освітній студентський тижневик
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з головної зали

Бюджет, просвітництво
й комерціалізація наукових здобутків

Н

а черговому засіданні Вченої ради, що відбулося 22 лютого,
мова йшла про виконання бюджету університету за 2016
рік, проект бюджету на 2017 рік, просвітницьку діяльність і
результати виконання науково-дослідних робіт у 2016 році та їх
комерціалізацію. З усіх питань прийнято відповідні ухвали.

Нагороди і надання
вчених звань

| Світлина Катерини Гречин

Як зазвичай, засідання Вченої ради розпочали з приємного. Ректор професор Юрій Бобало вручив подяки Міністерства
молоді та спорту голові профкому студентів та аспірантів
Політехніки Богдану Поліщуку
і заступнику головного редактора тижневика „Аудиторія“
Наталії Павлишин за „вагомий
особистий внесок у реалізацію
державної молодіжної політики, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного
руху в Україні, відданість справі та
з нагоди 200-ліття Львівської політехніки“. Ректор вручив науковому співробітнику кафедри хімічної
технології переробки нафти та газу
ІХХТ Остапу Івашківу диплом кандидата хімічних наук і атестат про
надання вченого звання професора
завідувачу кафедри дизайну та основ
архітектури ІАРХ Світлані Лінді.

Бюджетні справи
Ректор доповів присутнім про
виконання бюджету за загальним та
спеціальним фондами Львівської політехніки у 2016 році (ознайомитися
з цим можна на сайті Політехніки),
а голова бюджетної комісії Вченої
ради Анатолій Загородній ознайомив їх із аналогічним проектом бюджету на 2017 рік. Як відзначив доповідач, сформувати цьогорічний
бюджет було непросто (зростання
мінімальної зарплати, новий порядок нарахування стипендій, прогнозування рівня інфляції впродовж
року тощо), тому кожен на своєму
місці має дбати про наповнення
університетської скарбниці. Якщо
перший звіт присутні затвердили, то
наступний схвалили загалом. Члени
Вченої ради надали право ректорові

коригувати показники бюджету університету на 2017 рік, залежно від
доведених лімітів загального фонду
та економічної ситуації в державі. А
загалом підкреслили: дбати про збереження електроенергії, економію
матеріальних та фінансових ресурсів потрібно всім, а відповідальним
за наповнення бюджету — про залучення інвестицій та спонсорських
коштів для розвитку матеріальної
бази університету, стежити, щоб витрати університету не перевищували
доходи тощо.

Просвітницька діяльність
Директор МІОКу доцент Ірина
Ключковська, звітуючи про просвітницьку діяльність Львівської політехніки, відзначила, що ця робота
потребує окремого розгляду і прийняття правильних рішень. Завдання
Політехніки в нинішніх умовах війни із московським агресором змушує
політехніків активізувати молодіжне середовище і скерувати його у
конструктивне, позитивне русло:
формування активної громадянської
позиції, залучення до державотворчих процесів, як це робить Європа.
Цьому дуже сприяє викладання державною мовою гуманітарних дисциплін, широкий спектр можливостей

для позанавчальної роботи, участь
у просвітницьких заходах університету, цикл просвітницьких заходів
МІОКу тощо. Важлива у цій справі
координація зусиль громадських організацій, МІОКу за активної участі
деканів з виховної роботи навчальних інститутів, кураторів,
волонтерська робота.
Співдоповідач — голова університетської „Просвіти“ професор Христина Бурштинська
розповіла про заходи, які організовує МІОК, культурологічний проект Ірини Фаріон „Від
книги до мети“, духовне життя
Політехніки, Шевченківські
святкування, роботу із сиротинцями, культурологічні поїздки,
фінансову підтримку поранених
бійців тощо.
Члени Вченої ради ухвалили: підтримати волонтерську та
просвітницьку діяльність студентів і
працівників Політехніки, Народного дому „Просвіта“, товариств „Просвіта“ і „Молода Просвіта“. Вони доручили Народному дому „Просвіта“,
громадським організаціям і органам
студентського самоврядування підготувати і реалізувати план заходів
з відзначення у 2018 році сотої річниці проголошення Самостійності
України, 65-ліття УПА ще в цьому
році тощо. Підтримку отримав і
проект МІОКу „Виставка — 50-ліття
Світового конгресу українців“, який
передбачає проведення експозицій
і лекцій в університетах східної та
північної України.

Вирішальний чинник
рейтингу науковців
Про результати виконання науково-дослідних робіт у 2016 році
та їх комерціалізацію присутнім
доповіла проректор з наукової роботи професор Наталія Чухрай.
Вона звернула увагу на результати
виконання науково-дослідних робіт
та кадрове забезпечення наукової
та науково-технічної діяльності в
університеті. Як відзначила доповідач, наукові дослідження та науково-дослідні роботи у звітному році
виконувало 2248 осіб, серед них —
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344 докторів наук та 1245 кандидатів наук. Бюджетні і госпдоговірні
теми виконували штатні працівники і сумісники. Їх середній вік
поступово знижується за рахунок
молодих науковців.
Наталія Чухрай проаналізувала
стан виконання науково-дослідних
робіт, відзначила істотне зростання
обсягів фінансування НДР за усіма
видами фінансування, проаналізувала якість кадрового забезпечення, ефективність наукової діяльності інститутів, розподіл залучених
спецкоштів. Вона також розповіла
про конкурс науково-технічних
проектів, який має посприяти комерціалізації НДР, участь студентів
у наукових дослідженнях, фундаментальні і прикладні дослідження, результативність наукової та
науково-технічної діяльності у 2016
році.

NOTA BENE!

На здобуття Державних
премій
Члени Вченої ради представили
Олега Карого та Романа Кочана до
надання вчених звань професора і
звернулися до Атестаційної комісії Колегії МОН України з таким
проханням. Вони підтримали висунення Львівською політехнікою
комп’ютеризованого навчально-методичного комплексу „Електротехніка та електроніка“ на здобуття
Державної премії України в галузі
освіти за 2017 рік та залучення до
складу авторського колективу цього комплексу НПП університету, а
також підтримали висунення Інститутом магнетизму НАН України циклу робіт „Функціональні магнітні
матеріали для наноелектроніки та
біотехнологій: фізичні основи“ на
здобуття Державної премії України

3

в галузі науки і техніки за 2017 рік
та залучення до складу авторського
колективу цього циклу робіт професора кафедри НПЕ Сергія Убізського.
На засіданні Вченої ради підтримали пропозицію стосовно утворення спеціалізованої вченої ради
для захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями „Інформаційні технології“ і „Системи та засоби штучного
інтелекту“, уточнили теми докторських та кандидатських дисертацій,
затвердили зміни та доповнення до
Правил прийому на навчання у 2017
році та кандидатури студентів на
отримання академічної стипендії
Президента України та Кабінету
Міністрів України.
Катерина ГРЕЧИН

вечір-реквієм

Такі люди не помирають…

В

— Юрій Кирилович
був мірилом порядності,
чесності, відданості своїй
справі та Львівській політехніці. Так було у час,
коли він жив, і так є зараз,
коли згадуємо його життя
та діяльність. Понад шістнадцять років він очолював
наш університет, ставши
першим в Україні демократично обраним ректором. Був добрим другом,
порадником, наставником
для молоді. Ми зберігаємо
світлу пам’ять і продовжуємо його справу. У Львівській політехніці засновано іменну стипендію та
медаль його імені, а кілька
років тому на будинку, де
жив Юрій Рудавський із
родиною, встановили меморіальну таблицю. Правду

| Світлина Наталії Павлишин

еликого життєлюба, талановитого фізика, ерудита, стратега і тактика
української освіти, осяйну, щиру і добру людину — ректора Львівської
політехніки професора Юрія Рудавського згадувала вся університетська
спільнота та численні друзі, які з’їхалися з різних куточків України, 21
лютого, в десяті роковини його смерті. На поминальну Службу Божу до
Собору святого Юра та на молебень біля могили ректора зійшлися ті, хто
знали Юрія Кириловича особисто та досі бережуть добру пам’ять про нього.

кажуть, людина живе доти,
доки живе пам’ять про неї,
— наголосив на урочистій
академії пам’яті Юрія Рудавського ректор Львівської політехніки професор
Юрій Бобало.

