— Та власне. Термін
„жид“ у Франка не має
жодної негативної конотації, бо в усіх європейських мовах цей термін,
повторюю, не має жодної негативної конотації. В англійській — Jew,
в німецькій — Jude, в
польській — Żyd, в українській — жид. А в Російській мові — евреи. Сталося так, що в сучасній
українській мові вживається термін євреї.

ПРОСВІТА

— То на чому акцентуєте в другій частині фільму?
— Буде розмова про
Франка і віденську модерну літературу (модернізм
у літературі). Це питання дуже широке. Ми намагатимемося показати
вплив інтелектуального
життя Відня на Франкові
художні твори і навпаки
— вплив художнього світу Франка на австрійське
інтелектуальне життя.
— А так було?
— Так, хоч багато чого
ще треба проаналізувати. Про Франка писали
віденські часописи, він
був дуже добрим приятелем кількох віденських
журналістів (зокрема,
Віктора Адлера і Германа
Бара), оскільки на сторінках часопису „Die Zeit“
він надрукував близько
40 творів.
— Прозових?
— Не тільки. І прозових, і літературознавчих,
і фольклорних. Я завжди
про це кажу: треба було
мати мужність опублікувати на сторінках „Die
Zeit“ своє оповідання
„Свинська конституція“.
Назвати конституцію
держави свинською — це
була велика відвага.
— А відвага „Die Zeit“?
— Також. Але це була
все ж таки демократична
країна. Цікаво: а міг би
хтось колись у нас назвати радянську конституцію — свинською?
— Отож то!..
— Є матеріал про статтю Франка „Три велетні
у боротьбі за карлика“.
Вона пов’язана з виступом
норвезького письменника Бйорнсона в обороні
українства від нападів таких велетнів європейської
культури як Генрік Сєнкевич і Ян Падеревський.
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— А що ті „хлопці“
стверджували?
— Що українство в Галичині, мовляв, ніким не
принижується. А Бйорнсон, Нобелівський лауреат, одразу ж відчув своїм
художнім чуттям, що це
— не так. І, попри окремі
похибки, стаття його була
надзвичайно правильна і
надзвичайно актуальна.
— А Ви ще про це не писали?
— Писав. І то не раз. А
тепер ширше представлю
цю проблему в другій частині фільму.
— Дякую, пане Михайле, за цікаву бесіду. І —
надзвичайно потрібну.
Замість післямови.
„Дуже важливо, щоб
ми розповіли про своїх великих у таких жанрах. Переклади мовою
документального (чи й
— ігрового) кіно — це
поважне завдання. Звичайно, кіновиробництво
— справа затратна. Але
мова йде про дуже важливий період у діяльності
Франка, який був органічним українцем і органічним європейцем. Мине
якийсь час, і ми спроможемося дати хороші,
якісні біографічні фільми про Франка, Шевченка, Грушевського, Лесю
Українку, Драгоманова“
(Богдан Тихолоз, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри теорії і
практики журналістики
ЛНУ ім. Ів. Франка —
після перегляду фільму
„Віденські сторінки Івана
Франка“).
Спілкувався
Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру
наукової журналістики
ЗНЦ НАН України і МОН
України, кандидат
філологічних наук,
член НСПУ і НСЖУ
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діалоги

Про Патріарха Йосифа Сліпого
з Владикою Борисом Ґудзяком
З

| Світлина Катерини Гречин

нагоди 125-ліття від дня народження Йосифа Сліпого в актовій
залі головного корпусу Львівської політехніки відбулася
зустріч з єпископом єпархії Святого Володимира Великого у
Франції, президентом Українського католицького університету
у Львові, очільником Відділу зовнішніх зв’язків УГКЦ Владикою
Борисом Ґудзяком.

На зустріч з Владикою Борисом,
яку організував Міжнародний інститут освіти і культури, прийшло
багато студентів, викладачів, представників інтелігенції, громадськості Львова, журналістів.
Зустріч відкрила директор
МІОКу Ірина Ключковська. Привітали Владику ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало та
міський голова Андрій Садовий. У зустрічі також взяли участь заступник
голови ЛОДА Оксана Стоколос-Ворончук та народний депутат України
Оксана Юринець. Тон зустрічі задав
народний чоловічий хор „Орфей“
під орудою Володимира Вівчарика,
виконавши дві колядки: „Радуйтеся
всі людіє“ та „Спи, Ісусе, спи“.
Владика Борис, вражений присутністю такої широкої аудиторії,
поділився своїми думками й спогадами про Патріарха Йосифа Сліпого,
з яким його доля звела на початку вісімдесятих років в Українському католицькому університеті в Римі. Патріарх „все життя невтомно працював, і в ньому Митрополит Андрей
побачив духовного провідника українського народу“. Хотів бути профе-

сором і творити науку для церкви і
українського народу, але його на 18
років ув’язнили в таборах. Згадав і
про Боже провидіння, яке дозволило
йому працювати в московських архівах, вишукуючи документи стосовно
історії УГКЦ, а коли його повернули
в табір, — „написати багатотомову
історію УГКЦ“.
У таборах Патріарх вважав, що
вже наближається кінець його життя: ноги відморожені, здоров’я підкошене… Та на 71-му році життя
знову втрутилося Боже провидіння
і він „чудесним способом вийшов на
волю“. І це тоді, коли з радянських
таборів ніхто не повертався живим.
— Патріарх не мав права згадувати про застосовані до нього тортури,
тому його спомини вийшли лише два
роки тому, 30 років після його смерті, — розповів Владика Борис. — У
Римі в бібліотеці він працював зранку до вечора, шукав кожного знаку
нашої культурної, історичної, церковної спадщини. З перших років
волі почав організовувати УКУ, шукаючи для нього українців по всьому
світу. На Ватиканському соборі сказав, що Церква в Україні живе в підпіллі і має величезні жертви. Йосиф
Спілий представляв не лише нашу
Церкву, її історію, традицію. Саме
завдяки йому пожвавилося церковно-релігійне життя українських громад у світі. Патріарх репрезентував
Українську греко-католицьку церкву
на чужині й спричинився до розвитку УГКЦ та українського народу саме
тоді, коли вони були під найбільшою
загрозою.
Гість відзначив, що в ювілейному
році маємо нагоду ближче познайомитися з Йосифом Сліпим. Зокрема,
з його академічним етапом (поважний вклад в науку і розбудову наукових структур); етапом страдництва й
ісповідництва; життєвим подвигом
(на схилі літ згуртував українців ді-

