освітній студентський тижневик
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Волонтер Жанна Мина:
„Війна стосується кожного“
„Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
світ правди
засвітить“

3

Політехніка
співпрацюватиме
з польськими
підприємцями

4

Спортивна
альтернатива —
джентльменська
гра з фризбі

9 с.

16

2

ч. 8 [2968]
9 — 15 березня 2017

NOTA BENE!

Чи задоволені Ви навчальними практиками?
Віталій Яковина, завідувач кафедри
програмного забезпечення ІКНІ, доцент:

Павло Пастернак, студент
четвертого курсу Інституту
енергетики та систем
керування:

„Розширюємо бази
довготривалих практик
Практичне навчання поліпшуємо через інтенсивну співпрацю з працедавцями. Маємо філію кафедри у компанії
„Алекс“, де студенти в лабораторіях
слухають лекції провідних фахівців компанії. Практику
студенти проходять на підприємствах нашого міста та
різних областей України. Намагаємося, щоб вони отримали практичні навички на виробництві, ознайомилися
з процесами, взяли участь у реальному виготовленні
програмного забезпечення. Розширюємо бази довготривалих практик.
Ольга Соляр, студентка четвертого
курсу Інституту архітектури:

„Було б добре, якби
практик було більше“
У мене наразі була лише одна
практика — ознайомча, яку проходив на заводі „Електронпобутприлад“. Вона
тривала три тижні. За цей час нас не лише ознайомили з технологічними процесами, а й навіть
дозволили попрацювати за верстатами. Звичайно, було б добре, якби практик було більше, адже
теоретичні знання мають бути підтверджені доброю практикою з електромеханіки.
Назар Данилів, випускник
Інституту хімії та хімічних
технологій:

„Я — за поєднання теорії
і практики“
Ми отримуємо добрі теоретичні знання, але практична робота для кожного з нас значить дуже багато. Перша і
єдина наразі тижнева практика була в
нас з геодезії ще на першому курсі. Хотілося б попрацювати з різними програмами, побувати на конкретних ділянках, подивитися, як правильно облаштувати
територію. Зараз готуємо проект „Реновація першого
корпусу“. Керівник повів нас на об’єкт, розповів, що
там було раніше, що має бути, як планують облаштувати цю територію. Тож лекція це добре, а практика
— дуже добре, тому я — за тісніше поєднання теорії
і практики.

„Мені і моїм товаришам
пощастило“
Мені і моїм товаришам пощастило, бо завідувач кафедри хімічної
технології переробки нафти та газу Михайло Миколайович Братичак організував нам її на нафтопереробному заводі у Ґданську. Понад десять
днів ми ознайомлювалися з усіма технологічними
процесами, випробовували себе у ролі працівників
заводу. Теоретичну частину проходили на кафедрі, а дипломні проекти готували в лабораторіях.
Було б чудово, якби наші студенти могли робити
свої проекти на новому, сучасному обладнанні.
Опитувала Катерина ГРЕЧИН

круглий стіл

Навчальна практика: стан, проблеми,
перспективи
Досвід роботи є наріжним каменем у взаємодії інтересів роботодавців та пошукувачів місця праці на
Львівщині. Більшість з них взагалі
не має досвіду роботи, що відповідає
вимогам лише чверті вакансій. Для
тих, хто має зовсім невеликий досвід
роботи (від 1 до 3 років), підходить
понад 40 відсотків вакансій, а п’ята
частина пропозицій розрахована на
кандидатів із досвідом роботи 3 —
6 років. Тобто, на думку завідувача
кафедри менеджменту організацій

ІНЕМ Олега Карого, маємо тенденцію до зменшення вимог щодо
досвіду роботи фахівця з боку роботодавців, які частково пристосовуються до ринку „молодих спеціалістів“. І лише кожен п’ятий кандидат
спроможний похвалитися досвідом
роботи більше 6 років, хоча це може
зацікавити лише 12 відсотків роботодавців.
— Аналіз досвіду та даних працевлаштування випускників Інституту економіки та менеджмен-

ту навели на думку, що необхідно
переглядати структури та наповнення навчальних планів підготовки наших фахівців з менеджменту та
економіки, — говорить Олег Ігорович.— Особливо це стосується проведення практик, яка, на жаль, нині
прив’язана до стандартів і вимог, що
не відповідають сучасним ринковим
реаліям. Саме з тих міркувань 23 лютого провели на кафедрі круглий стіл
Закінчення на 8 с. m
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Шевченко і ми

„Не поет, бо це занадто мало…“
У його поезії — генетична
пам’ять тисячоліть
Уже сама поява Тараса Шевченка
в упослідженому стані українського
суспільства, яке в час його народження українським і не іменувалося; дороги життя, якими вела його
химерна доля; вкладені в уста „віщі
глаголи“ і те, яке значення мало
його слово на майбутні покоління,
не піддаються звичайному земному
розумуванню.
Енергія його слова, пристрасне
вільнолюбство поетової душі, роздуми над світом Божим стали тим
запаленим смолоскипом, якого не
в силі були загасити навіть найтемніші часи, що їх чимало випало на
долю України. Для нас Шевченко
— поет, мислитель, пророк, вічний
і вільний дух України. Не вихован-

ня і не вплив оточення дали основні
напрями його геніальних ідей, а голос крові, гени його предків з тисячоліть.
У творчості Шевченка все вартісне і захоплююче, але стрижневими, сутнісними, на наш погляд,
постулатами, є: Бог і правда, любов
до України, героїка козацтва та лицарства.
В його душі наче жили дві стихії:
одна — стихія козацького степу,
брязкоту шабель і лицарської відваги, і друга — високої мудрості „зеленогорбого Печерська“.
Те, що в житті Т. Шевченка Книги Старого Завіту чи Євангелія були
джерелом роздумів над світом, відігравали особливу роль у творчості, є
незаперечним фактом.
Велике значення для християнського світогляду поета, яке було

для нього органічним від народження, мала Київська духовна академія,
в якій він під час відвідин України у
1845 – 47 рр. часто бував. Тут зберігалися твори отців церкви, між ними
і рукопис Гоголя з виписками із деяких творів. І, можливо, слова Євангелія від Івана. „Споконвіку було
Слово, і Слово було — Бог. З Богом
було воно споконвіку. Ним постало
все, і ніщо, що постало, не постало
без Нього“, спричинились до вибору
життєвої дороги поета.
Він був перейнятий духом старокиївської культури, її релігією,
містикою, нарешті її літературою.
Майже напам’ять знав псалми, Патерик печерський. Звідси з’явились
„Давидові псалми“, як усвідомлення
вищої місії слова.
Закінчення на 10 с. m

у вінок Кобзареві

Зі Шевченковим словом у серці

І

нститут хімії та хімічних технологій став першою ластівкою
серед політехніків у вшануванні Тараса Шевченка. 2 березня
студентська молодь разом із просвітянським осередком інституту
зібралися на Шевченківські читання.

| Світлина Наталії Павлишин

Голова Товариства „Просвіта“
професор Христина Бурштинська
привітала студентство, наголосивши, що дуже втішена, що технарі
мають таку творчу душу, талант і
сильний дух.
— Дуже добре, що вдається так
чисельно збирати студентів на Шевченківські читання. Його вплив на

нашу культуру, політику, — велетенський. Євген Маланюк говорив
про Шевченка: „Не поет — бо це ж
до болю мало, Не трибун — бо це
лиш рупор мас, І вже менш за все —
„Кобзар Тарас“ Він, ким зайнялось
і запалало. Скорше — бунт буйних
майбутніх рас, Полум’я, на котрім
тьма розтала, Вибух крові, що заро-

котала Карою за довгу ніч образ“.
Хочу побажати всім нам — Шевченкового духу, душевного лицарства,
високої, безмірної, дивовижної любові до своєї країни, — наголосила
Христина Василівна.
Студенти, які представляли цілу
Україну, зокрема й Канів, декламували поезію Кобзаря, додаючи
власних особливостей інтонацією,
акторською грою, імпровізацією.
Молодь демонструвала, що для неї
його слово має вагу і вони добре
усвідомлюють значення всього сказаного.
Особливо зворушливим для присутніх був виступ їхнього колеги
магістранта першого курсу ІХХТ із
В’єтнаму Чан Куок Кханя, який вже
встиг добре прославити Політехніку. Хлопець прочитав вірш „Мені
однаково чи буду…“.
Всі учасники отримали подарунки, а Христина Бурштинська запросила їх взяти участь в університетському конкурсі декламації Шевченкової поезії.
Наталія ПАВЛИШИН
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Львівська політехніка співпрацюватиме
з польськими підприємцями

Д

Під час зустрічі йшлося про
співпрацю університету з польськими фірмами, зокрема про навчання, стажування та працевлаштування студентів-політехніків на
польських підприємствах. Ректор
розповів про спеціальності, за якими навчаються студенти в університеті та коледжах при Львівській
політехніці. Відтак випускники коледжів або студенти університету
зможуть поєднувати навчання на
бакалавраті чи в магістратурі польських вишів із працею за фахом. На
думку ректора, важливо, аби ця праця була відповідна до їхнього фаху
та освітньо-кваліфікаційного рівня.
Польських підприємців найперше
цікавлять студенти, які навчаються за напрямами: механіка, зварювання, деталі машин, проектування

| Світлина Ірини Мартин

епутат польського
парламенту Ян Філіп
Лібіцький і двоє представників
польських фірм зустрілися з
ректором університету Юрієм
Бобалом та проректором
Романом Коржем.