Про людину, яка на зламі епох творила новітню
історію Львівської політехніки, закладаючи міцні
основи для його майбутнього розвитку, цього дня
говорили багато. Особли-

во теплими спогадами про
свого учня Юрія Рудавського поділився академік НАН
України, герой України Ігор
Юхновський:
— Радий, що політехніки так поважають свого першого ректора у незалежній
Україні. Я знаю Юрія Рудавського дуже давно. Після закінчення університету
він одразу вступив до мене
в аспірантуру. Знаю його
батьків: він ріс у доброті та
красі. Найважливіше в житті — краса в усьому, і в Юрія
Кириловича ця краса була в
душі, а його особливість —
доброта. Він завжди робив
усе правильно і, головне, —
з гумором.
Юрій Кирилович, як зазначила директор Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків із діаспорою Ірина Ключковська,
яка модерувала урочисту
академію, був великим соборником, розвиваючи наукову дипломатію зі східною
Україною, „зшивав“ нашу
Закінчення на 9 с. m
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розвиток ідей

Вони творитимуть
інноваційну екосистему
М

олоді науковці Львівської політехніки і Дніпровської філії
інжинірингової школи „Ноосфера“ починають спільний проект.
— Чому Ви вирішили
співпрацювати саме з „Ноосферою“?
— Почну з того, що ми
вже маємо досвід співпраці в інших проектах з цією
потужною міжнародною
компанією, що діє у 15-ти
країнах світу. А її центр
розміщено у Сан-Франциско, неподалік Стенфордського університету.
Отож, це компанія з колосальним міжнародним
досвідом створення інноваційної екосистеми для
генерування стартапів і
їхньої реалізації. А інжинірингова школа, що діє
при ній, — це для нас корисний досвід того, що можуть робити студенти, молоді науковці. До того ж,
„Ноосфера“ зголосилася
укомплектувати нашу лабораторію розвитку ідей
новітніми приладами,

які дадуть можливість
розробляти продукти.
Партнери також допомагатимуть нам вивести
ці продукти на глобальні
ринки. Лабораторію відкриємо у коворкінг-центрі, на Колесси, 2. У цьому приміщенні наразі
роблять ремонт.
Представники інжинірингової школи продемонстрували власні
розробки — програмний
комплекс ArtOS, призначений для автоматизованого управління вогнем
артилерійської батареї,
безпілотник, робот, мобільний додаток „Моя поліція“, чутливий прилад
для передавання хвиль через інтернет тощо.
Свою діяльність бізнес-центр StartUp School
Львівської політехніки
розпочав із конкурсу на

| Світлина Ірини Мартин

На базі Lviv Tech StartUp
School відбувся Noosphere
StudTechFest. Мета заходу
— популяризація інженерних професій та залучення
однодумців серед студентської молоді та молодих
учених Університету до
створення глобальних інженерних рішень та інноваційної продукції.
До заходу долучилися
студенти, аспіранти, викладачі, які прагнуть наукових здобутків. Як пояснив організатор заходу,
професор Львівської політехніки та керівник бізнес-центру StartUp School
Назар Подольчак, це своєрідна популяризація для
студентів ідеї стартапів,
того, що це цікаво і їх
можна створювати у межах навчального процесу
та виходити на ринок з інноваційними продуктами.

розробку пристрою, який
створюватиме зв’язок між
студентом і викладачем.
А найближчим часом розпочнеться спільний конкурс із міськрадою на розробку універсального студентського квитка, яким
можна буде користуватися
у бібліотеці, транспорті,
заплатити в крамниці, отримати знижку тощо.
Ірина МАРТИН

олімпіада

Нові знання і досвід роботи в команді

У

Львівській політехніці відбувся перший етап олімпіади з робототехніки.
Участь у ній взяли семеро студентів.

| Світлина Ірини Мартин

— Цього разу ми поставили умову — до олімпіади

допускаємо тих, хто має
готову машинку, адже пе-

регони складалися з двох
етапів — письмового та запускання машинок. Отож,
зрозуміло, що не всі мали
готові машинки, — пояснює голова журі доцент
Василь Татарин.
Зазвичай участь в олімпіадах з робототехніки
беруть студенти кафедри
фотоніки, які, до того ж,
відвідують гурток робототехніки. Так було і цього разу. Машинку робить
щонайменше троє людей
— програміст, електро-

нік, механік (так умовно
студенти ділять між собою
роботу в команді). Цього разу перемогли дівчата
— третьокурсниця Валентина Тяла, другокурсниці
— Світлана Пономаренко
й Анастасія Сороколат. А
їхні помічники запускали
машинки — другокурсники Петро Дем’яненко, Тарас
Швед, третьокурсник Іван
Дністрян. Другокурсники
Юрій Іванюк та Олександр
Орлов лише нещодавно
почали відвідувати гурток.
Отож, на олімпіаду прийшли як спостерігачі.
Ірина МАРТИН
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конференція

Досліджуючи спадщину
Митрополита

У

Львівському техніко-економічному коледжі відбувся І етап
Міжнародної науково-практичної конференції „Андрей
Шептицький — це Україна: будівничий, князь, лідер!“. Конференція
поділена на п’ять етапів, кожен із яких відбуватиметься щомісяця,
починаючи з лютого, і завершиться 29 липня — у день народження
Митрополита.

Уже другий рік поспіль ініціатором, модератором та науковим
керівником доповідей студентів
є викладачка української мови та
літератури Галина Тріль. Активно
долучилася до роботи конференції
кураторка групи ОП-11, викладачка інформаційних систем і технологій в обліку Ольга Кіндзюр. Студенти підготували цікаві доповіді,
які розкрили частку багатогранної
діяльності Митрополита Андрея
Шептицького. Доповідачі акцен-

тували свої дослідження на біографічних моментах (Олена Кметь),
духовно-культурному вихованні
(Руслана Білецька й Олена Лущак), національно-патріотичному
(Анастасія Іванців), трудовому вихованні (Софія Рильська), знаннях,
освіті й науці (Марта Морозюк), фінансово-економічному вихованні
(Христина Штипована), здоров’ї
нації й фізичному вихованні (Ірина Горлецька, Соломія Балицька).
Усі учасники отримали дипломи,

їх рекомендовано до другого туру
конференції.
Викладач історії Василь Звольський наголосив, що дослідження
спадщини Великого українця Андрея
Шептицького має надзвичайно важливу роль для наукової праці наших
сучасників.
Оцінювали виступи юних дослідників організатори конференції —
члени Громадської ради „Святий
Юр“. Це голова Валерій Калинюк,
президент Центру національного
виховання імені Андрея Шептицького Григорій Брунець, голова Всеукраїнського громадського об’єднання „Союз українок України“ Ореслава Хомик та доцент Львівської
політехніки Зеновій Боровець.
Ірина МАРТИН

знай наших!

Перемога у фаховому конкурсі
П
ершокурсниці магістратури Світлана Чудійович і Діана
Мигальницька, які навчаються на кафедрі обліку та аналізу,
перемогли у Всеукраїнському конкурсі студентських науковопрактичних робіт „Молодий експерт України“, який проводить
газета „Все про бухгалтерський облік“.

Переможиці отримали цінні
призи та почесні грамоти. Привітала їх представниця газети Тамара
Горбунова. Саме вона вручила сту-

денткам почесні грамоти. Дівчата
взяли участь у конкурсі на найкращу
письмову роботу з податково-бухгалтерської тематики, оскільки

навчаються на спеціальності „Бухгалтерський облік і аудит“. Діана
Мигальницька дослідила тему „На
які цілі підприємства можуть використовувати нерозподілений
прибуток? Як відображати фінансову допомогу від засновників?“.
А Світлана Чудійович обрала тему
„Проводимо бухгалтерські тренінги (курси) онлайн: як обліковувати
витрати і надходження
оплат“.
Тамара Горбунова відзначила ще одну учасницю конкурсу — Оксану
Федину. Подякувала науковим керівникам, які
консультували студенток
при підготовці конкурсних робіт, — асистентові
Володимиру Оліховському та старшому викладачеві Олесі Лемішовській.
Подяку за активну співпрацю з виданням отримали викладачі та керівники
кафедри.
Ірина МАРТИН
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конференція

Академічна наука і практичні проблеми
метрології

Н

априкінці січня відбулася III Всеукраїнська науково-технічна
конференція молодих учених у царині метрології „Technikal
Using of Measurement-2017“, яку організували ІКТА Львівської
політехніки, ДП НДІ „Система“ та НТУУ „КПІ ім. І. Сікорського“ під
егідою Академії метрології України (АМУ).

У роботі конференції взяло
участь 105 науковців з основних
метрологічних центрів України
(Харкова, Києва, Одеси, Дніпра,
Івано-Франківська, Львова, Чернівців), серед яких — 15 студентів,
19 аспірантів і 32 молодих учених.
Упродовж роботи конференції присутні прослухали 18 доповідей, ознайомилися з 37 стендовими доповідями. Її учасники вели ґрунтовні
дискусії навколо теорії і практики
вимірювань; забезпечення єдності
вимірювань та випробовувань; автоматики та приладів; опрацювання результатів; стандартизації та
сертифікації у світлі європейської
інтеграції тощо, поділилися своїми
науковими досягненнями в царині
метрології.
— Мета наших конференцій —
поглиблювати наукову роботу серед молоді в галузі метрології, а їх
умова — обов’язкове виголошення
доповіді, тобто, щоб доповідь була
реальна, а не віртуальна, — говорить голова оргкомітету професор

кафедри метрології, стандартизації та сертифікації ІКТА Наталія
Гоц. — Ми побачили, що на таких
конференціях молодь активно спілкується з членами АМУ, обговорює
з ними свої ідеї, плани, труднощі.
Важливо, що АМУ має в нашому
університеті свій великий осередок,
яким керує директор ІКТА професор
Микола Микийчук. Приємно, що до
наукової роботи долучаються студенти 3 – 5 курсів. До речі, на їхніх
плакатах була символіка нашого
університету. Вони спільно з аспірантами і молодими вченими показали свої доробки, прислухалися до
зауважень і рекомендацій. Такі діалоги допоможуть їм краще розкрити свої теми. Традиційно учасники
конференції визначили найкращу
доповідь, присвячену вимірюванням у літакобудуванні. А ось серед
стендових доповідей визначити
найкращу не вдалося: всі доповіді
були дуже насичені, науково обґрунтовані, і кожна виглядала доволі достойно. Ми дуже вдячні ди-