аспори і представляв їх у міжнародному світі). Воістину, постать Патріарха Йосифа має послужити для
нас джерелом натхнення. Владика
порадив присутнім „трошки менше
себе жаліти, трошки більше від себе
вимагати, трохи більше відкритися
на потреби інших і в принциповий
спосіб сказати: я ще можу щось зробити для свого народу, для свого інституту, для своєї родини, для моєї
церкви“. Запропонував переглянути
в Ютубі фільм „Патріарх“, прочитати його спогади. Він також відзначив, що Патріарха скрізь сприймали
як Божого чоловіка, бо духовні речі є
правдиві і передаються з покоління
в покоління. Цим нині ми теж маємо
скористатися. Розповідь супроводили світлини із життя Патріарха і самого Владики.
А на завершення виступу гість
відповів на запитання присутніх. У
його відповідях звучали думки, що
спонукали задуматися над важливим. Зокрема, шанувати своїх духовних просвітителів, себе та українців за кордоном, бо „за винятком
МІОКу, Україна мало робить для
діаспори“. Він також відзначив, що
багато українських громад не мають
своєї власності за кордоном (церков, шкіл, бібліотек). А між тим, за
50 мільйонів, що для українських
олігархів не так уже й багато, можна було б „капітально перебудувати
культурно-наукові інституції в діаспорі на всіх континентах“. На думку Владики, українці мають право
вільно пересуватися світом. А для
того, щоб вони масово не виїжджали
на заробітки, „треба духовно навертатися до Бога“, змінитися самим,
навчитися брати відповідальність
на себе, вимагати цього від політиків, дотримуватися закону і порядку. Владика впевнений, що на шляху
до Європи „є певні зупинки, на яких
нам не треба виходити“. Він подякував хористам за пісню: „На Заході їх
би не було на такій імпрезі, бо пісня
там, на жаль, не займає свого місця
у суспільстві“.
Імпреза завершилася „Молитвою
за Україну“, яку неперевершено виконав „Орфей“.
Катерина ГРЕЧИН
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тет-а-тет

Адаптація і нестандартні підходи
гарантують успіх

Я

кщо хтось колись вам скаже, що тендітна дівчина та ще й така, яка не
перестає посміхатися, сприймає світ лише через якісь власні фантазії чи
„рожеві окуляри“ — не вірте! Насправді, саме такі дівчата, легко, ніби само
собою зрозуміло, вміють дуже добре аналізувати життя, знаходити круті
рішення досить складних проблем і, головне, залишатися при цьому завжди
на позитиві. Четвертокурсниця Інституту економіки і менеджменту Ірина
Войтович, за діяльністю якої могли спостерігати чимало політехніків, які мали
будь-який стосунок до фестивалю „Весна Політехніки“ чи роботи студентської
колегії і профбюро економістів, точно знають, як багато і ефективно вона
вміє задумати, організувати і реалізувати.

— Ще у випускному
класі знала не лише, що
хочу навчатися в Політехніці на економіці, а й те,
що, братиму участь у різних заходах профорганізації. Це був мій великий
перспективний план. У
школі я теж була активна,
вчилася в експериментальному спеціалізованому
класі англійської мови. До
нас практично щотижня
приїжджали іноземці і ми
чимало їздили за кордон.
В інших країнах бачили,
як розвиваються учні і нам
хотілося робити те саме. З
нас сформувалась досить
велика компанія активних
і ми всі були готові підкорювати світ, — розпочала
розмову Ірина Войтович.
Під час навчання в школі дівчина тривалий час займалася танцями і навіть
виступала на „Весні Політехніки“ за команду ІАРХ.
Тобто Ірина вже знала
університет із середини і
розуміла, що тут є все для
всебічного розвитку. Що
отримані знання на лекціях матиме змогу практично перевірити в роботі
у студентському профбюро, де постійно потрібно
працювати в команді, яка
майже безперервно формується, шукати способи
реалізовувати цікаві задуми, знаходити спонсорів
для різних акцій.
— Саме робота в профбюро свого часу дала мені

розуміння, що не завжди
те, що прописано теоретично, працює на практиці. Особливо в умовах
стрімкого розвитку. Хоча
теорію треба знати, щоб
розуміти, куди рухатися
далі, — зазначила дівчина.
Минулого року Ірина
була в оргкомітеті фестивалю „Весна Політехніки“.
Це стало ще одним щаблем
у здобутті практичних навиків. Каже, що для неї,
як економіста, було значно простіше, маючи чітко
поставлене завдання, зуміти оптимально використати обмежений бюджет,
залучити спонсорів, ніж
знайти людей із творчим
баченням. Одним із методів досягнення успіху в
організаторській роботі
Ірина вважає те, що вона
сприймає цю діяльність не
як студентську творчість, а
як справжній проект, тому
й шукає серйозних рішень,
а не просто, щоб хоч якось
було.
— Робота в команді
для мене передовсім це
узгоджена ціль і ми всі
йдемо до того, щоб отримати позитивний результат. Бувають іноді
дискусії, сварки і це нормальний робочий процес,
бо кожна людина по-різному сприймає ситуацію і
бачить різні рішення. Та в
будь-якому разі головне —
знайти оптимальну ідею.
Не скажу, що зі мною лег-