машин тощо. Обидві сторони домовилися про чітко обумовлені умови
такої співпраці, які незабаром будуть напрацьовані.
Ян Філіп Лібіцький також зацікавлений у співпраці зі студентами з обмеженими можливостями,
оскільки сам пересувається на візку.

Його найперше цікавлять не лише
пандуси та ліфти у навчальних закладах, а й можливості повноцінно отримувати відповідні знання.
Отож, є сподівання на співпрацю
Яна Філіпа Лібіцького зі Львівською
політехнікою.
Ірина МАРТИН

Майстер-класи
з логістики

П

редставники потужної компанії Good Logistics
— віце-директор Роман Околович, супервайзер
Олександр Горпинченко і менеджер Юлія Бухтоярова
провели майбутнім маркетологам і логістам заняття
з логістики.

Співпраця кафедри маркетингу і
логістики (МЛ) з експедиторською
компанією Good Logistics почалася
наприкінці 2016 року, під час міжнародної конференції з логістики у
Львівській політехніці.
— Тоді керівник львівського
офісу Good Logistics Роман Околович презентував їхню Good School
— проект співпраці зі студентами.
Ця компанія застосовує принципи

| Світлина Ірини Мартин

співпраця

інноваційної логістики, а це важливо і цікаво студентам. Відтак ми
домовилися з Романом Околовичем
про майстер-класи, — розповідає
доцент кафедри МЛ Наталя Чорнописька.
До того ж виявилося, що компанія динамічно розвивається і потребує розширення штату, що може стати неабияким шансом для студентів
не лише здобути місце виробничої

практики, а й працевлаштуватися у
компанії.
Під час майстер-класів лектори
розповідали четвертокурсникам бакалаврату і першокурсникам магістратури (саме вони брали участь у
заняттях професіоналів) про перевезення — морські, авіа, мультимодальні, консолідовані, перевезення
небезпечних вантажів, формування
вартості товару, міжнародні логіс-
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коротко
тичні правила тощо. А останнє заняття, яке провела Юлія Бухтоярова
(до слова, випускниця міжнародних
відносин у Львівській політехніці),
відрізнялося від попередніх, адже
йшлося про переговори, зустрічі, роботу з клієнтами, логістичні послуги.
Студентам запропонували поділитися
на продавців і покупців, і домовлятися
про купівлю-продаж конкретних товарів. Як розповіла Юлія, таке заняття вона проводить уперше. І приємно
вражена тим, що студенти проявляють
зацікавленість до роботи маркетолога:

— Ми охопили широку тематику
— від азів логістичної компанії і до
практичних знань. Намагалися викласти студентам усе, що стосується
реальної роботи логіста.
На думку спеціаліста роботи з клієнтами компанії Оксани Лесняк, яка
також була присутня на майстер-класах, це перший позитивний досвід
праці компанії зі студентами. Як-неяк, а такі заняття важливі для тих, хто
вже бачить себе у логістиці.
Ірина МАРТИН

вручення дипломів

Не закінчити,
а продовжувати вчитися

Т

акі настанови отримали магістри та спеціалісти Інституту
інженерної механіки і транспорту під час отримання дипломів
та з нагоди завершення навчання в університеті. У перші весняні дні
документи про вищу освіту також отримали випускники Інституту
адміністрування та післядипломної освіти й Інституту хімії та
хімічних технологій.

| Світлина Ірини Мартин

Випускники ІІМТ — це
магістри та спеціалісти
роботомеханічних систем та комплексів, прикладного матеріалознавства, технології машинобудування, обладнання
переробних і харчових
виробництв, організації і
регулювання дорожнього
руху, організації перевезень і управління на транспорті, автомобілів та автомобільного господарства, машини і технологій
пакування, обладнання електронної
промисловості. З 201 випускника 34
отримали дипломи з відзнакою. Директор інституту Олексій Ланець побажав учорашнім студентам знайти
цікаву й добре оплачувану роботу, аби
ці дипломи знадобилися.
Серед 155-ти випускників ІХХТ
— 41 диплом із відзнакою. Це спеціалісти і магістри хімічних технологій
неорганічних речовин, органічних
продуктів, переробки пластмас, біотехнології, бродильного виробництва, фармації тощо.
В ІАПО випустили 180 управлінців
фінансово-економічною безпекою,

управлінців проектами й адміністративних менеджерів. 35 випускників
отримали дипломи з відзнакою. Завідувач кафедри адміністративного
та фінансового менеджменту Назар
Подольчак, говорячи про часи змін,
наголосив, що ми живемо в чудовий
час, коли зміни приносять позитиви,
лише треба знайти і відчути їх, вдосконалюватися і не зраджувати своїм
принципам. Навіть те, що працедавець шукає доброго працівника, а не
навпаки, для випускників сьогодення
є чудовим шансом.
Ірина МАРТИН

У 2017-му році фінансування
наукових досліджень і розробок вишів та наукових установ, що належать до сфери
управління МОН, збільшилося
майже на 40%. На цьому наголосила Міністр освіти і науки
України Лілія Гриневич під час
звітування дев’яти класичних
університетів України про
результати їхньої наукової та
науково-технічної діяльності у
2016 році. Збільшення фінансування науки дало можливість
проплатити конкурсний відбір
на ці дослідження таким чином,
що ВНЗ-переможці суттєво
збільшили свої видатки на
наукову та науково-технічну
діяльність. Зокрема деякі виші
отримали на 50% більше коштів,
а більшість — на 15 – 22%.
Відновлено угоду між урядами
України і США про співробітництво у сфері науки та технологій. Документ діятиме до 25
травня 2019 року. Відновлення
Угоди відбуватиметься у формі
обміну нотами. Нота Державного департаменту Сполучених
Штатів Америки від 11 квітня
2016 року та Нота української
сторони у відповідь складатимуть Угоду між Урядом України
та Урядом США про відновлення
раніше чинного документа від 4
грудня 2006 року.
У Львівській політехніці
стартувала навчально-професійна програма LEAD
Programme 2017 у Лондоні.
Впродовж 14 днів молодь від
4 курсу і до 27 років зможе
відвідати провідні світові
компанії: Bloomberg, European
Bank for Reconstruction and
Development, Citi Bank, Black
Rock, Financial Times, City
Municipality, etc; подискутувати
з експертами у сферах фінансів, банківництва, урядування,
медіа; отримати практичні
навички та пройти тренінги з
лобіювання, презентування та
комунікацій, управління проектами та інші; попрацювати над
цікавими проектами у європейському форматі. Охочі повинні
зголоситися до 31 березня 2017
року.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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презентація

Як створити успішну ІТ-компанію
У
Презентував ІТ-компанію колишній випускник
університету, виконавчий
директор (СЕО) та її співзасновник Андрій Скоропад. На зустріч прийшли
молоді науковці і старшокурсники комп’ютерних
інститутів, радіотехніки
і студенти УКУ, які вже
відтепер дбають про своє
майбутнє працевлаштування.
Андрій Скоропад коротко розповів про компанію, про свій шлях у
бізнес, перспективи галузі.
Дав рекомендації студен-

там, як створювати велику
ІТ-компанію та успішно
нею керувати, наголосив
на особливостях роботи у
ній, чого чекає від молодих
фахівців роботодавець та
які навики має мати сучасний ІТ-спеціаліст.
Як зазначив гість, тих,
хто обере компанію, чекає
вільний графік роботи,
свобода вибору технологій
і методів реалізації проектів, постійне поповнення
своїх знань. Компанія
активно розвивається, є
офіси в США, які працюють над замовленнями, в

планах — стати партнером
Microsoft.
Під час активної дискусії Андрій Скоропад
відповів на численні запитання слухачів, дав багато
конкретних пропозицій,
принагідно зауваживши,
що багато молодих людей,
які свого часу виїхали за
кордон у пошуках кращої
долі, нині повертаються
додому, бо тут кращі умови праці й оплата вища.
На думку голови Ради
молодих учених університету Олександра Березка,
перший проект презента-

| Світлина Катерини Гречин

рамках проекту Львівського ІТ-кластеру „IT Expert“ за підтримки Ради
молодих учених Львівської політехніки 28 лютого відбулася презентація
ІТ-компанії Perfectial.