ректорові навчально-оздоровчого
табору „Політехнік-2“ Володимиру
Білодіду за підтримку в організації
конференції і приємного дозвілля.
В Славську нам вдалося поєднати
академічну науку і практичні проблеми, які ставлять науковці перед
підприємцями.
У рамках конференції керівник
Інституту підвищення кваліфікації
й перепідготовки спеціалістів з метрології АМУ Ольга Малецька провела науково-практичний семінар
із сучасних проблем технічного регулювання, про що засвідчили вручені слухачам свідоцтва про участь.
Учасники конференції прослухали
курс лекцій про сучасний стан технічного регулювання в Україні. Відбулася дискусія стосовно стандарту
освіти спеціальності „Метрологія
та інформаційно-вимірювальна
техніка“. Професори, представники різних міст вносили пропозиції,
аналізували різні аспекти з цього
стандарту освіти. На конференції
йшлося й про членство українських
науковців у Міжнародній організації з питань метрології ІМЕКО, що
значно розширило б міжнародні
контакти українських метрологів.
Катерина ГРЕЧИН

вручення дипломів

Дипломовані та успішні

У

продовж останнього тижня дипломи магістрів та спеціалістів
отримали випускники чотирьох інститутів — Гуманітарних
та соціальних наук, Архітектури, Економіки і менеджменту,
Комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Своє навчання завершили студенти як денної, так і заочної форми. В ІГСН таких випускників 98, в
ІНЕМ — 669, в ІАРХ — 296. В ІГСН
випустили дипломованих документознавців, соціологів, міжнародників, соціальних працівників,
консолідованих інформаторів. Серед 86 випускників денної форми
26 отримали дипломи з відзнакою,

серед 24-х заочної — один із відзнакою.
В ІНЕМ випустили 574 дипломованих фахівців (450 денників і 124
заочники за 12-ма спеціальностями). На більшості спеціальностей
є дипломи з відзнакою. Успішно
завершили навчання фінансисти,
аудитори, економісти підприємств,
маркетологи, менеджери різних

спрямувань, управлінці. Серед випускників денного навчання — 89
дипломів з відзнакою, заочного — 6.
Документи про освіту також отримали архітектори — містобудівники, будівничі споруд, дизайнери.
190 з них здобули освіту на стаціонарі, 106 — на заочній формі. 46
спеціалістів і магістрів із відзнакою
завершили навчання.
В ІКНІ дипломи отримали 57
прикладних лінгвістів (46 денників
та 11 заочників). Серед них — 11 з
відзнакою.
Ірина МАРТИН
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Все для тебе, студенте!

К

Та найперше, як каже
Олег Ігорович, кафедра
гордиться своїми випускниками, які нині досягли
чималих успіхів у професійному зростанні не лише
в Україні, а й за кордоном.
Кожний викладач (середній вік — трішки більше 40
років) має добрий викладацький досвід, швидко
реагує на зміни в організації навчального процесу,
креативно долучається до
них. І це зрозуміло, адже
нині доступ до навчальних
матеріалів досить широкий
і викладачі перестали бути
єдиним джерелом знань.
— Наше завдання — допомогти студентові орієнтуватися в різних джерелах, розуміти, де є правда,
а де щось недомовлено, —
говорить мій співбесідник.
— Маємо навчити його
постійно вчитися, бо зміни
відбуваються дуже швидко, а дати йому конспект
„на все життя“ неможливо. Нині під вимоги часу
має перебудовуватися і навчальний процес, бо працюємо в умовах, коли дуже
багато студентів-магістрів
здобувають подвійні дипломи. Крім цього, значно зросла кількість наших
студентів, які мають сертифікат з іноземної мови.
Це змушує і нас вчитися,
підвищувати свою кваліфікацію. Семеро наших
викладачів ходять на курси
англійської мови, вчаться викладати англійською
свої специфічні дисципліни, їздимо на стажування
за кордон, робимо спільні
проекти із закордонними
партнерами.
Викладачі кафедри дбають про те, щоб якнайбільше студентів брало участь

у міжнародних проектах,
тому вже третій рік організовують курси, на яких для
всіх охочих лекції читають
іноземні професори. Часто
запрошують читати лекції
викладачів із технічних
курсів, зокрема з комп’ютерних інститутів, інших
вишів, організовують різні зустрічі і проекти, обмінюються викладачами і
студентами в рамках угод
із закордонними вишами.
Всі новини кафедри регулярно висвітлюють на
своєму сайті.
— Не вважаємо за потрібне закриватися від світу, — продовжує Олег Ігорович. — Це корисно для
студентів, і для нас, адже
вони можуть нас порівнювати з іншими викладачами, давати свої пропозиції
(для цього раз у семестр
просимо їх заповнити анонімні анкети-опитування). На базі нашої кафедри польські колеги проходили стажування, робили
наукові дослідженнями,
провели для нас семінар.
Регулярно подаємо заявки
на програми подвійних
дипломів. Із приблизно
150 студентів-бакалаврів,
які закінчують 4 курс за
напрямом „Менеджмент“,
30 після магістратури безкоштовно отримують два
дипломи — український і
польський. У цій програмі
беруть участь не лише майбутні магістри зі спеціальності „Менеджмент“, які
навчаються на нашій кафедрі. Проте цього року третина з них — це студенти,
які обрали спеціалізації
нашої кафедри. Багато
студентів їдуть закордон
на семестрове навчання,
літні школи, привозять

до нас свої враження від
нових іноземних освітніх
технологій та ідеї щодо
покращання освітнього
процесу в Політехніці.
— Чи не втрачаємо ми
через це найкращих випускників?
— На жаль, це так, але
важливо, що наші випускники пам’ятають звідки
вони, а це теж складова
нашої освіти і позитив
для університету, Львова
і України загалом. Зрештою, ми не можемо закрити людину тут. Наше
завдання — дати максимально знань, допомогти
виявити свої можливості.
— Як залучаєте студентів до наукової роботи?
— Найперше — через участь у студентських
наукових конференціях,
конкурсах у Політехніці
та поза межами України.
Маємо переможців різних
Всеукраїнських предметних і наукових олімпіад.
Залучаємо до наукової
роботи і через цікаві студентські проекти спільно
з іншими, навіть технічними, кафедрами. Студенти
допомагають відділу маркетингу і інноватики НДЧ
продати чи впровадити
у виробництво розробки науковців Політехніки. Хочемо із студентами-старшокурсниками
ІКНІ спільно розробляти
бізнес-ігри. До речі, проект, який організовуватимемо з поляками, теж буде
побудовано на іграх. Вони
привезуть технологію, ми
її адаптуємо в себе.
Як розповів завідувач
кафедри, студенти організовують чимало реаль-

| Світлина Катерини Гречин

афедра менеджменту організацій ІНЕМ, яку очолює доцент Олег Карий,
одна з небагатьох кафедр, яку в різні роки очолювали чотири поважані,
які й нині працюють в університеті, люди, кожен з яких суттєво долучився
до її розбудови і формування колективу.

них соціальних проектів.
Зокрема, допомагають дитячим будинкам, організували благодійну виставку
виробів неповносправних
дітей, якими опікується
„Карітас“. Цього року працювали з навчально-реабілітаційним центром „Джерело“, що на Сихові.
— Олеже Ігоровичу, як
плануєте розвивати навчальний процес?
— Хочемо збільшити
кількість курсів англійською мовою, підготувати
до цього своїх викладачів,
поліпшуємо навчальні
плани. В наших аудиторіях є комп’ютер і стаціонарний мультимедійний проект. Активно працюємо з
Британською Радою. Багато викладачів їздили на
безкоштовні курси, після
чого поділилися досвідом
не лише з викладачами інституту, а й лісотехніками.
Весною будемо проводити
конкурс учнівських безнес-планів. Й далі запрошуватимемо на зустрічі
зі студентами успішних
молодих бізнесменів. За
підтримки МЗС Польщі
відкриємо імітаційну майстерню для набуття знань і
практичних навичок роботи бізнесу й економіки для
школярів, в якій працюватимемо спільно з польськими партнерами.
Катерина ГРЕЧИН
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Вміння управляти проектами завжди
знадобиться
П
риводом до зустрічі із завідувачем кафедри технологій управління
Павлом Ільчуком стало його успішне завершення стажування у
Міжнародному інституті інновацій „Наука, освіта та розвиток“ у Варшаві
(Республіка Польща). До того ж з’ясувалося, що Павло Григорович
лише третій день обіймає посаду завкафедри. Сьогодні Павло Ільчук
розповідає про досвід міжнародного стажування та власне бачення
розвитку кафедри.