ко працювати, та я завжди
дослухаюся до порад, якщо
вони, звичайно, вартісні і
дадуть кращий результат,
— поділилася своїм підходом до командної роботи
студентка.
Аналітично Ірина Войтович підходить і до своєї
обраної професії. Переконана, що зараз не стільки треба шукати роботу,
як можливість проявити
себе.
— Думаю, досить скоро система освіти дійде до
того, що стане нормою,
коли студенти, навчаючись
паралельно, працюють.
Адже коли є можливість
теоретичні знання спробувати реалізувати в роботі, стажуючись у якійсь
компанії, то не варто
втрачати такого шансу. А
до того ж це гарантує, що
після завершення навчання матиму робоче місце,
знатиму, як працювати, а
не просто вийду з дипломом у нікуди. Знаю багато
людей, які вчилися на одній спеціальності, а потім
перекваліфіковувалися.
Тож вважаю, що краще
пробувати себе в чомусь
новому ще в студентські
роки, — зазначила моя
співрозмовниця.
Для дівчини найважливіше в роботі — зуміти
зробити її цікавою передовсім для себе. Переконана, що в кожній галузі
є свої привабливі особли-

вості — головне, вміти їх
побачити.
— Наприклад, я вмію
добре організовувати щось
і вчуся на маркетолога,
знаю правила ринку, то
зрозуміло, що й у майбутньому можу працювати в
тому руслі. Тож уже зараз
проектую свої вподобання
і хобі на те, що врешті стає
моєю роботою. Я знаю, що
саме мені під силу, власне
це й пропоную роботодавцю, натомість він мусить
увійти в мій інтерес —
розуміти, що має мені запропонувати щось цікаве.
Зрештою, так кожен зможе
знайти саме те, що шукає,
— додала Ірина.
Чимало часу студентка
витрачає на самоосвіту.
Каже, що постійно старається передовсім почерпнути знання з матеріалів,
які подають на парах. А
до того кожна справа має
власну специфіку, тому
завжди треба ще додатково вчитися. Вважає, що
саме вміння адаптувати
теоретичні знання до тієї
чи іншої роботи — найважливіше і цього не вчать
у жодному виші. Для себе
Ірина зрозуміла, що найкраще і найуспішніше
вдається їй добиватися результату, коли вона шукає
нестандартні підходи, які
виходять за рамки різних
правил.
Наталія ПАВЛИШИН
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ініціативи

SOS — Історична пам’ятка: акція для молоді

К

афедра історії України та етнокомунікацій Інституту
гуманітарних і соціальних наук Львівської політехніки
запрошує студентів взяти участь у Всеукраїнській акції „SOS —
Історична пам’ятка: досліджуємо та зберігаємо разом-2017“.

Акція має на меті стимулювати інтерес та дбайливе ставлення молоді
до збереження історико-культурної
спадщини місцевої громади, розвиток партнерства школи та громади у
справі її охорони та популяризації.
Долучитися до участі в акції можна по-різному, головне бажання і
трохи фантазії..
Організуйте у вашому місті, селі
акцію „SOS — Історична пам’ятка
нашого міста, села“, спрямовану на
інформування громадськості про історію і стан пам’ятки та необхідність
її збереження. Задля цього знайдіть
у своєму населеному пункті чи місцевості пам’ятку історії та культури,
що особливо вас вразила; є чи може
бути цінною для місцевої громади;
нагадує про минулі події; викликає

цікаві міркування; була перенесена
чи зруйнована. Охарактеризуйте
час, обставини, події чи осіб, з якими пов’язана пам’ятка. Опишіть її
загальний вигляд: символіку, форму, розміри, місце, на якому стоїть,
матеріал, із якого зроблена, а також
певні її особливості та враження, які
вона викликає.
З’ясуйте, коли і за яких обставин
пам’ятка була споруджена: хто був до
цього залучений і на чиї кошти вона
була споруджена; які ідеї та чиї інтереси вона виражала; як виглядала
пам’ятка у минулому; чи була вона
типовою для свого часу; як ставилися
люди до пам’ятки.
Дослідіть історію пам’ятки: як
люди оберігали її; які громадські
заходи відбувалися біля пам’ятки

(святкові процесії, демонстрації,
віча); чи була вона змінена, перенесена на інше місце, забута, знищена,
відреставрована; якої критики зазнавала ідея споруди, чи змінювалось її
трактування впродовж історії.
Охарактеризуйте теперішній
стан пам’ятки: як виглядає пам’ятка
у наш час; чи виникали проблеми,
пов’язані із її збереженням; чи є побажання змінити пам’ятку або знести її; як сприймають та оберігають
пам’ятку місцеві жителі.
Акція триватиме до 31 березня
2017 року. Підсумки — травень 2017
року.
Щоб взяти участь у Всеукраїнській акції „SOS — Історична
пам’ятка: досліджуємо та зберігаємо
разом-2017“ до 31 березня 2017 року
потрібно надіслати анкету учасника
та хроніку акції у формі презентації
Power Point на електронну адресу:
sos.historical.monument2017@gmail.com.
Н. П.

можливості

Молодіжне вікно в ЄС

У

країнська молодь, молодіжні організації та працівники,
які займаються питаннями молоді, мають змогу отримати
фінансування на реалізацію проектів у рамках програми ЄС
„Молодіжне вікно Східного партнерства“ (Eastern Partnership
Youth Window).