ції пройшов успішно, тож і
надалі разом із Львівським
ІТ-кластером дбатимуть
про організацію зустрічей
з успішними підприємцями Львова.
Катерина ГРЕЧИН

обмін досвідом

Спільні точки дотику

У

рамках угоди про співпрацю з Вроцлавською політехнікою на кафедрі
хімічної інженерії ІХХТ 20 – 25 лютого відбулося спільне навчання і
обмін досвідом польських і українських студентів.

Кафедра хімічної інженерії ІХХТ, єдина в Україні, готує спеціалістів з
комп’ютерної хімічної інженерії.
— Наш перший великий міжнародний досвід
пов’язаний з участю доцента Романа Гавриліва у

спільному міжнародному
проекті в рамках сьомої
Європейської програми, —
говорить завідувач кафедри професор Володимир
Атаманюк. — Продовженням нашої співпраці стали
підписані угоди з Жешівською і Вроцлавською по-

літехніками, основною метою яких є обмін досвідом
між науковцями навчальних закладів та студентами, участь у міжнародних
проектах і грантах, які фінансує Євросоюз. Доктор
Лукаш Радосінський працює над моделюванням
на молекулярному
рівні, що лягло в основу його лекційних
і практичних занять
під час спільного
навчання. Натомість
викладачі нашої кафедри ділилися досвідом використання
комп’ютерного моделювання для теоретичного дослідження процесів у галузі
хімічної інженерії.
Лекції польською
і англійською мова-

ми читали для студентів
Вроцлавської та Львівської політехнік доктор
Лукаш Радосіньский і доценти Роман Гаврилів та
Ірина Гузьова. Студенти
ж виступили з науковими
доповідями, поділилися
своїм досвідом.
— Приємно працювати поруч з однодумцями і
добрими професіоналами,
— каже Діана Кіндзера. —
Польські студенти дуже
задоволенні результатами
навчання, гостинністю,
атмосферою. Сподобався
й наш університет, музей
історії (їм це було цікаво,
адже колишні професори
нашого університету створили Вроцлавську політехніку), місто.
За результатами спільного навчання кілька
студентів спеціалізації
„Комп’ютерна хімічна інженерія“ візьмуть участь у
міжнародній студентській
конференції, де представлять результати своїх наукових досліджень.
Катерина ГРЕЧИН
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інноваційна творчість студентів

Фахівці для галузі сучасних технологій

К

афедра програмного забезпечення ІКНІ, якою керує доцент
Віталій Яковина, готує висококваліфікованих фахівців у галузі
сучасних технологій.
ють свої інноваційні ідеї, проекти,
проявляють підприємницькі навички.

До виконання конкретних проектів у межах навчальної дисципліни
студентів залучають на другому —
третьому курсах: учать працювати
в команді, творити реальні групові
проекти, виконувати разом із викладачами замовні проекти ІТ-компаній, класичні кафедральні наукові
розробки. Внаслідок, студенти мають
друковані статті у фахових виданнях,
беруть участь у міжнародних конференціях.
Набуті знання бакалаври найкраще демонструють у своїх дипломних
проектах: розробляють для підприємств програмні продукти прикладного спрямування: різні мобільні додатки, програмні сервіси термінових
викликів комунальних служб, програму для моніторингу та обліку роботи
взаємодії із ЗМІ, систему автоматизації роботи підприємства з ремонту
і технічного обслуговування автомобілів тощо. Магістри ж працюють над
науковими проектами, що стосуються
різних прикладних проблем інженерії
програмного забезпечення, зокрема
штучного інтелекту, розпізнавання
зображень.
— Приємно, що йдемо в ногу з
часом, адже тематика магістерських
дослідницьких робіт наших вихованців не відстає, а, може, й випереджає
західні розробки, — говорить Віталій
Степанович. — Про це свідчать комерційні та дослідні розробки західних компаній. Ми створюємо всі умови не лише для навчання, а й розвитку
творчої активності. Зокрема, у 2012 –
2016 роках, коли кафедра брала участь
у проекті програми „ТЕМПУС“, скерований на розвиток інноваційної
творчої діяльності серед українських
студентів, група студентів п’ятого
курсу розробляла свої інноваційні
ідеї. Вони навчалися у Швеції, а проекти захищали в Португалії. За результатами цього проекту на кафедрі
впровадили дисципліну для магістрів
„Інновації та підприємництво в програмній інженерії“. Тепер у рамках
цієї дисципліни студенти розробля-

Розумне сільське
господарство

| Світлина Катерини Гречин

Знання реалізовують
у дипломних проектах

Доброї слави набула науково-дослідна лабораторія, якою керує проректор з науково-педагогічної роботи професор Дмитро Федасюк. Молоді науковці і студенти-бакалаври
вже третій рік співпрацюють з італійською компанією Dinamika Generale,
що розробляє спеціалізоване вбудоване програмне забезпечення для
„розумної“ сільськогосподарської
техніки.
— Компанія розробляє всю апаратну частину, а у частині технічного
завдання в лабораторії, яку вони нам
подарували, розробляємо вбудоване
програмне забезпечення, — розповідає старший викладач Тетяна Марусенкова. — Тут студенти спочатку
отримують базові навички, а потім
працюють над інноваційними завданнями. До речі, проблеми компанії досліджує й аспірант другого року
навчання Ратібор Чопей. Його дисертаційна робота, присвячена забезпеченню якості і надійності вбудованих
систем спеціального призначення,
зокрема системам реального часу.

Лабораторія інтернету
речей
Популярністю користується у
студентів гурток під назвою „Лабораторія інтернету речей“ — один із

сучасних напрямів розвитку ІТ-технологій. Тут з ними працює старший
викладач Роман Гасько, співавтор
розробки програми інтернету речей. Він допомагає студентам реалізувати себе, вчить розробляти цікаві проекти на стику програмного
забезпечення інтернету загалом і
різних вбудованих систем та спеціалізованих комп’ютерів дуже малого
розміру.
— Займаюся зі студентами у вечірній час за програмами американських університетів, — каже Роман
Теодозійович. — Нещодавно студенти другого курсу, прослухавши
англомовні лекції Каліфорнійського
університету, успішно склали з них
іспити й отримали перші сертифікати. Через якийсь час вони вивчатимуть курс з використання системи
штучного інтелекту Watson компанії
ІВМ. У найближчих планах — проект під умовною назвою „розумний
вазонок“, мобільні інтерфейси до
інтернету речей. У далекій перспективі — створення робота телеприсутності (щось схоже на скайп: дозволяє інтерактивніше взаємодіяти з
людиною на далекій відстані).

Час — це гроші
Аспіранти Оксана Нитребич і
Віта Масюкевич викладають предмет „Інновації в інженерії програмного забезпечення“. Студентам він подобається, адже можуть
працювати на замовників, створювати і власні проекти. Так, магістри
Микола Василенко і Іван Симець
придумали розумний лічильник на
газ, воду і електрику (наразі на рівні ідеї). На це їх надихнули високі
тарифи. За їхнім задумом, споживач
за допомогою свого телефону зможе слідкувати за витратами коштів,
коригувати їх, пересилати покази у
відповідні служби і навіть оплачувати комунальні послуги через свій
телефон.
А дівчат Ольгу Боду та Галину
Лещишин більше хвилює економія
власних коштів, тому створюють до
смартфонів інноваційний додаток
„Час — це гроші“. Додаток допоможе стежити за витратами і прибутками, планувати свій бюджет.
Катерина ГРЕЧИН
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круглий стіл

Навчальна практика: стан, проблеми,
перспективи
m Закінчення. Початок на 2 с.

на тему: „Організування
навчальної практики: стан,
проблеми, перспективи“.
За навчальним планом
студенти-четвертокурсники
спеціальності „Менеджмент“
проходять двотижневу переддипломну практику на
тему, визначену бакалаврською кваліфікаційною роботою, а магістранти інституту
— на тему, визначену магістерською кваліфікаційною роботою,
яка триватиме чотири тижні у третьому семестрі. Та не завжди таку практику для студента можна організувати,
адже працедавці, зазвичай, не дуже
поспішають брати їх до себе. І тут ми
стикаємося із замкненим колом, яке
самотужки розірвати не можемо.
Діловий тон розмові надав виступ
проректора Романа Коржа, який наголосив на необхідності перегляду
концептуальних підходів до організування практик, де пріоритетом має
стати не оформлення звіту після її
проходження, а одержання професійних навичок та практичних компетенцій. Начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Олег
Логуш ознайомив гостей з діяльністю
відділу. Критичні нотки у його виступі торкалися недостатньої активності
студентів та викладачів Політехніки
на цих заходах.
Мене теж хвилює коло проблем,
з якими зустрічаються викладачі та
студенти. Найгостріші з них — пошук
привабливих для студентів баз практик; формальність ставлення до них
студентів; складна процедура документообігу, пов’язана зі скеруванням
на практику тощо. Куратор програми
стажування „Перший кар’єрний крок“
Львівської міської ради Юрій Звір зазначив, що термін практики студентів
Львівської політехніки є занадто короткий: вони навіть не встигають ознайомитися з діяльністю організації.
Він запропонував, щоб упродовж навчання студенти проходили практику
на одному підприємстві чи організації. Це дозволить краще придивитися один до одного, вибирати для себе
найкращих.