— Отож, розпочнімо зі
стажування.
— Міжнародними стажуваннями давно цікавлюся. Коли ж дізнався про
міжнародне стажування у
Варшаві, то вирішив долучитися до нього. Цей
польський інститут має
партнерів в Україні — Рівненський національний
університет. Стажування було для викладачів,
менеджерів-практиків,
власників фірм чи їхніх
представників. Проводили його дистанційно. Для
мене воно цінне тим, що
була можливість обрати
собі потрібні курси. Півроку слухачі отримували
завдання, інформаційні роздаткові матеріали,
виконували завдання. А
вкінці треба було скласти
великий тестовий іспит.
— Які курси обрали Ви?
— Оскільки я з вересня перейшов з кафедри
фінансів на кафедру технологій управління, яка
готує фахівців зі спеціальності „менеджмент“, за
фахом „управління проектами“, то виникла потреба стати сертифікованим
менеджером з управління
проектами.
— Чому Ви прийняли
рішення перейти на цю кафедру?
— Працюючи в ІНЕМі,
я читав дисципліни і для
тих, хто здобуває другу
вищу освіту. Останні три
роки на кафедрі фінансів

ціальності „менеджмент“,
за спеціалізацією „управління проектами“. Також
не відкидаємо можливості
відкриття інших спеціалізацій. У намірах — ліцензування управління проектами за ОКР „бакалавр“.
Наша специфіка така, що
ми тісно пов’язані з ІНЕМ,
принаймні 95% наших викладачів з ІНЕМ, адже працюємо з колишніми економічними спеціальностями.
був заступником завідувача кафедри з роботи
з тодішнім ІПДО (тепер
ІАПО). Те, що я очолив
кафедру технологій управління, стало для мене підвищенням і в посаді, і в
професійності.
— Яким бачите розвиток цієї кафедри?
— Кафедру очікують
зміни. Точніше, вони розпочалися вже з вересня.
Адже відповідно до Закону про вищу освіту, вже
нема такого поняття як
друга вища освіта. Тобто
це буде ще одна освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр“.
Здобувати її можуть ті,
хто має диплом бакалавра
чи спеціаліста. До цього
класичну другу освіту наші
студенти отримували за
ОКР „спеціаліст“. Отож,
уже немає спеціальних
програм для тих, хто хоче
мати ще одну вищу освіту. Тепер наша кафедра
повинна зосередитися на
підготовці магістрів спе-

— Чи таким чином кафедра технологій управління не дублюватиме деякі
спеціальності в ІНЕМі?
— Ні. Наразі управління проектами — актуальна спеціалізація у
світі. Вона досить популярна, тому що будь-яка
справа, яку ми виконуємо
в повсякденній чи професійній роботі, є проектом. Ми готуємо фахівців
з управління проектами
для будь-якого виду економічної діяльності. Також тепер багато проектів
є і в гуманітарній сфері. В
ІНЕМ ця спеціальність не
ліцензована. Тому дубляжу нема. Так, ми шукатимемо нові шляхи співпраці з ІНЕМ, які, можливо,
пересікатимуться, але
дублювання не буде. Хочу
наголосити, що в ІАПО
розробляли всі програми
з підготовки цих фахівців, працювала навчально-методична комісія, яка
затверджувала програми.
З цього року, із впровадженням змін класифікації

галузей знань, специфічні
категорії увійшли до класичних спеціальностей.
Наша специфічна категорія управління проектами
увійшла у спеціальність
„менеджмент“, яка є базовою в ІНЕМ. Тому ми
змушені співпрацювати
з ІНЕМ щодо узгодження
програм, напрацювань
дисциплін тощо.
— Які основні дисципліни вивчають майбутні
управлінці проектами?
— Насамперед це проектний менеджмент, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент. На
нашій кафедрі ми викладаємо планування проектів і
програм, проектний аналіз,
управління командою проекту, організацію прийняття проектних рішень тощо.
Хочу сказати, що наші студенти — це і гуманітарії, і
технарі. Отож, із вересня
2016 року ми змінили освітньо-професійну програму,
а до вступу 2017-го вже розробили освітньо-наукову
програму цих імпламентованих у навчальний процес
дисциплін.
— Наголос на освітньо-науковій програмі означає, що в майбутньому на
кафедрі буде аспірантура?
— Так. Для цього маємо відповідні наукові
кадри. І готуватимемо
фахівців, які матимуть
перспективи навчатися в
аспірантурі. З наступного
навчального року навчатимемо студентів не лише
за освітньо-професійною
програмою, а й за освітньо-науковою. Ми вчимо
управляти проектами, а
це неодмінно знадобиться.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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вечір-реквієм

Такі люди не помирають…
державу конкретними
справами. Ректор Запорізького національного
технічного університету
Сергій Бєліков поділився
спогадами про десятирічну
співпрацю з Юрієм Рудавським, яку й досі провадить
з теперішнім ректором. Багато добрих споминів про
цю особистість зберігає і
очільник Національного
лісотехнічного університету України професор
Юрій Туниця.
Про розумні рішення,
тверду позицію і готовність завжди підтримувати
та дбати про колектив Політехніки і студентську молодь, свідчили також спогади з книги пам’яті про Юрія
Рудавського „Тільки двічі
живемо“. Учасники Народного театру-студії „Хочу“
зачитали добрі слова про
ректора від політичного та
громадського діяча Степана
Кубіва, головного редактора освітнього студентського тижневика „Аудиторія“
Ярослави Величко, академіка Геннадія Півняка,
проректора Львівської політехніки Анатолія Мороза.
Про особливе ставлення
до студентства, прогресивні погляди щодо розвитку
молодіжного самоврядування та всебічну підтримку згадував і колишній
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заступник голови Колегії
та профбюро Політехніки
Анатолій Ігнатович:
— Те, що робив Юрій
Кирилович, що говорив,
демонструвало його далекоглядні плани, націлені
на євроінтеграцію нашого
університету та освіти загалом. Своєрідним заповітом нам усім і дороговказом до нових висот був
улюблений вислів ректора
— You’ll never never know, if
you never never go! („Якщо
ти не зрушиш з місця, то нічого не досягнеш!“).
Надійшло чимало телеграм, в яких із захопленням пишуть про те, що були
знайомі з Юрієм Кириловичем, та про свій жаль від
його передчасного відходу.
Такі повідомлення надійшли від заступника міністра

Міністерства науки і освіти
Павла Хобзея, професора
Манітобського університету, доктора гоноріс кауза Джона МакКейна, від
президента Національної
академії педагогічних наук
України Василя Кременя та
професора Вроцлавської
політехніки доктора гоноріс кауза Анжея Вишневського та інших.
— Десять років минули,
як один день. Мені досі не
віриться. Дякую, всім, хто
пам’ятає Юрія Кириловича
і хочу віддати шану людям,
які плече в плече йшли з
ним і, на жаль, теж відійшли від нас. Сьогодні тішить
одне: що добрі починання,
позитивна енергія, жадоба
до перемін і знань, науки
та прогресу панують та
володіють Політехнікою і

вона процвітає. Від свого
імені та від імені наших
синів і родини сердечно
дякую за те, що бережете
пам’ять. Його харизматична усмішка, розлогий сміх
залишиться в пам’яті і серцях, — наголосила дружина
Юрія Рудавського Галина.
Зворушливі й теплі слова про батька надіслав листом із Чикаго й старший
син — Орест Рудавський.
Завершив вечір „Реквієм
пам’яті Юрія Рудавського“,
який створив його великий друг народний артист
України маестро Мирослав
Скорик. Виконав композицію Народний камерний
оркестр „Поліфонія“ Народного дому „Просвіта“
Львівської політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН

Орест Рудавський:
„Я дякую Богові за такого Тата“
Пройшло 10 років, відколи
мій Тато відійшов від нас, або як
фізик він сказав би, що зробив
квантовий перехід в інший вимір. Здавалось би, що десять років затре мої спогади про нього і
перетворить їх у безформні емоційні акварелі. Але
мій Тато був занадто яскравим, живим та цікавим,

щоб пам’ять про нього затьмяніла. Я пам’ятаю кожну
деталь, його голос, усміх, поставу. Він був ерудитом,
душею компанії, наставником, людиною з глибоким
аналітичним розумом і життєвою мудрістю. Він мав
бачення як рухатися вперед, не заломлюватися від
невдач і завжди доводити розпочаті справи до кінця.
Я дякую Богові, що саме він був моїм Татом. Вічна
йому пам’ять!
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українці у світі

П

олітехніки одні з перших у Львові мали унікальну можливість поспілкуватися з відомим канадським
підприємцем, меценатом, громадським діячем українського походження, продюсером стрічки
„Гіркі жнива“ Ігорем Ігнатовичем, який відвідав Львів із нагоди прем’єри фільму.
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„Гіркі жнива“ відкривають світові
правду про Україну

Привітав гостя ректор
Львівської політехніки
професор Юрій Бобало,
висловивши вдячність за
поширення у світі правди
про Україну, що надзвичайно важливо у час війни
проти нашої держави.
— Політехніка щасливіша за інших, бо ми маємо можливість поговорити з Ігорем Ігнатовичем
не лише як із продюсером
фільму, а як із людиною,
з відданим українцем,
успішним підприємцем,
який побудував соціально відповідальний бізнес,
чого, на жаль, не вміють
наші бізнесмени, — наголосила на початку зустрічі
її ініціатор директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із
діаспорою Ірина Ключковська. — Фірма, яку створив
наш поважний гість стала
однією з провідних соціально-відповідальних
фірм Канади і першою канадською фірмою, яку запросили стати дорадником
ООН у справах інтеграції
суспільних, екологічних,
фінансових чинників із
менеджментом інвестицій.
Досягнувши видатних
результатів у сфері фінансів і медичних технологій в