Ця програма є частиною ширшої
ініціативи — ЄС EU4Youth. Спрямована на підтримку країн Східного партнерства та сприяння активній
участі молоді в соціально-економічному житті.
„Молодіжне вікно Східного партнерства“ пропонує можливості для
фінансування проектів у рамках
програми Erasmus+, передбачаючи
участь організацій та учасників із
України, Вірменії, Азербайджану,
Білорусі, Грузії, Молдови.
Програма дає можливість отримати фінансування на проекти, що
стосуються, зокрема співпраці та
створення мережі корисних зв’язків і
контактів; проведення конференцій,
семінарів, зустрічей, великих молодіжних заходів, інформаційно-роз-

важальних кампаній; розвитку методів, інструментів і матеріалів роботи
з молоддю, а також програм роботи з
молодими людьми, навчальних програм та інструментів ведення документації; створення нових форм роботи з молоддю; проведення підготовки і надання підтримки; заходів з
мобільності тощо.
Організація, що подає заявку на
участь у програмі, повинна бути
створена у країні Східного партнерства та відповідати одному з таких
критеріїв: бути неприбутковою організацією, асоціацією, неурядовою
організацією; бути учасницею Національної молодіжної ради в своїй країні; бути державним органом
місцевого, регіонального або національного рівня; бути приватною

компанією, включаючи соціальне
підприємство.
Окрім цього, організації з країн
Східного партнерства (зокрема, з
України) не можуть подаватися на
участь у програмі самостійно, а лише
як партнер керівної організації з Євросоюзу.
Програма „Молодіжне вікно
Східного партнерства“ впроваджується на централізованому рівні. У
такий спосіб заявки на участь у ній
слід подавати до Освітньої, аудіовізуальної та культурної виконавчої
агенції Європейської комісії.
Більше інформації можна знайти
на сторінках програми „Молодіжне
вікно Східного партнерства“; освітньої програми Erasmus+; Освітньої,
аудіовізуальної та культурної виконавчої агенції Європейської Комісії.
Для проектів, що розпочинаються між 1 липня та 31 грудня останній
термін подання заявки — 8 березня,
12.00 (за брюссельським часом).
Н. П.
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задля розвитку

Лабораторія молодого політика чекає
найактивніших

І

нститут суспільних ініціатив, за сприяння партнерів, розпочинає
курс „Лабораторія Молодого Політика“ для молоді, яка має високу
мотивацію до участі у суспільно-політичному житті нашої країни.

Інститут суспільних ініціатив
— громадська організація, що реалізовує свої проекти у сферах розвитку молоді, зміцненні громад та
поширенні прав людини. Організація спеціалізується на реалізації навчальних програм та симуляційних
ігор для публічного та приватного
секторів. Члени організації активно
беруть участь у міжнародних програмах та тренінгах.
У рамках проекту „Лабораторія
Молодого Політика“ учасники впродовж трьох місяців отримуватимуть
нові знання на теми урбанізму, роботи з громадою, бюджету участі,

захисту екології, сталого розвитку,
міжнародних можливостей тощо.
Цільова аудиторія проекту —
молодь віком 18 – 25 років. Участь у
програмі — безкоштовна.
— Цей проект дасть змогу молоді отримати актуальні знання та
навички, про які вони не дізнаються
за партами шкіл та університетів. У
центрі програми — поєднання теорії і практики, а також цікаві доповіді та тренінги від молодих діячів та
політиків. На завершення програми,
учасники матимуть можливість пройти стажування в політичних партіях, щоб ще краще ознайомитися з ро-

Н. П.

коротко

увага: конкурс!

Цікаві можливості
для найактивніших

Д

епартамент внутрішньої та інформаційної політики
Львівської облдержадміністрації оголошує конкурс
визначення програм (проектів, заходів), які розробили
громадські організації та творчі спілки.
Проекти мають бути спрямовані на реалізацію соціально-економічної, культурно-просвітницької, аналітичної діяльності, проведення
соціологічних досліджень і
протидію корупції. Обсяг фінансової підтримки одного
проекту може становити від
25 до 50 тис. грн. За бюджетні
кошти можна профінансувати не більше, ніж 75 відсотків
вартості програми (проекту,
заходу). Решта — 25 відсотків
необхідного обсягу фінансування має забезпечити інститут громадянського суспільства у вигляді матеріальних
чи нематеріальних ресурсів,
зокрема оплата вартості при-

ботою в цій сфері, — наголосив один
із керівників проекту Віктор Петров.
Організатори запрошують політичні партії та зацікавлені організації до відкритої співпраці в рамках
проекту з метою підвищення рівня
компетенції молоді, яка бажає працювати на благо нашого міста та
України.
Реєстрація на проект доступна
за посиланням: https://goo.gl/forms/
LUWRoy6fzhTRJBGC2.
Більше про можливості участі
можна дізнатися на сайті — http://
www.sii.org.ua/uk/lmp/ чи в контактних осіб: Віталій Сергійчук —
067 930 75 41 та Віктор Петров —
097 777 13 15.

міщення, техніки, обладнання.
Для участі громадські організації повинні подати в друкованій та електронній формах конкурсну пропозицію
українською мовою. Конкурсні пропозиції приймають до
15 березня 2017 року щоденно,
крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 за
адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, к. 403.
Контактна особа — начальник відділу комунікацій
з громадськістю департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА, тел.:
(032) 299-106, 0672612058,
e-mail: depinfoloda@gmail.com.

На базі управління екології та ландшафтного планування ЛМР створили штаб координування запланованих заходів із озеленення міста.
Передбачено, що він стане своєрідною платформою, яка об’єднає владу,
громадські організації, благодійників та небайдужих містян задля
покращення благоустрою та озеленення міста, повідомляє прес-служба
ЛМР. Усіх небайдужих запрошують
приєднуватися до діяльності штабу.
Потрібна будь-яка допомога: фізична праця, кошти, цікаві ідеї. У штаб
можна звернутися за телефонами
297-59-82, 0676724572, контактна особа
— Маріанна Гавришко.
З бюджету розвитку Львова на 2017
рік виділили 3,4 млн грн. на закупівлю та висадження 2272 дерев,
664 кущів для відновлення живої
огорожі. Окрім звичних львів’янам порід дерев, місто прикрасять
екзотичні. У кожному районі міста
з’явиться від 150 до 450 нових дерев.
Відновлять зелений простір і в різних
парках міста, а також у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького та Львівському центральному парку культури та відпочинку
ім. Б. Хмельницького.
За матеріалами інформагенцій
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культурні містки

Мистецтво австралійських аборигенів

В

ід 17 лютого до 3 березня в галереї „Дзиґи“ експонують пересувну
виставку „Старі майстри“. Виставка є частиною цьогорічної програми,
приуроченої 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між
Австралією й Україною, а також відзначення 70 років українського
поселення в Австралії.