Є свої зауваження стосовно студентської практики і у працедавців.
Так, заступник голови правління корпорації „Електрон“ Віктор Медведєв
зауважив, що студент, потрапляючи
на практику, не завжди може сформулювати перелік навиків та вмінь, які
мав би знати. На його думку, варто
створити банк даних із відомостями
про студентів, після ознайомлення з
яким представник організації зможе
запросити на практику саме тих, які
йому потрібні за кваліфікацією.
Директор Львівського міського
центу зайнятості Олег Рісний теж
підтримав пропозицію щодо збільшення тривалості практики. Зокрема,
він зауважив, що провідні іноземні
компанії запрошують студентів на
проходження практики терміном до
трьох місяців. Він порадив працедавцям бути активнішими у співпраці із
вишами, давати їм свої пропозиції до
навчальних планів.
Начальник відділу праці та заробітної плати Західної електроенергетичної системи ДП НЕК „Укренерго“
Вадим Климовець та головний бухгалтер ПП „Тектум-буд“ Назарій Бохонко
висловили свої міркування за результатами проходження студентських
практик. Вони запропонували внести до навчальних планів підготовки
менеджерів виробничу практику на
третьому курсі для ознайомлення із
виробничою структурою організації
та технологічним процесом досліджуваної організації.
Дуже уважно учасники круглого
столу вислухали виступ студентів першого курсу магістерської підготовки
кафедри менеджменту організацій та
менеджменту персоналу і адміністру-

вання. Студенти Вікторія Відьманова
та Юлія Русин відзначили, що їм було
непросто знайти місце практики,
оскільки більшість організацій традиційно відмовляються „витрачати на
них свій час“, відмовляються надавати
необхідну інформацію про діяльність
організації, посилаючись на конфіденційність.
Внаслідок обговорень дискусійних
моментів учасники круглого столу
сформували пропозиції щодо вдосконалення процесу організування та
проведення навчальної практики. На
думку учасників, необхідно створити
для працедавців експериментальну
базу (резюме) студентів, які йдуть на
практику. Також працедавцям слід зустрітися зі студентами, які планують у
них проходити практику. Дослухалися
й до думки стосовно того, щоб студенти проходили всі практики на одному
місці. Також домовилися провести
круглий стіл за участю працедавців по
програмних продуктах, які варто вивчати студентам упродовж навчання;
створити сприятливі умови для стажування у вільний від навчання час;
забезпечити якісну роботу кафедри
щодо організування та проведення
навчальних практик студентів, змінивши мотивацію відповідального
за практику. На завершення доцент
Олег Карий подякував присутнім за
співпрацю і висловив згоду кафедри
стати експериментальною базою для
пошуку та розвитку спільних ідей у
налагодженні ефективної співпраці з
підприємцями Львівщини.
Ігор МАТВІЙ,
доцент кафедри менеджменту
організацій ІНЕМ
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благородна діяльність

Волонтерство як стиль життя
і спосіб думання

М

алими кроками — здійснюються великі справи. Про це точно знає
доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
ІГСН Жанна Мина. Впродовж трьох років вона всіма можливими способами
допомагає українським воїнам, які борються на передовій чи перебувають
на лікуванні після поранень.

| Світлина Наталії Павлишин

— Для мене допомога потребуючим —
повсякденна справа. А
коли почалася війна,
яка, як розумію зараз, у
моєму житті ніколи й не
закінчувалася, то всі зусилля скерувала на підтримку наших воїнів.
Мій дідусь пройшов війну і ніколи не хотів про
це говорити, тепер усвідомлюю, яке він бачив
пекло, що переживав і
чому так рано пішов із
життя. Мій тато — був
військовим фельдшером, тож із дитинства
я знала, що таке афганський синдром. Тоді так
не дбали про військових,
не було психологів, які
б допомагали їм виліковувати душу після війни,
тому до нас додому завжди приходили на розмови.
Тож тепер у мене навіть не
виникало питання — допомагати чи ні. Зрештою,
думаю, кожна нормальна
людина розуміє: якщо ти
не на передовій, то мусиш
допомагати в тилу, бо ця
війна стосується кожного,
— розпочала свою історію волонтерства Жанна
Мина.
Моя співрозмовниця
створила невеличку волонтерську спільноту, яка
діє завдяки небайдужості
її співробітників, друзів
і студентів усіх курсів —
Уляні Ярці, Тетяні Білущак, Соломії Федушко,
Ользі Трач, Олені Харгелії, Іванові Хомі та третьокурсників ІГСН Анастасії Васько і Михайлові
Мартину.

Жанна Василівна переконана, що покликання викладача — не лише
дати знання студентам,
а й прищепити і виховати патріотизм. Щоб вони
потім ті знання вміли і хотіли застосувати для розвитку своєї країни. Каже,
що щоразу її переповнює
гордість за молодь, коли
студенти самі, без нагадувань приходять і пропонують допомогу.
— Зараз спад суспільної активності. Людям
здається, якщо на сході
оголосили перемир’я, то
ніхто не стріляє, нема поранених і вбитих, воїни
не мають жодних потреб.
Зрештою, для багатьох ця
війна — просто статистика чи телевізійна картинка. Проблема, що за
цифрами часто не бачать
людей. Найкраще ситуа-

цію розуміють ті, в кого
хтось із рідних воює. Та
проблема ще й у тому,
що війна не обмежена боями на сході, а на
повну йде глобальна —
інформаційна боротьба
проти нас. Тож є багато
неправдивої інформації, люди заплутуються,
зневірюються, — проаналізувала моя співрозмовниця.
Жанна Мина через
друзів із „Волонтерської сотні Львова“, які
працюють у військовому шпиталі, дізнається, що першочергово
потрібно для поранених воїнів. Збирають
необхідні речі й для
допомоги на передовій
та для дитячих будинків
на східній Україні, бо, як
зазначила волонтерка, —
там ситуація плачевна.
— Ми понад рік допомагаємо воїнам 25-ого
окремого мотопіхотного батальйону „Київська
Русь“. Нещодавно відправили посилку з необхідними їм речами (безпалі
рукавиці, сухе пальне,
дощовики та каремати).
Майже півтонни допомоги на схід для воїнів і
в дитячі будинки зібрали
працівники Науково-технічної бібліотеки з ініціативи заступника директора Олени Харгелії. Потужну допомогу маємо від
емігрантів із Нью-Йорка.
Нещодавно волонтери
звідти допомогли закупити спальні мішки, зібрати
кошти на ремонт автомобілів, лікування бійців.

Я з волонтеркою Василиною Батько ходили по
палатах і давали кошти
безпосередньо бійцям, —
наголосила Жанна Мина.
— Насправді, все волонтерство тримається на
небайдужості. Коли хтось
каже, що не має змоги чи
часу для цього, то просто
нема бажання. Нам, самим
жінкам, не раз доводилося вантажити зібране. Моя
знайома волонтер по духу
Оксана Паращук — мама
трьох дітей, ще жодного
разу не відмовлялася допомогти своїм транспортом
завезти все на пошту. Коли
є можливість, то волонтери-чоловіки, як, наприклад, Дмитро Писковець із
Харкова, самі возять все на
передову. Воїн-художник
Павло Кулик після кожної
виставки з продажу картин
жертвує кошти на потреби
воїнів. Наш викладач із кафедри історії та етнокомунікацій ІГСН Іван Хома
передає на передову та в
шпиталь патріотичну літературу, білизну. Є люди,
які щомісяця віддають частину своєї зарплати на
допомогу, бо розуміють,
що допомагати треба постійно. Здебільшого після
лікування в госпіталі воїни
потребують ще тривалої
реабілітації.
Знайомі через знайомих, у кожну вільну хвилину чи, навіть, жертвуючи приватним життям,
залучаючи всіх, кого лише
можна, — так уже три роки
працюють волонтери. Не
розчаровуючись, не даючи собі права на слабкість.
Підсумовуючи, моя співрозмовниця наголосила,
що війна триває, а тому
нам треба постійних будителів.
Наталія ПАВЛИШИН
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ПРОСВІТА

Шевченко і ми

„Не поет, бо це занадто мало…“
волами України виступають верба,
тополя, калина. Значне місце посідає
історична тема, в сюжетах якої близько 100 разів поет згадує про могили.
Могили оживають як свідки нашої
історії, пам’яті, зв’язку поколінь, це
свідки предківської слави і козацької
звитяги, адже зі санскритської мови
козак — це лицар-воїн. Тому ворог
так нещадно їх нищить.

m Закінчення. Початок на 3 с.