Канаді, зокрема, заснувавши ряд успішних інвестиційних фондів та компаній,
таких як Acuity Funds, First
Generation Capital Inc. та
інших, що стали провідними суспільно-відповідальними фірмами Канади, Ігор
Ігнатович також реалізував
ряд освітніх проектів, зокрема, заснував Ihnatowycz
Institute for Leadership
при Richard Ivey School of
Business, підтримав створення Центру УКУ та ін.
Про те, що важливо не
лише домагатися успіху, а
й робити особистий внесок
у добру справу, змінювати
світ на краще наголосила
почесний консул Канади у
Львові Оксана Винницька.
Один із масштабних
проектів українця — фінансування фільму „Гіркі
жнива“. Ігор Ігнатович
поставив собі за мету показати світові одну з найтрагічніших сторінок нищення української нації —
Голодомору 1932 – 33років
так, щоб зацікавити навіть
тих, хто не знає нашої історії, а, можливо, й про існування України, як окремої держави, українців, як
окремого народу. Привернути увагу західного світу
до України та, відкривши

невідомі сторінки нашої
історії, сформувати ґрунт
для цілісного розуміння
контексту сучасних подій
в Україні.
— Коли я вперше почув про ідею створення
цієї стрічки, прочитав
сценарій, одразу вирішив
підтримати такий проект
фінансово, усвідомлюючи
його значення у поширенні
для світу правди про Голодомор 1932 – 33 років. Це
надзвичайна трагедія українського народу, про яку
не знав майже ніхто. Про
Голодомор уже знімали
художні та документальні
фільми, але з таким розмахом із такими амбіціями —
вперше. Стрічку побачать
щонайменше в 45 країнах
світу, на всіх континентах. Це матиме неабиякий
резонанс, зважаючи на політично неспокійну ситуацію в Україні. Зворушивши розум і серця глядачів,
хочемо привернути увагу
до України та української
історії, вшанувати пам’ять
знищених українців. Я переконаний, що без знання
трагічної історії України,
західний світ не може цілковито зрозуміти контекст
сьогоднішніх подій, — наголосив Ігор Ігнатович

перед показом фільму у
Львові.
Чимало цікавих думок
та порад поважний гість
висловив, звертаючись передовсім до студентської
молоді, яка, як він зазначив, зараз має дуже відповідальну місію — будувати
Україну.
— Якщо маєте ціль, то
до неї треба йти крок за
кроком, присвятити себе
цій справі і, незважаючи
на проблеми, просуватися
вперед. Це ніколи не буває легко. В Україні зараз
складна ситуація, війна,
але є великий потенціал і
знання — одні з найкращих
у світі. Маєте відповідальність — будувати Україну.
Тепер для цього найкращий час, незважаючи на
різні політичні перипетії.
У своєму житті я завжди був
налаштований позитивно.
Навіть коли були проблеми, я не журився, а старався
знайти шляхи для виходу з
них. Дорога до успіху непроста. Адже, щоб підкорити Еверест, треба йти крок
за кроком, бо зробити це
одним стрибком не вдасться, — додав на завершення
гість Політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН
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Бельгійський дипломат —
гість Політехніки
В
актовій залі головного корпусу 23 лютого відбулася зустріч з
радником з питань UNESCO та ОЕСР у представництві „Валлонія —
Брюссель“ при Посольстві Бельгії у Парижі, з колишнім директором
Департаментів євроінтеграції і міжнародних культурних зв’язків
у МЗС франкомовної частини Бельгії, бельгійським дипломатом
та експертом Європейського Союзу Зеноном Ковалем.

Зустріч організував Міжнародний інститут освіти, культури та
зв’язків з діаспорою. У ній взяли
участь викладачі, інтелігенція та
громадськість Львова, члени культурно-суспільних товариств, студенти-правники і міжнародники.
Модератор зустрічі, заступник
директора МІОКу Андрій Яців, розпочинаючи імпрезу, звернув увагу
присутніх на важливі факти із життя
гостя, який багато зробив для історії
українських міжнародних відносин.
Нині він теж долучається до важливих заходів в Україні, бере участь у
Конгресах культури східного партнерства, у заходах Української діаспори в Бельгії.
Вітаючи гостя, ректор університету професор Юрій Бобало підкреслив, що дипломат з Бельгії,
який працює в міжнародних організаціях, дипломатичних представництвах, завжди залишається
українцем. Громадянин Європи Зенон Коваль — „перший іноземець,
який працював в українському посольстві“.
Найперше, що впадає у вічі, коли
слухаєш Зенона Коваля, — його бездоганна українська мова. І це при
тому, що він народився у Бельгії,
отримав там освіту, працював у різних організаціях світу, досконало
знає французьку, англійську, польську мови. Як відзначив гість, цьому він завдячує родині і найперше
батькові, що походить з видатної
української родини.
— Почувши, що його малі діти
починають спілкуватися французькою, батько твердо сказав, що „вдома мають говорити тільки українською мовою, поза дверима — якою
хочуть“. Ми то запам’ятали і нині
можемо вільно нею спілкуватися.
Це був перший урок. Рідною мовою
спілкувався у недільних школах,
українських організаціях, у таборах.

У Німеччині і Англії теж розмовляв
українською, бо інших мов не знав.
До слова, Омеляну Ковалю —
знаному борцю за Україну, одному
із провідників ОУН, політичному
в’язню, почесному президенту Європейського конгресу українців,
члену Спілки української молоді,
ради директорів СКУ, 23 лютого виповнилося 97 років. Присутні оплесками привітали ювіляра, хоч він не
був присутній у залі.
Свій виступ Зенон Коваль поділив на кілька частин, кожну з яких
присвятив родині, українській громаді у Бельгії, своєму вихованню і
професійному зростанню.
Оскільки в залі було багато студентів, то гість нагадав їм, щоб
завжди пам’ятали звідки вони і якого роду, поважали себе і свою країну. Як приклад, навів досвід своїх
однолітків, з якими разом здобували
освіту у Бельгії. Багато з них асимілювалося, думаючи, що так легше
зроблять свою кар’єру, але вийшло
все навпаки. „Хто себе не поважає,
того й інші не будуть поважати“, —
підсумував гість.
Ярослав Гарцула, Почесний Консул Королівства Бельгії у Львові,
який брав участь у заході, коротко
розповів присутнім про Бельгію, її
людей, зокрема кельтів, які творили
цю державу, зробивши її успішною,
демократичною, квітучою. На його
думку, студенти мають бути амбітні,
розумні і сміливі, тоді все їм у житті
вдасться. Він також відзначив, що
батько Зенона Коваля — жива історія України, „хоч носить паспорт
громадянина Бельгії, але душею,
серцем і кров’ю є українцем. Таким
є і його син — Зенон“.
На зустрічі слово взяв ще один
гість — В’ячеслав Войнаровський,
представник МЗС України у Львівській області. Він відзначив, що Зенон Коваль у своєму виступі проявив
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українці у світі

„високий і яскравий приклад патріотизму українця, майстер-клас високопрофесійного дипломата, а також
людину з великим українсько-бельгійським серцем, наповненим величезною любов’ю до Львівщини і Львова“, адже зробив „величезний вклад
у розвиток українсько-бельгійських
відносин“. В’ячеслав Войнаровський
вручив почесну відзнаку Ярославу
Гарцулі за „великий внесок у роботу
Дипломатичного клубу Львова“.
Голова наглядової ради Благодійного фонду ім. Короля Данила
Степан Курпіль вручив Зенону Ковалю орден Короля Данила I ступеня за „подвижництво на ниві
українсько-бельгійських стосунків,
просування українських інтересів,
утвердження України у світі“. Орден
короля Данила III ступеня отримав і
В’ячеслав Войнаровський.
Зенон Коваль відповів на численні запитання студентів, однак,
за браком часу, усіх задовольнити не
зміг, принагідно нагадавши, що сподівається й на інші зустрічі з ними.
Андрій Яців запросив його прочитати лекцію для студентів Львівської
політехніки, поділитися з ними унікальним досвідом і знаннями.
Цього року МІОК започаткував
традицію: на своїх імпрезах вручати
подяки людям, які тісно співпрацюють з інститутом. Ірина Ключковська вручила такі подяки гостю Політехніки Зенону Ковалю, заступнику
голови Всеукраїнської громадської
організації „Союз українок“, кавалеру ордена Княгині Ольги III ступеня Ростиславі Федак, заступнику
директора з наукової роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталії
Пастушенко та заступнику директора з виховної та організаційної
роботи, доценту кафедри політології та міжнародних відносин ІГСН
Олександру Горбачу.
Катерина ГРЕЧИН
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учнівська конференція

Пророк у своїй вітчизні

К

| Світлини Наталії Павлишин

онференція рефератних та науково-дослідних робіт учнів
загальноосвітніх закладів Львова „Пророк у своїй вітчизні“, яку
ініціювала та провела Львівська академічна гімназія при Львівській
політехніці, 21 лютого зібрала школярів і гімназистів з цілої області.
Діти презентували різнотематичне сприйняття Івана Франка: борця та
інтелігента, публіциста, поета, перекладача, фольклориста; досліджували
його взаємини з іншими діячами — Андреєм Шептицьким, Михайлом
Грушевським тощо.