„Старі майстри“ — це
фотовідтворення робіт
знаменитих австралійські корінних художників
ХХ століття, які малювали на корі. Малювання
на корі евкаліптового
дерева є однією з видатних традицій світового
мистецтва. Його практикували аборигенні
художники Арнемленда
(північна територія Ав-

стралії) впродовж тисячоліть.
Старими майстрами
австралійських художників-аборигенів у 1948
році назвала лондонська газета Times. Твори,
представлені на виставці,
охоплюють період 1963 –
1984 років.
— Оригінальна виставка малюнків на корі
відкрилася в Канберрі

кілька років тому. Оскільки не всі можуть приїхати
до далекої Австралії, Міністерство закордонних
справ і торгівлі Австралії та Національний музей Австралії розробили
пересувну виставку репродукцій, які подорожують по всьому світу,
щоб показати це чудове
мистецтво для широкої
аудиторії, — каже Брюс

Едвардс, Тимчасовий
повірений у справах Посольства Австралії.

концерт-вітання

Вшанування Атланта львівської Опери

Г

| Світлина Наталі Яценко

енеральний директор, художній керівник Львівського національного
академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької,
заслужений працівник культури України Тадей Едер вихід на заслужений
відпочинок і свій 74-й день народження відзначив на сцені рідного
закладу.
Першими привітали
Тадея Едера хор і симфонічний оркестр театру
— виконали фрагмент
„Колесо Фортуни“ з кантати Карла Орфа „Карміна Бурана“. З короткого
біографічного нарису про
винуватця заходу присутні дізналися не тільки, що
Тадей Едер ініціював надати театру ім’я Соломії
Крушельницької, статус
національного, відбудував театр зісередини (відновлено репетиційні зали,
гримерки, глядацьку залу,
встановлено світлодіодне
табло, сучасний режисерський пульт за кулісами),
а й те, що він є звичайною
людиною — відвідував
секцію боксу (навіть брав
участь у змаганнях), любить цитувати класиків і
розказувати анекдоти.

Вітальна частина концерту була стислою й емоційно насиченою: начальник управління сценічного і візуального мистецтва
Мінкультури Павло Білаш
вручив Тадею Едеру відзнаку за вагомий внесок
у розвиток театрального
мистецтва, багаторічну
плідну працю та високий
професіоналізм. Подяки
й нагороди отримав уродинник і від представників ЛОДА та Львівської
облради.
Вітали Тадея Едера й
колеги — прозвучали арії
з відомих опер, балетна
група виконала фрагмент
із балетної сцени „Ніч
Вальпургії“ з опери „Фауст“ Шарля Гуно. Завершився святковий концерт
„Молитвою“ з опери Гулака-Артемовського „Запорожець за Дунаєм“. Тадей Едер був розчулений:
„Я вам низько кланяюся,
обіймаю вас, цілую, шаную і люблю!“.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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Той, хто струшував
нафталіновий пил із шаблонів

У галереї ЛНАМу відкрили
виставку найкращих робіт
студентів кафедри художнього дерева The wood. На
виставці — з півсотні творів
від двох десятків авторів. Це
і дипломні роботи, і курсові,
творчі завдання, які виконували як першокурсники, так і
майбутні випускники. Серед
них виділяються стилізовані під музичні інструменти
крісла — крісло-гітара, крісло-кобза, крісло-волинка.

25

лютого виповнюється 130 років від дня народження режисера й
актора Леся Курбаса, чиє ім’я носить один із львівських театрів.
Пропонуємо кілька цікавих фактів про цього непересічного митця.

•• Лесь Курбас називався
насправді Олександр-Зенон, а його не сценічне
прізвище — Янович.
Народився у містечку
Самбір у родині акторів галицького театру
Степана та Ванди.
•• Майбутній режисер
навчався у Тернопільській гімназії, Віденському та Львівському університетах. Під час навчання у
Відні Курбас не стільки відвідував лекції, скільки вистоював довжелезні черги до театральних кас. Якраз
тоді, пишуть дослідники його творчості, „вибухають“ експресіоністи, чаруючи й шокуючи публіку своїми екстравагантними виставами. Там він вчиться,
насичується бунтарськими настроями,
щоби й собі „вибухнути“ вже вдома.
•• Режисер знав вісім мов, але при
цьому не зумів (не хотів?) вивчити російської.
•• „Створити те, чого немає в дійсності, кинути людям фантазію, ідеальне,
неіснуюче, але прекрасне — тільки
в цьому може бути різниця актора

від гарно вишколеної мавпи.
А для цього треба розбудити
фантазію, виростити їй крила
і навчитися літати“, — вважав
Лесь Курбас.
•• Саме Курбас першим
серед українських режисерів руйнує шаблон пафосу й
зарозумілості в театрі,
наближається до глядача, ділиться з ним
енергією, жартує. „У
театрі він не боїться
синтезів, здавалося б,
несумісних, як на тогочасного глядача,
речей: у „Гайдамаках“ сміливо поєднує
сцену похорон Гонтою своїх синів й
буйний, затятий гопак“, „вводить до
обов’язкового акторського вишколу
акробатику й спорт“ — це була, як назвала дослідниця його творчості Неллі
Корнієнко, репетиція майбутнього.
•• Навіть у таборах, куди був засланий, Курбас намагався провадити театральне життя — постановки, репетиції, допоки його не розстріляли в
урочищі Сандармох у Карелії.
Н. Я.

наш календар
Пам’ятні дати
24.02.1865 — народився Іван Липа, український письменник i громадський діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна Яблонська, українська художниця.
25.02.1871 — народилася Леся Українка
(Лариса Косач-Квiтка), геніальна українська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас, видатний український актор, режисер, педагог, теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вірський,
український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола Климишин (псевд. „Непоборний“), український
політичний діяч, член ОУН у Галичині.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський,
український письменник, кіносценарист.