Київ описував у своїх творах і малював з великим пієтизмом, „Київ з
його церквами і Лаврами сяяв у його
поезіях блискучим маяком на чорнім
тлі моря житейського тогочасної
України“ (Д. Донцов).
Воскресіння Христове подає
Шевченко в „Неофітах“ як воскресіння слова.
А ти
Возстав од гроба, слово встало.
І слово правди понесли
По всій невольничій землі
Твої апостоли святиє.
У Шевченка читаємо:
Щоб слово пламенем взялось,
Шоб людям серце розтопило,
І на Украйні понеслось,
І на Україні святилось.
Те слово, Божеє кадило,
Кадило істини.
Бог і правда у поетиці Шевченка тісно пов’язані. Поет часто розмовляє з Богом, бо Бог — абсолют
добра, милосердя і любові: „полину
до Бога молитися“; „мені так любо,
любо стало, ... неначе в Бога“; „Молітесь Богові одному, молітесь правді
на землі і більше на землі нікому не
поклонітеся“.
Тільки Богові! Не мамоні, не золотому тельцю, не можновладцям,
тільки Богу і правді.
Шевченко молився Богові, мізерні моляться матерії, або власним
статкам, поклоняються тим, від кого
залежить добробут:
Дрібніють люди на землі,
Ростуть і висяться царі.
Люди забули Божії глаголи, живуть не по правді, і „Господа зневажають“, тому на землі стільки лиха.
Україні віддав поет свою душу,
звертався до земляків із пристрасними словами „Свою Україну любіть,
любіть її во врем’я люте, в останню,
тяжкую минуту за неї Господа моліть“.
Серцем був з Гетьманщиною, з цим
короткочасовим, відносно самостійницьким періодом Української держави, коли вона ще не повністю потрапила під владу московської тиранії.

В поезіях Шевченка зустрічаємо
щемливі пейзажні описи з атрибутами культури того періоду:
Собор Мазепи сяє, біліє,
Батька Богдана могила мріє.
А онде, онде за Дніпром
На пригорі, ніби капличка
Козацька церква невеличка
Стоїть з похиленим хрестом.
Давно стоїть, виглядає
Запорожця з Лугу...
„Ще за Гетьманщини святої“, –
читаємо у Шевченка, бо Гетьманщина була країною вільних людей,
не знала кріпацтва, яке запровадила
„просвещенная государыня“ зажерливого північного сусіда. Тому такі
гіркі слова адресовані гетьманам:
„уособники, ляхи погані“
Та все пішло царям на грище:
І Запорожжя, і село...
І монастир святий, скарбниця, —
Все, все неситі рознесли!..
Своїм словом поет освячує українську землю, Дніпрові гори.
Високії! і голубії!
Найкращі в світі! найсвятії!
У далекій неволі, в Орській фортеці поет мріє:
Хоча серце замучене,
Поточене горем,
Принести і положити
На Дніпрових горах.
У творчості Шевченка символіка
відіграє чи не найпершу роль, сим-

Згадайте праведних гетьманів,
Де їх могили? де лежить
Останок славного Богдана,
Де Остряницина стоїть
Хоч би убогая могила?
Де Наливайкова? Нема!
Живого й мертвого спалили.
Україна під імперською Росією —
це „розрита могила“. В „Посланії...“
поет звертається до нас усіх,
щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима.
Шевченко жив козацьким духом,
часто уживав слова „лицарі святиє“,
протиставляючи їх „рабам незрячим,
гречкосіям“, „душевбогим“, „так то
так, знайшовсь таки один козак із міліона свинопасів“. А ті, що під принукою поклоняються фальшивому
імперському блиску або й жорстоким
тиранам, „раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття“, навіть якщо
вони носять гетьманські кунтуші.
Погорду, навіть негацію всього
дрібничкового, поверхневого, недостойного людини, як образу Божого,
відчуваємо в усій його творчості.
У поезії Шевченка відтворилась
трансформована генетична пам’ять
тисячоліть, її слави, культури, поетики. Тому вона має такий великий
вплив на національну свідомість
українців. Його слово несе дивовижну, часто незбагненну енергію, в якій
акумульовано сутність історичного
буття українців.

„Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
світ правди засвітить“
Значення Шевченка для утвердження української нації у світі
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найяскравіше подав визначний поет
нашої епохи Євген Маланюк.
Не поет, бо це занадто мало,
Не трибун, бо це лиш рупор мас,
А вже менш за все „Кобзар Тарас“,
Він, ким зайнялось і запалало.
Його слово виступає джерелом
різних первнів нашого національного життя, насамперед суспільно-політичного, філософського, історичного, культурного.
1891 рік — на могилі Т. Шевченка
в Каневі група студентів, переважно
з Харківщини, створила таємне українське політичне Товариство „Братство Тарасівців“ як альтернативу
російській експансії в громадське і
культурне життя України. Вони називали себе „національно свідомими
українцями“. Про цю подію згадував
один із засновників Братства, згодом
відомий громадсько-політичний
діяч, лікар Іван Липа, похований у
Винниках коло Львова.
Відомо, що братчики організовували лекції, літературні вечори,
пропагуючи ідеї Шевченка, пропонували українським письменникам
наслідувати в літературній праці європейські зразки замість російських.
Їх кредо: „Не ми будемо, коли волі
Україні не здобудемо“.
Свої основні ідеї опублікували у
1893 р. у львівській газеті „Правда“.
Автором був студент юридичного
факультету Київського університету
Святого Володимира, згодом ідеолог
українського націоналізму, адвокат
Микола Міхновський.
Примітка від львівської газети
„Правда“ до загальної програми
„Самостійної України“ закінчувалась
словами „Подаючи сю в перший раз
висловлену програму молодих українців, пересилаємо їй щире помагайбі до праці в сім напрямі, вітаючи їх
словами безсмертного Тараса „Борітеся, поборете. Вам Бог помагає!“. З
цими ж словами упав від ворожої кулі
на холодний київський брук під час
Революції гідності Сергій Нігоян.
Програмний документ Братства
мав назву „Визнання віри молодих
українців“, спирався на ідеї Т. Шевченка і протиставлявся аполітичному українофільству та космополітичним ідеям соціалізму.
На відзначенні Шевченківських
роковин у 1900 р. у Харкові М. Міхновський виголосив доповідь „Самостійна Україна“, представляючи

Шевченка як посередника між гетьмансько-козацькою і сучасною Україною.
У цьому ж році він видав політичну програму „Самостійна Україна“, в якій слідом за Шевченком
„Встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить“, аналізує
Переяславську конституцію з огляду міжнародного права, яку московські царі зневажили, потоптали. Він
пише: „Над Україною висить чорний
стяг повної асиміляції. Смерть політична, національна, культурна для
української нації. Всупереч всьому,
всупереч логіці подій „ми виписали
на сьому прапорі „Одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна,
від гір Карпатських аж по Кавказькі“.
„Братство Тарасівців“ пропагувало ідею соборності України. „Для
нас, свідомих українців, єсть один
український народ. Україна австрійська і Україна російська однак нам
рідні, і жодні географічні межі не
можуть роз’єднати одного народу“.
Під датою 10 березня 1912 р.
М. Міхновський пише статтю „Шевченківські роковини“, в якій Шевченка ставить на один рівень із пророком Мойсеєм. „Є він для народу українського тим огненним стовпом, що
колись Бог послав народові єврейському, як виходив він з Єгипту. Як
той біблійний огненний стовп показує він шлях до щасливої будучини“.
Продовження ідей „Самостійної
України“ знаходимо у творах ідеолога українського інтегрального націоналізму Д. Донцова. Розглядові
творчості Шевченка та його впливу
на українське національне життя
присвячено низку праць, зокрема і
працю „Шевченко і поети квадриги“.
Мова йде про групу поетів, які
піднімаються до розуміння двигуна
сучасного українства — національно-державної ідеї. Вони друкували
свої твори у львівському „Віснику“,
тому їх названо вісниківцями. До
них належали О. Ольжич, О. Теліга,
Л. Мосендз, О. Латуринська, Н. Лівицька-Холодна, Ю. Клен, О. Стефанович, Є. Маланюк, Ю. Липа, Ю. Драган. Дехто з них розпочинав писати
російською. Леонід Мосендз пише,
„коли у 1913 році зробили перепис
— всі написали, що вони „малороси,
лише я й ще один — що ми „русскіє“.
Але за один місяць з мене був український націоналіст“. Це сталося не
без впливу Т. Шевченка та „Історії
України-Руси“ М. Грушевського.
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Основу групи склали вчорашні учасники визвольної боротьби,
інтерновані в табори у Польщі.
Поразку національної революції
1917 р. поети старшого покоління
(О. Олесь, В. Самійленко, М. Вороний) сприймали як національну
ганьбу, молодше покоління у розпач не впало, формувалося на межі
українського і європейського світів
і готувалося до дальшої боротьби за
Українську державу.
Ось як про них пише Д. Донцов:
„Поети квадриги (О. Ольжич,
О. Теліга, Л. Мосендз, Є. Маланюк
— Х. Б.) взяли в свої руки й понесли
в майбутнє запалений Шевченком
смолоскип „вогню святого“, яким
прагнув запалити серця сучасників
і нащадків... Цей вогонь Шевченка
— це була містика стародавнього
Києва, якій подібної «нема на світі“,
містика хреста і меча... В цьому вогні
повинна була народитися нова людина, „вогонь пожираючий“ гнилу
психіку „плебса“ й свинопаса „грязі
Москви“, вогонь непереможної любови і патосу боротьби...“.
Готуючись гідно стріти свою
добу, прикликала працювати для
„рідної землі“, а не „для рідної стріхи“ Олена Теліга. Мотив великого
призначення України і борців за її
волю звучить у строфах О. Ольжича:
Захочеш — і будеш. В людині, затям,
Лежить невідгадана сила.
Зрослась небезпека з відважним
життям,
Як з тілом смертельника крила.
Наче сьогодні написані слова
одного з вісниківців Леоніда Мосендза:
Хай мати відштовхне мене,
відвернеться стократ,
коли забуду, що забив тебе
північний кат.
З Шевченківської енергії, його
високого духу, самопожертви, безсмертного слова зродились не поодинокі герої, а покоління відважних.
Їх девіз — „Ми будемо!“. Це покоління нових мазепинців, бандерівців,
сучасних кіборгів, героїв Небесної
Сотні, Іловайського котла та Авдіївки. І несть їм числа.
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки, професор
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плекаймо мову