Привітав учасників
конференції проректор
Львівської політехніки
Роман Корж. Він зокрема
наголосив, що, читаючи
твори Івана Франка, молодь має можливість почерпнути його світогляд,
зрозуміти його сприйняття
та бачення України і через
його призму визначити для
себе орієнтири для майбутнього розвитку, навчитися
долати всі перепони.
Ансамбль бандуристок
„Калинонька“ ЛАГ відкрив
конференцію, виконавши
пісні на слова Івана Франка
— „Не пора“, „Як почуєш
вночі край свойого вікна“.
Наталія ПАВЛИШИН

студентські ініціативи

Рецепти успіху для майбутніх економістів

З

аохотити студентську молодь ІНЕМ до активних дій, пошуку цікавих
можливостей для самореалізації поза навчанням вирішили у колегії та
профбюро інституту. Для цього, з ініціативи голови соціально-правового
відділу студентської спільноти другокурсниці Тетяни Маслак, започаткували
пізнавальні зустрічі з представниками найрізноманітніших сфер.
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Найпершими до студентів-економістів прийшли
представники львівської
влади. 20 лютого політехніки дізналися про цікаві
можливості для молоді у
Львівській міській раді від
заступника міського голови з питань розвитку
Андрія Москаленка та про

цікаві програми, проекти для молоді від першого
заступника голови ЛОДА
Ростислава Замлинського
і репрезентанток відділу
молодіжної політики цього
представництва.
— Мета цих зустрічей
передовсім у тому, щоб
наші студенти побачили на

прикладах успішних людей,
як ефективно використовувати свій час та дізналися,
які є цікаві напрями і вектор
діяльності. Ми організовуємо цикл лекцій з різними
успішними людьми, щоб
студенти вже відтепер розуміли, що їм найцікавіше. Хотілося б розширити
роботу на
загальноуніверситетський рівень.
Орієнтуємося на студентів 1 – 3 курсів, бо старшокурсники
зазвичай вже
мають місце праці, а
для молоді
це цікаво і

повчально, — наголосила
Тетяна Маслак.
Особливо жвавою була
зустріч із Андрієм Москаленком. Він розповів про
свій кар’єрний шлях і також
цікавився думками студентів, як вони бачать власну
реалізацію в майбутньому.
Головний наголос гість зробив на важливості час від
часу озвучувати свої ідеї,
бо саме це, на його думку,
може зацікавити когось підтримати і допомогти реалізувати задуми.
— Вчіть іноземні мови
зараз, щоб зекономити свій
час у майбутньому. Також
гуртуйте біля себе класних
людей — це дуже важливо.
За всіма успіхами стоять
конкретні люди, тож уже
відтепер ви можете формувати сильну команду для
майбутніх успішних починань, — наголосив гість
зустрічі.
Наталія ПАВЛИШИН
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не навчанням єдиним

Любов до музики об’єднує і захоплює

Ї

х об’єднала любов до музики та захоплення грою на гітарі. Троє
студентів-третьокурсників із Інституту будівництва та інженерії
довкілля — Андрій Конькевич, Андрій Чайківський і Роман Дубовський
стали візитівкою багатьох культурних заходів інституту. Минулого року
їхній хлопчачий колектив прикрасила солістка — другокурсниця Ірина
Кривоконь.
Андрій Конькевич ще й
співав. А восени з нагоди 160-річчя від дня народження Івана Франка
з хлопцями наважилася
виступити їхня подруга
Ірина.
— Я ніде не вчилася
співати і до того ніколи

люблю слухати людей,
які гарно співають. Переглядаю різні відео,
аналізую поведінку, манеру виконання. Мені
бракує кваліфікованої
підготовки і я планую
індивідуальне навчання
вокалу. Сподіваюся, що

не виступала на публіці.
Бувало, що наспівувала
якісь мотиви для себе.
Коли познайомилася з
Андрієм Чайківським,
він почув, як я щось наспівую і запропонував
долучитися до гітарного
тріо. Я спочатку трохи
протестувала, та коли
спробували разом поспівати, то все ж між собою зігрались, знайшли
золоту середину. Тож і
вийшло так, що невдовзі створився наш гурт,
щоправда ще навіть не
придумали йому назви,
— каже дівчина. — Дуже

це додасть мені впевненості і я зможу цілковито
віддатися творчості.
Студенти вважають
своє захоплення співом
та грою на гітарах більше як хобі. Кажуть, що
не створювали нічого
спеціально, а все вийшло
само собою. Вони й постійного репертуару не
мають, бо вважають, що
цікавіше просто знаходити гарні пісні та максимально відтворювати їх,
а потім експериментувати зі своїми обробками.
Так більше задоволення
і азарту. Серйозніше го-
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— З Андрієм Чайківським я знайомий ще з
музичної школи, ми обоє
стрияни. Разом вступили
до Політехніки, мешкаємо в одному гуртожитку. Тож вирішили, чому
б не спробувати створити гітарний дует. До нас
ще приєднався
Роман Дубовський — він загорівся бажанням освоїти гру
на гітарі, купив
інструмент і
я потрохи почав вчити його
азам музичного мистецтва.
Зрештою, вже
невдовзі, коли
наша інститутська спільнота
готувала святкову програму
до Дня матері,
нам запропонували виступити.
І все вийшло
добре, глядачі
були задоволені і ми зайнялися своєю
творчістю ще більше, —
розповів Андрій Конькевич.
Хлопці кажуть, що
завжди до своїх виступів стараються підібрати щось цікаве, а
особливого шарму та
ексклюзивності музиці
додають своїми обробками мелодій. Особливість ще й у тому, що
як у професійних гуртах,
усі партії розбивають на
трьох гітаристів, як кажуть, — щоб було цікаво слухати. Спершу студенти виступали втрьох,

туються хіба до публічних виступів. У інституті
вони стали окрасою святкових програм з нагоди
різних свят, а також виступали за свій інститут
на університетському
фестивалі „Весна Політехніки“.
— Завжди запалююся
новими композиціями,
коли щось почув, що зачепило, відразу хочу зіграти. І коли все вдається
— це особливі відчуття.
Зараз стараюся розбирати складніші твори,
щоб зростати.
Переглядаю
відео виконання складних
композицій по
кілька разів,
це дає можливість вчитися і
творити щось
нове, — наголосив Андрій.
— Мені цікава
музика, хоча
зараз найпріоритетніше —
спеціальність,
яку здобуваю.
В майбутньому хотів би
створити власну будівельну
компанію. Та
гітара обов’язкова складова мого життя.
Молодь використовує
кожну можливість, щоб
поспівати і повправлятися у грі на гітарах.
Кажуть, буває вечорами
до них сходиться повно
гуртожитських друзів і
співають разом.
— Всі після закінчення університету
розійдуться, а в нас будуть особливі спогади
про студентське життя.
І вони будуть справді
яскраві, — додала наостанок Ірина.
Наталія ПАВЛИШИН
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КУЛЬТУРА

найпрестижніша відзнака

Нові Шевченківські лауреати

К

омітет Національної премії України ім. Т. Шевченка оголосив
цьогорічних переможців. Вони офіційно стануть лауреатами
тоді, коли Президент підпише відповідний указ.

Переможців обирало незалежне, авторитетне журі, в складі якого
були письменник Сергій Жадан, акторка Ада Роговцева, журналіст та
телеведучий Юрій Макаров, співак
Тарас Петриненко, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, акторка На-

талія Сумська, художник Анатолій
Криволап та інші. У номінації „Література, публіцистика, журналістика“
переміг Іван Малкович (книга віршів
„Подорожник з новими віршами“). У
номінації „Музичне мистецтво“ —
Богдана Фроляк (симфонія-реквієм

„Праведна душа...“, хорова кантата
„Колір“, твір „Насниться сон мені“).
За „Візуальні мистецтва“ відзначили Миколу Малишка (художній проект „Лінія“, скульптура). Нагороду
в „Кіномистецтві“ отримав Степан
Коваль (анімаційний серіал „Моя
країна — Україна“). Переможців у
театральній галузі обрано не було.
Н. Я.

палітра

„Поєднання“ Мирослава Дедишина,
присвячене синові

У

світі він відомий як Maximilian Delius. Під таким іменем
виставляє свої скульптури, як самі, так і „в компанії“ робіт
видатних осіб, серед яких — Сальвадор Далі, Bruno Bruni, Paul
Wunderlicht. А в Австрії навіть видали марку із зображенням
однієї з його скульптур. Творчий сплав різних матеріалів, об’єму
й лише силуету, який уява глядача має заповнити… Закономірно,
що назва експозиції, котру відкрили минулого тижня у галереї
„Зелена канапа“, — „Поєднання“.

| Світлини Наталі Яценко

Мирослав Дедишин, як і його син,
здобув освіту у Львівській політехніці: вчився на інформатиці, син — на
архітектурі. Як скульптор він розвивався самотужки, через спілкування
зі скульпторами. Особливий вплив
мав на Дедишина Михайло Дзиндра
— перейняв у нього досвід і знання.
Загалом, митець має справу з
різними матеріалами, зокрема з каменем, цементом і кригою — торік
крижане „Дерево життя“ Мирослава Дедишина перемогло на конкурсі льодових скульптур, і це була
не перша перемога у подібних
конкурсах не тільки у Львові, а й
Канаді. З 1996 року співпрацював
зі статусною німецькою галереєю Vogel. А у просторі Львова
його роботи можна побачити
біля Ратуші — це ажурні ковані
фігури Швейка і лучника, в яких
обрис об’єкту створює лінія з металу. Такий графічний підхід до
скульптури цікавий, проте, коли
розглядати твір із різних боків,
цілісність сприйняття об’єкту
може руйнуватися через накла-

дання і перетин ліній. Тож митець
у середину графічного каркасу почав поміщати кам’яні або дерев’яні
вкладки. Ідея різного поєднання має
свою тяглість — вона виникла ще в
той період, коли Мирослав Дедишин
працював на волонтерських засадах
викладачем скульптури на острові
Цейлон.
На виставці представлено приблизно двадцять скульптур, які Мирослав Дедишин, використовуючи
бронзу, дерево, мармур, базальт,
штучне скло, створив у 2006 – 2017

роках. Дещо — у співавторстві зі
сином Андрієм. На жаль, у запланований день відкриття виставки
сталася страшна трагедія — син
помер. Тож на сторінці галереї у
фейсбуці з’явилося повідомлення:
„Урочистого відкриття виставки
не буде. Проте виставка вже є.
Вона триватиме до 12 березня,
тобто запланованих три тижні.
Тож нехай вона стане присвятою
Андрію Дедишину. Неодмінно
приходьте, даруйте підтримку і
цінуйте мистецтво і життя“.
Наталя ЯЦЕНКО
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коротко

Дивіться, що накоїло
кохання!..