25.02.1964 — у Нью-Йорку помер Олександр Архипенко, український живописець і скульптор світової слави.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нарбут,
видатний український графік.
27.02.1875 — народився Володимир Філатов, український офтальмолог і хірург.
27.02.1918 — початок походу Українських
Січових Стрільців проти більшовицьких
військ, що напали на Україну.
27.02.1942 — масові розстріли в Бабиному Яру членів українського націоналістичного підпілля, які здійснювали
гітлерівці.
28.02.1890 — народився Осип Сорохтей,
український графік і живописець.
1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ятник
Григорієві Сковороді (скульптор Іван Кавалерідзе).

У планах департаменту з
питань культури, національностей та релігій — створення цього року повнометражного документального
фільму „21-21-21“. Це стрічка
про художників та композиторів Львова ХХІ століття,
загалом — 42 митця. Розповідь про кожного з них займе
одну-дві хвилини. Динамічне
арт-промо буде і українською,
і англійською мовами.
На стіні Львівської обласної
філармонії відкрили меморіальну таблицю Василю
Барвінському. Крім цього,
15 лютого до дня народження композитора відбувся
концерт. І це символічно, бо
митець більше 30 років був
очільником музичного життя
Львова, а більшість його
творів уперше прозвучали
саме на сцені філармонії. У
програмі пролунали симфонічні твори композитора,
написані у концертному
жанрі, які виконують рідко.
Донесли музику Барвінського
до слухачів піаністка Оксана
Рапіта, віолончеліст Тарас
Менцінський та симфонічний
оркестр оперної студії музичної академії.
У Львівському історичному
музеї презентували дві
відреставровані картини,
що зображають закоханих.
Портрети Тимоша Хмельницького (старший син українського гетьмана Богдана
Хмельницького) та його дружини Розанди Лупул (донька
молдавського правителя) повернули до музею торік після
їх викрадення у 1960 р.
За матеріалами інформагенцій
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твій музон

„Фіолетова“ і не тільки любов
Х
оч свято закоханих уже позаду, воно насправді завжди з нами — у
навушниках. Адже ледь не кожна пісня ледь не кожної групи — про
почуття, любовні радощі й печалі, фантазії і складні для розуміння
реалії разомбуття. Тож не дивно, що своєрідною візиткою луцького
гурту „Фіолет“, який за останні роки набув всеукраїнської популярності,
можна назвати його композицію True love, а також однойменний
пісенний тур.

Коли не фіолетово
Поява на музичному
горизонті нової групи —
процес продумано-спонтанний. Історія появи
„Фіолету“ сягає зими
далекого 2009 року: Сергій (Колос) Мартинюк і
Андрій Олексюк із гурту
„В.о.д.а“ забажали свої
творчі експерименти втілити у власному проекті.
Перші твори, серед яких
було багато любовної лірики, звучали у науковій
бібліотеці для студентів
під час одного з творчих
вечорів, а репетиції відбувалися в приміщенні
однієї з музичних шкіл.
Клубні виступи, фестивалі (зокрема, гран-прі на
„Тарасі Бульбі“ у Дубно),
виступ на Майдані, ви-

гійно, з нотками глибинної експресії.

Сила слів
пуск альбомів — у біографії групи багато яскравих
моментів…
У серпні 2016 року
„Фіолет“ презентував міні-альбом на вірші українських поетів, до треклиста
якого ввійшли такі пісні:
„Спини мене“ (слова Ліни
Костенко), „Вас так ніхто
не любить“ (Миколи Вінграновського), „Напевне,
так і треба“ (Василя Стуса), „Якби я знав, де ти живеш“ (Дмитра Павличка),
„У здивуванні“ (Григорія
Чубая). Тексти класиків
зазвучали і ніжно, і енер-

Фронтмен гурту „Фіолет“ Сергій Мартинюк
торік одружився. А цього року напередодні Дня
святого Валентина в інтерв’ю сайту Blogpost він
зізнався: „Я вірю в любов
з першого слова. Навіть
тоді, коли ти жодного
разу не бачив свого співрозмовника. Так трапилося з моєю дружиною. Я
закохався в її слова, коли
вона, просто шанувальниця „Фіолету“, після одного зі столичних концертів
написала мені в соцмережах. За хвилин десять після її листа мені вже кортіло писати їй і писати, хоча

зазвичай я утримуюся від
подібного спілкування
з шанувальницями. Я не
знав, якого кольору її очі
і кого вона читає. І це ще
більше розпалювало мою
жагу. Чиста ірраціональність“.

Що ж інші?
Музикант і композитор, колишній лідер попрок гурту „Патриція“
Остап Панчишин, оголосивши торік про запуск
власного сольного проекту, минулого тижня презентував публіці пісню
„Дівчина“ — новий сингл
з дебютного альбому.
Вона — „дощ і птах, сонце
в моїх руках“. Композиція
спокійна, якась аж медитативна, ніби роздум, чи
справді така ідеальна дівчина існує, чи то марево
творчої уяви.
Якщо ж хочеться трохи
більше драйву, то слід слухати нову пісню від гурту
„Тінь сонця“. Їхні „Закохані вогні“ — ніби бальзам
на душу для тих, чиї кохані живуть в інших містах.
„Ніжний спогад вдалині“
дає надію на нову зустріч і
неперервність палких почуттів.
І найновіша прем’єра
від співця кохання Павла
Табакова — сингл „Любов
жива“. Лейтмотив композиції — „виживе той, хто
не боїться сліз“, бо коли
двоє не закрили свої серця один перед одним, любов ще жива. Сам же співак
каже, що „це балада про те,
як уберегти найсокровенніше почуття“. Також пісня про непростий шлях від
захоплення та пристрасті
до справжньої любові, до
справжнього прийняття у
своєму серці іншої людини — такою, як вона є.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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письменник року