наш календар

Термінологія —
до суті слова
Н

а шпальтах „Аудиторії“ розпочинаємо
оприлюднювати проблемні питанки нашої
мови, зокрема термінології. Сподіваємось, що
ці інформаційно-консультаційні публікації
будуть дієвим майданчиком для дальших
плідних розмов і співпраці.

Окрім звичних мовних огріхів,
кальок і суржику, який віддавна
буйно квітне на всіх теренах засобів
масового інформування й навіть у
високій школі, часто-густо трапляються прикрі помилки в термінології, що є непринятні для освітніх і
наукових закладів, фахової та навчальної літератури, практичних,
лабораторних, курсових і дипломних праць та навіть дисертацій.
Мудраґелі свого часу вельми
влучно зазначили: „Якщо мова не
правильна, то вона не означає того, що
має означати, а отже, не буде зроблено
те, що має бути зроблено й тоді моральність і всяке мистецтво почнуть занепадати, справедливість зійде на пси — і
всі впадуть у стан безладу“.

Прикро чути й читати, що у
багатьох усе чомусь „знаходиться“, хоча зазвичай ідеться не про
загублене. Панує майже повне
іґнорування кличного відмінка у
звертанні, і навпаки маємо надужиток слова „давайте“, хоча ніхто
нікому й нічого так і не дає , як і
надужиток частки -ся у зворотних
дієсловах...
Маємо суцільну плутанину, а
відтак, і зміну значини слів від
неправильного вживання кінцевого -а(-я), -у(-ю), для іменників
2-ї відміни чоловічого роду. Сліпе взорування на російські прийменники в, по, при й инші, без
огляду на контекст і українську
традицію заплутують зміст, як і
вживання активних дієприкметників на ознаку
іменників, чого наша
мова взагалі не має.
Ці та чимало инших,
на перший погляд, абеткових істин будуть предметом наших повідом.
Долучайтеся, ми відкриті до співпраці як тут: http://www.
audytoriya.lviv.ua, так і тут: http://
tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Answers/
TK_answer0004.htm
Порадити потрібну літературу,
з’ясувати певні правописні, стилістичні проблеми чи дібрати той чи
той лексико-семантичний варіянт
— це до нас.
Вичитувати, редаґувати, виправляти, кореґувати ваші твори,
праці, статті, дописи й писати на
них анотації, відгуки та рецензії —
це деінде...

Єднаймося в обороні
нашого Богом даного Слова.
Доскональмо свою усну
й писемну мову!
Не сьогодні й не вчора це почалося... Сказати, що ми падаємо — це
нічого не сказати... На жаль, ми вже
давно в цьому стані й падаємо далі...
Мовні, правописні й інформаційні війни були і є вельми потужним інструментом за серця й душі
загалу. Про це можна чимало писати, дискутувати й пояснювати, але
наша мета инша. Ми будемо намагатися висвітлювати проблемні випадки неправильного слововжитку,
тлумачення, перекладу, правопису.
Порушувати питання доцільности
чи надужитку чужомовних запозик,
популяризувати найкращі набутки
попередників, шукати українські
влучні й доречні відповідники втертим чи скалькованим словосполукам. Бо слово започатковує всі вчинки й
усі наміри (Ісократ).

Рубрику провадить
Микола ЗУБКОВ,
науковий співробітник
Технічного комітету
стандартизації
науково-технічної термінології

15 березня — Всесвітній день прав
споживача.

Пам’ятні дати
9.03.1814 — народився Тарас Шевченко, геніальний український поет.
9.03.1851 — помер Ганс Крістіан Ерстед,
данський фізик, який виявив дію електричного струму на магнітну стрілку,
що привело до виникнення нової галузі фізики — електромагнетизму.
9.03.1862 — народився Микола Пимоненко, відомий український живописець.
9.03.1930 — розпочався судовий процес у Харковi над 45 членами вигаданої сталiнiстами „Спiлки визволення
України“.
10.03.1787 — народився Устим Кармелюк, керiвник селянського руху на
Подiллi.
10.03.1861 — помер у Петербурзi Тарас
Шевченко.
10.03.1939 — помер у більшовицькому
концтаборi Сергiй Єфремов, український політичний діяч, письменник,
історик літератури, заступник голови
Центральної Ради.
11.03.1816 — народився Олександр
Афанасьєв-Чужбинський, український
письменник.
12.03.1863 — народився Володимир
Вернадський, український ученийгеохiмiк, перший президент Академiї
наук України.
13.03.1927 — померла Днiпрова Чайка
(Людмила Василевська), українська
письменниця-демократка.
13.03.1951 — помер Дмитро Дорошенко,
український історик, державний і політичний діяч, член Центральної Ради.
14.03.1850 — народився Володимир
Шухевич, український етнограф.
14.03.1872 — народився Олекса Новакiвський, видатний український
маляр, представник експресіонізму.
14.03.1879 — народився Альберт Ейнштейн, німецький і американський фізик, автор теорії відносності, лауреат
Нобелівської премії.
14.03.1891 — народився відомий український актор Амвросiй Бучма.
14.03.1923 — за рішенням Ради Амбасадорів у Парижі Західна Україна
увійшла до складу Польщі.
15.03.1668 — гетьманом України обрано Дем’яна Многогрiшного.
15.03.1939 — проголошення самостійної Карпатської України.
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герої поруч із нами

Кіборги поспілкувалися з політехніками

П

| Світлина Наталії Павлишин

оговорити зі справжніми героями, які знають ціну боротьби і як вижити
в нелюдських умовах, мали нагоду студенти Львівської політехніки. Для
них 2 березня у рамках проекту One Day Meeting ГО „Львівський молодіжний
клуб“ спільно з Колегією та профкомом нашого університету організували
зустріч із кіборгами, які воювали за Донецький аеропорт та Піски.

Зустріч розпочалася
хвилиною мовчання за
всіма, хто пожертвував
свої життя в боротьбі за
Україну.
Молоді презентували
комікс про подвиг воїнів
Донецького аеропорту — „Кіборги. Історія
трьох“. Один із героїв
цієї ілюстрованої історії
був присутній на зустрічі
і докладно розказав студентам про той випадок.

Це лише перша ілюстрована історія зі сотень
героїчних про подвиги
бійців, які в майбутньому
побачать світ у вигляді
ілюстрованих журналів.
— Так сталося, що
живемо в часи перемін і
мусимо бути частиною
цієї історії. Маємо виклик — війну. Одним із
героїчних і сумних епізодів, який став символом
нашого протистояння,

коротко
У Млинах на території Польщі 4
березня вшанували 202-у річницю
від дня народження творця музики Державного славня України
— Михайла Вербицького. Урочистості розпочалися з літургії в церкві
покрови Пресвятої Богородиці, де
колись парохом був отець Михайло
Вербицький. У каплиці-пантеоні,
де він похований, відбулася поминальна молитва. Вшанувати пам’ять
видатного українця зібралося майже
тисяча людей, зокрема представники
влади Львівщини та Прикарпатського
воєводства.