25 лютого на території Національного історико-меморіального заповідника
„Бабин Яр“ у Києві відбулося відкриття пам’ятника
поетесі Олені Телізі. Участь
у заході взяли представники громадськості, молодь,
чиновники та духовенство.
Пам’ятник Олені Телізі
встановлено відповідно до
президентського указу про
святкування 100-річчя від
дня її народження, а також
— до 75-х роковин трагедії у
Бабиному Яру.

П

’єсу італійського драматурга Карло Гольдоні „Слуга двох панів“
написано в 1749 році в жанрі комедії дель арте. За більше, ніж два
з половиною століття її інсценізували майже всі відомі театри світу.
Не оминула вона і кін Театру імені Марії Заньковецької — у 1933-му, у
Запоріжжі, роль Труффальдіно виконував корифей закладу, один із
його засновників Борис Романицький, а режисерував виставу Василь
Харченко. Віднедавна, з 24 лютого маємо оновлену постановку —
мюзикл „Труффальдіно із Бергамо“ у свіжому сценічному прочитанні
Богдана Ревкевича.

| Світлини Наталі Яценко

Венеція часів Відродження, з її романтикою,
таємничістю… Хвацький
хлопець Труффальдіно,
наймаючись служити Федеріко Распоні, навіть і не
здогадується, хто насправді ховається за цим ім’ям.
Приймаючи пропозицію
стати слугою ще й іншого незнайомого сеньйора,
він сподівається устигнути всюди, отримуючи подвійну платню. Зрештою,
попри плутанину й постійний ризик бути викритим,
йому це вдається. Але не тільки це — у
фіналі маємо три щасливі пари, що стають під вінець!
Авантюрного Труффальдіно у першому складі грає заслужений артист
України Василь Коржук, у другому —
теж заслужений артист України Назарій
Московець. Образ головного героя, який
переконує себе й глядачів „а я зроблю все
бездоганно, я — Труффальдіно із Бергамо“, вдався відповідно до задуму — кмітливий, дотепний, спритний. Яскраве видовище карнавального типу, де є і маски,
і фехтування на шпагах, навіть кидання
ножів у Труффальдіно, який провинив-

ся (гротеск, що лоскоче нерви глядачеві) доповнили режисерські „родзинки“.
Так сцена з розвішуванням простирадл
на двох шнурах дала змогу не лише „закрутити“ ще більше вир подій, а й цікаво передати момент укладання угоди
між Труффальдіно і його другим паном.
Дотепності діалогам додали не тільки
вміння акторів використовувати міміку,
інтонацію, а й неавторські вставки.
Вистава легка за темою, розворушить
навіть найпохмурішого глядача, який
перейнятий буденними клопотами і не
вірить у силу кохання. Постановка не
переобтяжена співами й танцями, вони
скоріше є для неї обрамленням, а не її суттю. Не зважаючи на те, що розвиток сюжету доволі передбачуваний,
інтригу становлять ситуації,
в яких опиняється насамперед Труффальдіно — постає
щоразу питання, як він зуміє
з них виплутатися. І дорослі,
і навіть діти, жваво реагуватимуть на все, що відбувається на сцені — нудьгувати не
доведеться!
Наталя ЯЦЕНКО

Директором Львівського
театру опери та балету
ім. С. Крушельницької став
Василь Вовкун. Його підтримали шестеро з дев’яти
членів конкурсної комісії.
Конкурент Вовкуна, який разом з ним вийшов у другий
тур голосування, директор
Хмельницької філармонії
Олександр Драган набрав
лише три голоси. На посаду
гендиректора претендували
сім кандидатів.
23 лютого у Львові розпочався міжнародний фестиваль фантастичного
короткого метра Best Sci Fi.
До програми фестивалю
увійшли найкращі фантастичні фільми з Іспанії, США,
Франції, Ізраїлю та Хорватії.
Крім України, фестиваль
відбудеться у Польщі, Литві,
Іспанії, Швейцарії, Мексиці,
Білорусі, Казахстані, Молдові тощо. Подивитися фільми
можна у „Планеті кіно“,
кінопалаці „Коперник“ та у
Львівському кіноцентрі.
25 лютого відбувся фінал
національного відбору на
Євробачення-2017. Україну, яка цьогоріч приймає
конкурс, представлятиме
гурт O.Torvald. Журі віддали
гурту 5 балів, глядачі своїм
голосуванням — теж 5. Аналогічну кількість отримала
співачка TAYANNA, однак
вирішальну роль у виборі
переможця надали глядачам, які подарували співачці
лише 4 бали.
За матеріалами інформагенцій

16

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ч. 7 [2967]
2 — 8 березня 2017

п’єдестал пошани

Політехніки — серед найкращих
на міжнародному „Фесті-2017“

З

12 до 19 лютого в приміщенні обласного Івано-Франківського
музично-драматичного академічного театру ім. І. Франка
з ініціативи громадської організації культурно-спортивної
асоціації „Фест“, за підтримки департаменту молодіжної
політики та спорту Івано-Франківської міської ради відбувся
XXVII фестиваль естрадно-спортивного танцю „Фест-2017“.

Це свято вже стало традиційним
і улюбленим для дітей, юнацтва, а
також багатьох танцювальних ко-

лективів. Цього року „Фест“ зібрав
учасників зі всієї України, а також
з Білорусії, Польщі та Грузії. Львів
представляла команда студентів Львівської політехніки під керівництвом старшого викладача кафедри фізичного виховання, майстра
спорту Марти Мельничук. У
виступі брали участь студентки Віталіна Крохмаль
(ІАРХ), Мирослава Потокій
(IКНІ), Анастасія Манойло (ІАРХ), Олександра Рябоштан (ІКТА), Роксолана
Пиш’єва (ІКНІ), Марина
Гордієнко (ІХХТ), Анастасія Панасюк (ІБІД), Вікторія Михайлова (випускниця
ІКНІ). Нашу композицію,
поставлену на вірші Ліни

Костенко та музику вальсу, ми присвятили весні та її ніжності і легкості. Однак вона не була позбавлена складних технічних елементів,
які вимагали ретельної підготовки
та максимальної концентрації.
27-й „Фест“ мав свої сюрпризи,
серед них — участь нових колективів і використання нових жанрів танцю. Оцінювало конкурсантів компетентне журі, в яке входили судді
з Болгарії та Грузії. Запеклий відбір
найкращих учасників тривав чотири
дні, і команду політехніків як одну з
найкращих було обрано для участі у
святковому гала-концерті.
Для учасників та переможців фестивалю організатори підготували
пам’ятні керамічні медалі та календарі „Івано-Франківськ“, графічні
роботи „Фест-2017“, солодкі призи.
Для всіх були організовані святкові
дискотеки, екскурсії по місту та в
Буковель. Отриманий досвід і позитивні враження назавжди запам’ятаються нашій команді та допоможуть
досягти нових вершин.
Анастасія ПАНАСЮК,
студентка першого курсу ІБІД

розподілилися так: перше місце —
ІГДГ, друге місце — ІНЕМ, третє —
ІГСН, четверте — ІМПП (команда
неповна). Шахісти-переможці були
нагороджені грамотами, а їхні команди здобули ще більше очок.
У парку ім. І. Франка минулої
неділі пройшли відкриті змагання з велосипедного туризму Snow
bike – 2017. Участь у них взяли
приблизно 100 велосипедистів різного віку. Їх поділили згідно вікових категорій і статі. Було дві траси
— 200-метрова (тріал) і траса для
їзди на швидкість по кілометровій
доріжці (велокрос). Такі змагання
проводять традиційно в останню
неділю зими вже 15 років. Але якщо
у попередні роки вони були винятково спортивні, то цього року до
них змогло долучитися ширше коло
людей. Переможці отримали призи
від веломагазинів — запчастини та

деталі, а також сертифікати на придбання товарів.
Боротьбу за світову корону у Тегерані (Іран) продовжила українка
Анна Музичук, перед тим перемігши у півфіналі росіянку Олександру Костенюк. У партії з Костенюк
Анна білими фігурами на 30-му ході
відсвяткувала успіх, вигравши з рахунком 2:0. Фінальний матч за світову шахову корону (чотири класичні
партії) мав відбуватися з 27 лютого
до 2 березня. У разі нічийного результату 3 березня передбачалося
провести тайм-брейк. Хто стане
суперницею Музичук, вирішувала
півфінальна зустріч між китаянкою
Тань Чжун І та Харікою Дронавалі
з Індії. Чинною ж чемпіонкою світу є китаянка Хоу Іфань, яка торік у
березні у Львові відібрала корону у
сестри Анни Музичук Марії.
Н. Я.