„Нереальна“ мрія Дмитра Бондаренка
Дніпровського письменника Дмитра Бондаренка — автора дев’яти
книг, одна з яких „Сімнадцятий поверх“ стала призером читацьких симпатій
конкурсу „Книга року ВВС
2006“ та відзначена першою премією представництва ООН в Україні у 2008
році — знають не лише в
його рідному місті, а й по
всій Україні і навіть за її
межами. На думку читачів
та експертів, твори цього
письменника читаються „на одному диханні“ і
вирізняються гостротою
й динамізмом сюжету,
яскравою кульмінацією та
несподіваною розв’язкою.
А недавно, завдяки голосам
читачів, Дмитро Бондаренко отримав дніпровську
премію „Артіс 2016“ у номінації „Письменник року“.
Проте усього цього могло б
і не бути, якби студенту
технічного ВНЗ забракло
відваги спробувати реалізувати свою мрію. Про це
наша розмова з дніпровським гостем.
— Пане Дмитре, з чого
почалося Ваше письменництво?
— Я закінчив, тоді ще
Дніпропетровський, університет залізничного
транспорту. Але той вибір
не був моїм покликанням.
Радше даниною традиції,
адже я зі сім’ї залізничників. Підсвідомо ж завжди
хотів бути письменником.
Проте навіть собі зізнатися в цьому не відважувався,
бо та мрія виглядала нездійсненною. Приблизно,
як бажання бути космонавтом. Крім цього, тоді
(ще за СРСР), щоб друкуватися, треба було писати
про колгоспи, компартію і
так далі. Та ще й у хвалебній формі. Для мене ж суть
письменництва — вільно
писати про все, що забажа-

єш. І ось така можливість
з’явилася у кінці дев’яностих.
Тоді почали виходити
розважальні газети з різноманітною тематикою і
чималими тиражами. В редакцію одного з тих видань
я приніс своє оповідання.
Його надрукували і заплатили гонорар. Приніс ще
— опублікували. Потім ще
і ще. Надсилав у різні часописи, в інші міста… Успіх
не забарився: мої твори
відзначили на кількох загальноукраїнських конкурсах молодих літераторів.
— Відгуки заохотили писати далі?
— Звичайно, для автора-початківця це неабиякий стимул. Я особливо
вдячний Богдану Жолдаку, який був у журі на одному з конкурсів. Йому
дуже сподобався мій твір,
і він запропонував опублікувати його у журналі
„Однокласник“. Загалом,
альтруїстична підтримка
надзвичайно важлива для
молодих талантів, але, на
жаль, є рідкісним явищем
у мистецькому середовищі
України.
— Як Ви почали видавати свої твори?
— Оповідань назбиралося на книжку — і я їх
самотужки видав. Першою
була збірка „Пацюк“. Кожна наступна книга виходила коштом із продажу
попередньої. Але завжди
треба ще докласти грошей.
Задля економії з текстом,
оформленням і версткою
працюю сам. Самостійно й
розповсюджую.
Колись я побачив телепередачу за участю
письменника Андрія Куркова. Тоді він розповів,
що початківцем продавав
свої книги на вулиці. Я перейняв його досвід, і пев-

ний час у вихідні в центрі
Дніпра поруч із художниками, що продавали власні
картини, пропонував перехожим купити мої твори.
Зараз пропоную свої
книги переважно через інтернет і на книжкових виставках. Зокрема на Форумі
видавців у Львові була гарна можливість представити
свою творчість і водночас
побачити своїх читачів, почути відгуки безпосередньо
від них. Це дає натхнення і
навіть цікаві ідеї.
— Які саме?
— Наприклад, розмістити свою книгу для продажу на відомому американському сайті Amazon.
Кілька років тому на львівському Форумі видавців
двоє читачів мого твору
„Сімнадцятий поверх“, незалежно один від одного,
порадили мені перекласти
його англійською і викласти на тому інтернет-майданчику. Вони сказали: „Це
ж потенційний світовий
бестселер!“. Я прислухався
до їхньої думки і взявся за
переклад.
— Ідея принесла успіх?
— Не одразу. Є певні
нюанси. Розмістити свої
твори на Amazon може
будь-хто і цілком безкоштовно. Єдина вимога —