— Донецький аеропорт.
Я цю війну називаю війною за незалежність. На
жаль, мусимо внести цю
плату. І від цього залежить чи ми будемо благополучна країна, чи нас
не буде взагалі, — наголосив один із гостей
зустрічі. — Маємо прожити з достоїнством ці
часи. Вчіться, щоб розуміти, що відбувається.
Змінити ситуацію може

У неділю, 5 березня, на вул. Білогорща у Львові вшанували
пам’ять генерала-хорунжого та
Головного командира УПА Романа Шухевича. Представники обласної та міської влади, мешканці
Львова, почесна варта ліцеїстів
Львівського ліцею ім. Героїв Крут
та команда ГО „Товариство пошуку жертв війни „Пам’ять“ поклали
квіти до пам’ятника Роману Шухевичу та помолилися. А ввечері
Львовом пройшла смолоскипна
хода на честь командира УПА.
Колона вирушила від пам’ятника
Тарасові Шевченку до пам’ятника
Борцям за волю України.

лише розумне суспільство і лише спільними
зусиллями. Навіть, якщо
справді тяжко, піднімайте голову і йдіть уперед.
Зустріч була дуже
щира. Студенти хотіли
чути від воїнів усе: як
вони жили заблоковані в
аеропорту, що їх спонукало до таких подвигів,
як військові оцінюють
сучасну ситуацію і як
бачать розвиток країни.
Військові понад годину
розповідали різні історії, які довелося пережити, згадували й кумедні
випадки, наголосивши,
що лише почуття гумору
і піднесений дух, допомагали вистояти.
— В дитинстві я мала
мрію — побачити козаків. На Грушевського,
на Інститутській я їх побачила. А коли почалася
війна, я зрозуміла, що
живу поруч із ними. Нам
круто пощастило: маємо
шанс зробити країну такою, як хочемо. На передовій це щодня роблять.
Маємо живих героїв,
вони ходять вулицями,
живуть поруч із нами,
— завершила зустріч волонтер Юля.
Наталія ПАВЛИШИН

Депутати парламенту Португалії підтримали резолюцію про
визнання Голодомору в Україні
геноцидом. В ухваленому документі португальський парламент
засуджує Голодомор в Україні
у 1932 – 1933 роках, визнає його
геноцидом з боку „тоталітарного
комуністичного режиму Сталіна“.
У тексті рішення парламентарі
Португалії закликають „засудити
всі форми тоталітаризму і злочини проти людства, такі як ті, що
сталися у тридцяті роки в Україні“.
За матеріалами інформагенцій
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студентська організація

Всі дороги ведуть у BEST

Я

кщо запитати політехніків із чим у них асоціюється діяльність
Міжнародної студентської організації BEST, то ті, хто хоча б раз був на
заходах, які проводила ця спільнота або чув про неї, однозначно скажуть
— успіх, цікаве неформальне навчання і подорожі.

Днями BESTівці поповнювали свою чималу
команду новими силами
— проводили весняний
набір. Кажуть, що кількість охочих більша, аніж
сподівалися. Та, зрештою, після заповнення заявки студенти ще мусять
пройти два етапи відбору.
— Передовсім ми проводимо перший етап
відбору — Case
Study. Впродовж
тижня охочі стати частинкою
нашої організації у визначений
день приходять,
ми ділимо всіх
на команди по
5 – 6 осіб і даємо завдання.
Спостерігаємо,
як люди працюють у команді,
як поводяться під час
презентації результатів,
— розповіла трохи деталей про відбір у BEST
магістрантка першого
курсу Інституту архітектури віце-президент зі
зв’язків із громадськістю
і маркетингу локального
осередку BEST Lviv Наталя Гелетій. — Після цього
проводимо ще співбесіду.
Трапляється, що студенти
вже й так багато-де задіяні і навіть самі оцінюють, що не матимуть достатньо часу для роботи
з нами.
Буває, що бажанню
потрапити в BEST не
перешкоджають жодні
поразки і студенти проходять в організацію за
другим чи третім разом.
Хоча не поодинокі випадки, коли від початку

діяльності люди розуміють, що це не їхнє, що
їм важко жити в такому
шаленому темпі, непросто відкритися для спілкування з такою великою кількістю людей або
зникає бажання будь-що
робити і вони йдуть із
BESTу.

— Не раз були випадки, коли ті, кому з першого разу щось пішло не так,
за рік повернулися і стали дуже успішні. Такий
добрий приклад — Юля
Дарморез. Вона прийшла до нас на молодших
курсах, але швидко передумала. А коли через
рік повернулася, то мала
багато цікавих ідей, які
успішно втілила: спершу
була дизайнером локальних „Інженерних змагань“, потім їх головним
організатором, згодом
уже працювала в організації на міжнародному
рівні і побувала в п’ятнадцяти країнах, — додала Наталка.
Та як би там не було,
практично кожен, хто
став частинкою спільноти — задоволений. Ко-

жен знайшов організацію
своїм шляхом, та всі вони
мають спільну думку —
„якщо ти BESTівець, то
назавжди“.
— Моє перше знайомство з організацією
— участь в „Інженерних
змаганнях“. А через півроку я побачив оголошення про набір в організацію зі слоганом — „хочеш
бути більше, ніж
просто студентом?“. І вирішив,
що справді хочу
цього. Я пройшов відбір і вже
за три дні почався шалений ритм
роботи: отримав
перші завдання,
потрібно було
готувати якісь
презентації, відбулися збори та
ще багато іншого. За два
тижні я вже був учасником мотиваційних вихідних у Карпатах, де нам
читали лекції, розказували як краще працювати з
проектами, там познайомився з багатьма людьми,
зокрема й з Наталкою. А
ще через два тижні ми з
нею потрапили на TEDx
у Берлін, як співорганізатори. Я був надзвичайно
щасливий, бо просто фанатію від цієї освітньої
програми, — поділився
враженнями третьокурсник Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки
Максим Присяжний.
Найголовніше, що
дає BEST — можливості:
вчитися, знайомитися зі
студентами по всій Європі, подорожувати. Ті, хто

вже спробував поїхати з
організацією кудись, кажуть, що це затягує і хочеться щораз більше подорожувати, дізнаватися
про щось нове. Зараз уже
відкрито конкурс на літні
курси до п’ятдесяти міст у
різних європейських країнах. І головне, що їхати
можуть усі політехніки
інженерних спеціальностей (окрім ІНЕМ, ІГСН,
ІППТ, ІНПП).
— За кордон я почала
їздити завдяки BEST. Бо
раніше мені це виглядало
дуже-дуже складно: візи,
гроші, різні клопоти. А
коли в організації дізналася про освітні курси і
те, що українці можуть
їхати практично безкоштовно, лише оплачувати дорогу, то наважилася
їхати. Вперше я подалася
на весняні курси в Загреб
(Хорватія). Тоді мої знання з англійської мови були
досить слабенькі, їхала
сама в незнайому країну,
тож хвилювання переповнювало. Та дорогою у Відні познайомилася з дівчинкою і, на моє здивування, з моїм рівнем
англійської, ми навіть добре порозумілися між собою. До Загребу вже їхали
разом. Там теж мала трохи пригод: не було грошей
на телефоні, інтернету,
тож ледве знайшла організаторів. Та за два тижні в мультикультурному
середовищі я поліпшила
свою розмовну англійську, дізналася багато
цікавого. Незважаючи на
те, що курс був на тему
нафти і газу, а я вивчаю
дизайн — було цікаво.
За півроку я побувала в
шести країнах. І надалі
зупинятися не збираюся,
— додала наостанок дівчина.
Наталія ПАВЛИШИН
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КУЛЬТУРА

палітра

коротко

Картини, які подолали
кордони між Нідерландами,
Польщею й Україною

У Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка
презентували твори Стефанії
Туркевич і Сергія Борткевича.
Фотокопії рукописів більшості
творів першої української жінки-композитора досі зберігалися в
Кембріджі у її родини. Повернення
нот в Україну дасть змогу виконувати музику композиторки тут.
Стефанія народилася у Львові 1898
року, почала здобувати музичну
освіту, а вдосконалювала її вже у
Празі та Відні. Доля Сергія Борткевича дуже подібна — він, харків’янин, здобув блискучу освіту в
Петербурзі та Лейпцизі, викладав
у Берлінській консерваторії.

Х

удожник Андре ван дер Венден народився у портовому місті Ден
Гельден Королівства Нідерланди. З 15-ти років почав відвідувати
польське місто-курорт Щавно-Здруй, малювати його пейзажі, тепер
і живе у ньому. А ще часто приїжджає до Львова. Вперше почув про
наше місто школярем на уроці географії, десять років тому завітав
до нього разом із дружиною. Першого березня у Національному
музеї у Львові ім. А. Шептицького відкрив персональну виставку
своїх живописних полотен, світлин і фотоколажів.