cпортогляд
18 лютого у спорткомплексі Львівської політехніки, що в
Стрийському парку, у межах Універсіади серед викладачів і працівників університету відбулися
змагання зі шахів. Торік кількість
охочих позмагатися за призові місця була більша. Причину неактивності шахістів організатори бачать
хіба в місці і часі проведення змагань — минулого року їх проводили
у головному корпусі Політехніки.
На листи-запрошення, надіслані
директорам інститутів, відгукнулося семеро осіб, з яких було сформовано чотири неповні команди, у які,
згідно правил, увійшло по одному
чоловікові й одній жінці. В особистому заліку, в котрому проводилися змагання окремо для чоловіків і
жінок, першість здобули Богдан
Джуман (ІГДГ) й Алла Гуніна (ІГДГ).
У загальнокомандному заліку місця
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
2. Валка в’ючних тварин, які перевозять пустелею вантажі, людей. 7. Людина, котра тягне візок з вантажем
або пасажиром у країнах Східної та Південної Азії.
8. Італійський скрипковий майстер. 9. Група морських
островів, що лежать близько один одного. 13. Мистецтво складання з квітів букетів і композицій, поширене в Японії. 15. Змагання для виявлення найкращого з
учасників. 17. Порода низьких на зріст коней. 18. Одна
з найпоширеніших у світі релігій. 19. Рослина, зі стебел
якої виготовляють волокно. 20. Застаріла назва склоплавильного заводу. 21. Нижня частина стовбура дерева,
що залишилася на корені після того, як дерево спиляли.
22. Буддійський монах у Тибеті. 23. Людина, що віддає
свою кров для переливання її хворим. 25. Стежка в горах
Карпатах. 26. Український народний духовий музичний
інструмент. 29. Металева посудина для кип’ятіння води
з топкою усередині, яку наповнюють вугіллям. 32. Ім’я
українського кінорежисера (фільми „Арсенал“, „Земля“),
письменника-сценариста („Земля в вогні“, „Поема про
море“, „Зачарована Десна“). 35. Біла тканина, натягнута
на раму, на котрій демонструють фільми. 36. Найвищий
орган влади (парламент) у Монголії. 37. Історичний
роман В. Скотта.
Вертикально:
1. Той, від кого бере свій початок рід. 2. Чорноморська
акула. 3. Спортивні змагання на автомобілях. 4. У Давній Русі — народні збори; мітинг. 5. Місто в Японії,
столиця Зимових Олімпійських ігор 1998 року. 6. Побутовий прилад для збивання кремів, коктейлів. 10. Легка
пилоподібна сіра маса, яка залишається після згорання
чого-небудь. 11. Цінний папір, що дає його власникові прибуток у вигляді відсотків або виграшу. 12. Мистець, твори якого мають об’ємну форму і виконані з
твердих або пластичних матеріалів. 13. Короткочасне
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збільшення електричного струму або напруги. 14. Царівна, що вивела Тезея з Лабіринту. 15. Пов’язка, просочена лікарським розчином, яку накладають на хворе
місце для лікування. 16. Звертання до чоловіка в Іспанії.
24. Оповідний художньо-публіцистичний твір, в якому
зображені справжні факти, події, конкретні люди; стаття. 27. Особа, що має військове звання від молодшого
лейтенанта до полковника. 28. Кущова рослина з білими квітами та червоними ягодами, зібраними в кетяги.
30. Штат у Скелястих горах США. 31. Держава в Африці,
на узбережжі Атлантичного океану. 33. Столиця України. 34. Народний поет і співець у казахів.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
8 березня — Міжнародний жіночий
день.

Пам’ятні дати
2.03.1631 — помер Йов Борецький, засновник скиту Манявського на Івано-Франківщині.
2.03.1861 — в Україні скасовано кріпацтво.
2.03.1876 — народився Мирон Кордуба, український історик, автор праць з
історії Галицько-Волинського князівства, історичної географії, топоніміки.
2.03.1882 — народився Архип Тесленко,
відомий український письменник.
3.03.1889 — народилася Наталена Королева, українська письменниця.
3.03.1934 — енкаведисти розстріляли
Олеся Досвiтнього, відомого українського письменника.

3.03.1947 — помер Фiларет Колесса,
визначний український фольклорист,
композитор i літературознавець.
4.03.1750 — обрано гетьманом України
Кирила Розумовського.
4.03.1815 — народився Михайло Вербицький, український композитор, автор музики до Славня України.
4.03.1949 — народився Володимир
Івасюк, український композитор-пісняр.
4.03.1952 — загинув у бою художник
УПА Ніл Хасевич.
5.03.1827 — народився Леонід Глібов,
український байкар.
5.03.1904 — народився Марко Вороний,
український письменник (син поета
Миколи Вороного).
5.03.1950 — загинув генерал Роман
Шухевич-„Чупринка“, Головний Командир УПА, Голова Проводу ОУН в Україні.

6.03.1856 — народився Микола Садовський (Тобiлевич), видатний український актор, режисер, один з основоположникiв українського театру.
6.03.1939 — у Києві відкрито пам’ятник
Тарасові Шевченку (скульптор Матвій
Манізер).
6.03.1951 — помер в емiграцiї у Францiї
український письменник i громадський
дiяч Володимир Винниченко.
6.03.1980 — помер Григір Тютюнник,
український письменник.
7.03.1855 — народився Микола Максимович, український вчений-гідротехнік.
7.03.1962 — помер Семен Скляренко,
український письменник.
8.03.1169 — московський князь Андрiй
Боголюбський зруйнував Київ.
8.03.1967 — померла Олена Кульчицька,
українська художниця.
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Найкращий молодий
науковець року
Відповідно до Положення про конкурс
„Кращий молодий науковець року“ і Наказу
ректора від 17.02.2017 року, оголошуємо щорічний конкурс „Найкращий молодий науковець року“ навчально-наукового інституту
Національного університету „Львівська політехніка“ для молодих учених до 35 років,
основним місцем роботи яких є Львівська політехніка.
Терміни проведення конкурсу: з 20 лютого
до 24 березня 2017 року.
За більш докладною інформацією
звертатися до голів бюро секцій РМВ навчально-наукових інститутів або вченого секретаря РМВ університету Ірини Лех,
e-mail: iryna.lekh@gmail.com

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, 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 публікацій — знижка 10% від
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів до виходу
газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
e-mail: info@polynet.lviv.ua, audytoriya@gmail.com

диплом, виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Сивика Степана Миколайовича;
диплом М16 № 057112, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гарбуз Лідії Вікторівни;
паспорт АО № 241219, виданий Саксаганським РВ ГУДМС України Кривого Рогу Дніпропетровської області на ім’я Богача Дмитра Миколайовича;
студентський квиток ВК № 11492192, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шпак Анастасії Юріївни;
студентський квиток № 11037252, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гладій Устини Вікторівни;
студентський квиток ВК № 11320251, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Корсун Тетяни Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лампеки Вікторії Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тураш Богдани Іванівни;
студентський квиток ВК № 10967804, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Богомаза Назара Олександровича;
студентський квиток ВК № 10335308, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Захарків Анастасії Олександрівни;
студентський квиток ВК № 09602085, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Малушенка Дмитра Олександровича;
студентський квиток ВК № 11000500, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Петенко Ірини Ігорівни;
студентський квиток ВК № 12151720, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Костишин Іванни Іванівни.

Колектив Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу передчасної смерті
видатного вченого-математика, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, професора
кафедри прикладної математики Національного університету „Львівська політехніка“
Богдана Йосиповича Пташника
і висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям покійного.

Колектив кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ІГСН Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює
щирі співчуття доценту Роману Олеговичу Голощуку з приводу тяжкої
втрати — смерті
батька.
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
2 березня — „Набукко“ (опера). 18.00.
3 березня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
4 березня — „Кармен“ (опера). 18.00.
5 березня — „Лускунчик“ (балет). 12.00, „Любовний напій“
(опера). 18.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
2 березня — „Украдене щастя“. 18.00.
3 березня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
4 березня — „Труффальдіно з Бергамо“ (прем’єра). 18.00.
5 березня — „Різдвяна ніч“. 12.00, 18.00.
7 березня — „Безодня“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
3,4 березня — „Ножі в курях, або Спадок мірошника“. 19.00.
5 березня — „Забави для Фауста“. 19.00.
8 березня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“.
19.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
4, 5, 8 березня — „Іфігенія в Авліді“ (прем’єра). 18.00.

Перший театр
2 березня — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
3 березня — „Dogs“. 13.00.
4 березня — „Маленька Баба Яга“. 12.00.
5 березня — „Веселі піратські історії“. 12.00, 15.00.
7 березня — „Наш Тарас“. 14.00.

Львівська обласна філармонія
3 березня — Сергій Борткевич. Симфонія № 1 „З моєї
Батьківщини“. Сергій Рахманінов — Оркестрова сюїта
„Симфонічні танці“. Диригент Микола Сукач. 19.00.
5 березня — Зустріч молодих віртуозів. 13.00.
6 березня — Вечір вишуканого українського романсу
та неперевершеної поезії, присвячений 87 - річчю
геніальної Ліни Костенко. 19.00.
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