вони мають бути набрані основними світовими
мовами, з якими працює
компанія. Звичайно, жодна слов’янська мова до переліку не входить. Не скажу, що українські автори
не пробували штурмувати
Amazon до мене. Я бачив
там чимало книг з України.
Але замало подати свій твір
на той сайт. Треба, щоб
його помітили! Розумієте,
щотижня на Amazon з’являється приблизно 22 000 нових книг. Звісно, що десь 90
процентів із них назавжди
тоне в цьому безмежному
морі. Так спочатку сталося
і з моїм „Сімнадцятим поверхом“. Перші 2,5 роки —
поодинокі продажі. А наприкінці 2015 року книжку
стали помічати щораз більше американських читачів і
справи пішли вгору. Спрацювало „сарафанне радіо“
— найкраща реклама.
— Які відгуки заокеанських читачів?
— Цікавим і несподіваним для мене було те, що
відгуки американських та
українських читачів дуже
схожі. Здавалося б, нас
стільки всього різнить, але
важливі людські проблеми
зворушують серця читачів,
незалежно від місця їхнього проживання.
— Звідки берете такі
вдячні теми?
— З життя. Мої твори —
це гостросюжетні історії
на сучасну тематику. Пишу
про любов, стосунки. Впевнений, що навіть зі звичайною людиною хоча б раз у
житті трапилося щось таке,
що зацікавить мільйони
читачів, якщо ту історію
гарно оформити і подати.
— Бажаємо Вам успіхів і
дякуємо за розмову!
Ольга ПАДКОВСЬКА
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
5. Вокально-інструментальний твір для солістів, хору
і оркестру. 6. Парнокопитна тварина, поширена в
Азії, на животі якої є мускусна залоза. 8. Сукупність
творів, що їх ставлять у театрі впродовж певного
часу. 12. Повторюване у вірші поєднання кількох
рядків, зв’язаних між собою римуванням та інтона- 12
цією. 13. Швидкісний спуск на лижах спеціальною
трасою з гори. 14. Хімічний елемент, сріблясто-білий,
м’який метал. 16. Великий перелітний птах степів і 16
пустельних місць; дрофа. 17. Лелекоподібний птах,
поширений у тропіках. 18. Розкішне художнє видання
20
з гравюрами. 19. Водяна багаторічна рослина з великими квітками й ще більшим листям. 20. Німецька
назва річки Одри. 23. Фігура в шахах. 25. Вивішува- 26
не, друковане оголошення про спектакль, концерт.
26. Твердий чорний блискучий матеріал, який одержують вулканізацією каучуку великою кількістю сірки.
28. Французький фізик, математик і філософ ХVІІ ст.,
який запровадив прямолінійну систему координат.
29. Держава у Південній Америці, на прапорі якої
зображено білу смугу між двома синіми. 32. Спортивний колектив, очолюваний капітаном. 33. Декоративна рослина родини лілійних з гарними квітками.
Вертикально:
1. Періодичне друковане видання. 2. Японський рисовий
алкогольний напій. 3. Риба, різновид акули, поширена
здебільшого на дні моря. 4. Сучасний танк, на озброєнні
армії США. 5. Плавання в межах одного моря. 7. Незалежно від досвіду. 9. Згорнутий у трубку папір, лінолеум.
10. Особа, котра змагається у якійсь сфері діяльності з іншою особою. 11. Наука про рух артилерійських снарядів,
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куль, бомб. 14. Великий гурт овець. 15. Людина як член
суспільства; окремий індивід. 21. Результат множення.
22. Порожнисторогий ссавець, який заселяє прерії Північної Америки, родич європейського зубра. 24. Цінна
рідкісна річ. 27. Столиця європейської держави. 28. Корабель капітана Гранта. 30. Певна частина дистанції у
спортивних змаганнях. 31. Верхній одяг давньоримських
громадян — довга біла накидка.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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J J J
— Як справи, Степане?
— Хочу женитися і шукаю дівчину:
розумну, красиву, веселу, стильну,
начитану, сексуальну, зі своєю квартирою, машиною, шубою. Щоб була
вірна і безкорислива…
— Ось, що я думаю, друже: а навіщо
ти їй?
J J J
Мамо, тату, я вже дорослий і хочу жити
самостійно.
— Молодець, синку, ми тобою пишаємось!
— Дякую! Ваші речі стоять біля дверей…
J J J
— Мам, ти чого мене до чорного списку
кинула?
— Від тебе спам приходив!
— Який ще спам, мамо?
— Ну, щось на зразок „скинь трохи грошей на рахунок“, „мені потрібна нова
куртка“, „дай гроші на кіно“.

J J J
Я молилася, щоб Бог послав мені хорошого чоловіка, і він послав мені хорошого
чоловіка. А ось мій чоловік не молився і
отримав те, що отримав.
J J J
— Коли ми одружимося, я буду прати, варити, прибирати. А ти що будеш робити?
— Я буду їсти м’ясо.
— А з корисного?
— З корисного — овочі.
J J J
— Люба, що у нас сьогодні на вечерю?
— Дуже ліниві голубці!
— Це як?
— Капуста на балконі, а фарш у морозилці!
J J J
До банкомату підходить жінка з п'ятирічним сином.
—Зараз гроші візьмемо і підемо в магазин. Вставляє картку в банкомат, отримує гроші. А хлопчик тихо питає:
— Там, що — тато сидить?
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
23 лютого — „Сільська честь“ (опера).
18.00.
24 лютого — „Симфонія танцю“ (балет).
18.00.
25 лютого — „Кармен“ (опера). 18.00.
26 лютого — „Попелюшка“ (опера). 12.00,
„Есмеральда“ (балет). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
23 лютого — „Жіночий дім (Ціна
любові)“. 18.00.
24, 26 лютого — „Труффальдіно з
Бергамо“ (прем’єра). 18.00.
28 лютого — „Криза“. 18.00.

Камерна сцена
23 лютого — „Безіменна зірка“. 17.00.

25 лютого — „Венера в хутрі“. 18.00.
28 лютого — „Та, котру любили“
(прем’єра). 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
24 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.
25 лютого — „Раптом минулого літа“.
19.00.
26 лютого — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
25 лютого — „Він, вона, вікно,
покійник“. 18.00.

Перший театр
23 лютого — „Веселі піратські історії“.
12.00, „Таїна буття“. 16.00.
24 лютого — „Веселі піратські історії“.
11.00, „Вільні метелики“. 18.00.
25 лютого — „Зерносховище“. 18.00.
26 лютого — „Русалонька“. 12.00, 15.00.
28 лютого — „Ромео і Джульєтта“. 15.00.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
диплом ДГ № 002619, виданий Держуніверситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Швеця
Михайла Йосиповича;
диплом ЦВ № 655267, виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Думи Зоряни
Володимирівни;
залікову книжку № 1307098, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пальчикевича Максима Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Регусевича Віталія Івановича;
студентський квиток ВК № 10316657, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Соловського Тараса Павловича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Макогін Софії Ігорівни;
студентський квиток № 10967104, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Литвинюка Андрія Васильовича;

студентський квиток ВК № 09899913, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дем’яник Анастасії Станіславівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Гик Оксани Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Трач Юлії Олегівни;
залікову книжку № 1402922, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шкромиди Максима Руслановича;
студентський квиток ВК № 10964319, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Линника Артема
Олеговича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Курись Мар’яни Іванівни;
студентський квиток ВК № 11036995, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ратушньої Альони
Олександрівни.

Колектив кафедри фізики Інституту
математики та фундаментальних наук
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі
співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті старшого наукового співробітника
Ігоря Олександровича Рудого.
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