Митець, заручившись підтримкою Галереї мистецтв міста
Валбжих, пропонує увазі українського глядача виставковий
проект „Картини без кордонів.
Україна — Польща — Нідерланди“. У холі Музею розмістили
його фотографічний доробок, а
поверхом вище — малярський.
Серед кадрів, які фіксують окремі
львівські будинки, навіть окремих
цікавих людей у міському середовищі, виділяється фотоінсталяція квадратної форми. Опинившись усередині неї, можна відчути
себе Ратушею на площі
Ринок і без поспіху оглянути кожен будинок.
Цю роботу на відкритті виставки художник
подарував Львову, отримавши навзамін від
заступника мера Андрія Москаленка монету, присвячену королю
Данилові.
Живопис Андре ван
дер Вендена рефлексійний і дуже… строгий. Чітко, ніби під
лінійку, вималювані
нідерландські поля, заквітчані
тюльпанами й гіацинтами. Польська зима теж відтворена з фото-

| Світлини Наталі Яценко
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Богдан Тихолоз, який переміг у
конкурсі на посаду директора
Львівського музею Івана Франка, озвучив своє бачення розвитку цього закладу. Він пропонує оживити музей розмаїтими
мистецькими акціями — концертами, виставами, літературними
зустрічами, перетворити на дім
для кожного, хто туди прийде.
графічною правдивістю. На деревах, вкритих снігом, промальована
кожна гілочка, в будинках і людях
— кожна рисочка.
Автор використовує акрилові фарби
й аерограф, а також, схоже на те,
що й свої знання
проектанта-механіка — навчався в
Політехніці Гааги.
Мистецтвознавці
зауважують, що він
„конструює образ
на зразок японських
дереворитів — лінією та асиметричною
композицією або
монохромними відтінками білого, чорного, сірого“.
Крім цього, у його роботах відчувається подих майстрів нідерландської школи живопису, хоч сам
автор свідомо не звертається
до їхньої творчості.
Художник каже, що його
виставка — це втілення комплексної любові до трьох країн.
Львів для Андре ван дер Вендена є містом, в якому він почувається як удома, і яке його
надихає.
Наталя ЯЦЕНКО

У львівському академічному
театрі „Воскресіння“ відбулася прем’єра вистави „Іфігенія
в Авліді“. Почалася Троянська
війна, та грецькі війська не можуть
відплисти з Авліди, бо богиня
Артеміда наслала на греків штиль.
Царю Агамемнону жрець пророкує
перемогу у війні лише тоді, як той
пожертвує життям доньки Іфігенії. Агамемнон, втілений актором
Петром Микитюком, постає перед
вибором — влада чи людяність.
Воскресінці взялися за цю трагедію, бо вона нині на часі, вважає
режисер Ярослав Федоришин.
3 березня у Національному музеї
у Львові ім. А. Шептицького
відкрито виставку японської
графіки ХІХ століття „Японська
гравюра укійо-е „Світ кабукі“.
Захід відбувся у рамках року Японії
в Україні. На виставці експонують
приблизно 100 робіт школи Утаґава. Її представники відомі творами у жанрі якуся-е — зображень
акторів театру кабукі. На виставці
найширше представлено роботи Утаґави Кунійосі, останнього
великого майстра укійо-е, поруч з
роботами його учнів. Виставка триватиме до 26 березня. У її межах —
майстер-класи та лекції.
За матеріалами інформагенцій
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортивна альтернатива

Джентльменська гра з фризбі

В

ипускник ІКТА Львівської політехніки Дмитро Федерлян прийшов
у алтимат завдяки оголошенню від команди Lions. Захопився
відео Броуді Сміта, з одногрупником придбали перший професійний
диск і між парами на газоні біля головного корпусу тренували
кидок. Інколи на території університету зустрічали хлопців, які
вже займалися алтиматом. Вони й запросили на тренування…

Алтимат у нас
Давніше була команда WilWest.
Також на базі секції ЛНУ ім. І. Франка сформувалася команда Lions, яка
приблизно після семи років існування через певні суперечки розпалася.
Гравці, що залишилися, приєдналися до команди WildWest. У 2015 році
з WildWest’у виокремилося кілька
гравців — так з’явилася команда
E-Motion (енергія + рух).
— У неї потрапив і я, почав активно набирати людей, — розповідає Дмитро. — У нас тепер їх сотня,
серед яких є активна двадцятка, яка
відвідує майже кожне тренування.
Взагалі, набір нових гравців — це
наша головна фішка, бо рано чи пізно старші через різні життєві обставини відсіюються. У WildWest було
мало гравців, але з досвідом, у нас
— багато новеньких. Голова Обласної федерації літаючих дисків Віктор Католик запропонував об’єднати наші команди: ми WilWest даємо
нових гравців, а вони нам — досвід,
і разом ростемо швидше. Тож на турніри E-Motion тепер виїжджає двома
складами — перший їде перемагати,
другий — набратися досвіду.
У межах нашого клубу є ще дівоча команда. А загалом — три дивізіони: жіночий, чоловічий і змішаний.
Наймолодшому гравцеві — 14 років,
найстаршому — 27.
Маємо у Львові і конкурентів.
Частина дівчат з луцької жіночої
команди High Five, які навчаються і
тренуються у Львові, сформували з
хлопців команду Start-Up. Ми з ними
не тільки перетинаємося на турнірах, але й інколи вони приходять до
нас на тренування.

Його особливості
Алтимат грають на траві (7×7),
піску (5×5) і в холодні пори року — в
залі (5×5). У нас є необмежена кількість замін гравців між розіграшами
очок. Тому на чемпіонат можемо вез-

ти 15 – 20 осіб. Але в Україні цей вид
спорту не дуже поширений і офіційно
визнаний лише наприкінці минулого року, тож на турнір інколи приїжджає 5 – 7 гравців від однієї команди.
Був випадок на турнірі в Івано-Франківську, коли в команді з Черкас грали
без замін 5 гравців, серед яких — одна
дівчина. Коли вона травмувала ногу,
ми запропонували суперникові зіграти „4×4“.
У нас також вітається Дух Гри.
Після гри всі гравці збираються у так
зване коло духу. І обидва капітани
висловлюють подяку за гру й озвучують, які моменти в ній сподобалися
найбільше, а над чим треба попрацювати. Після цього організатори
вручають їм бланки, і вони разом із
командою обговорюють і спільним
голосуванням оцінюють гру суперників — виставляють бали за знання
правил, справедливість і чесність,
фоли і фізичний контакт, самоконтроль і ввічливе, без матюків, спілкування на полі тощо. Наприкінці
загальна сума балів розділяється на
кількість матчів, які команда провела. І мені як капітану приємно, що ми
отримали кубки за Дух Гри на двох останніх турнірах поспіль.
Спорт наш дуже джентльменський!

Як зісередини
— На своїй сторінці в мережі
http://www.sport21.lviv.ua пишете,

що не важливий досвід, навчимо всього.
З чого починаєте навчання?
— Спочатку — уміння ловити
й кидати диск. Потім — правила,
різні лайфхаки й нюанси, тактичні
навички взаємодії з командою, фізична підготовка — прискорення,
біг, стрибки. Кожне тренування
починається з розминки. Після цього відпрацьовуємо певну кількість
вправ, тренер пояснює, де будуть
вони використані та для чого. Вкінці
розділяємося на кілька команд і граємо в алтимат. Бувають тренування
й суто ігрові.
— Написано, що треба мати шорти, футболку, кросівки. А диск?
— Новачків ми не примушуємо
відразу приходити з дисками, бо
професійні диски спеціальної форми
важать 175 г і коштують приблизно
365 грн. Та згодом гравці самі йдуть
і купують собі їх, щоб покращувати
свої навички кидків із друзями вдома.
— Алтимат — безконтактна гра.
Але хлопці у відгуках про цей спорт зазначають як бонус його комунікабельність. Як вона розвивається і підтримується?
— Комунікабельність — це не
тільки порозуміння зі своїми гравцями, а й з чужими. Оскільки в алтиматі нема суддів, то всі спірні моменти
вирішують самі гравці. Скажімо, ви
мені оголошуєте фол, і ми його обговорюємо. Якщо я погоджуюся, то
диск знову у вас і продовжуємо гру.
Якщо я не згоден, то диск повертаємо до того моменту, доки він у вас.
Здебільшого це спір двох, але інколи
можна запитати думку і тих гравців,
які були свідками ситуації, що склалася.
— А під час пасування як комунікуєте?
— Зазвичай намагаємося підтримувати зоровий контакт. Можемо і
словесний, але це загрожує зриву задуманого пасу. Варіант — підморгнути чи кивнути головою, плеснути,
що ти вільний і тобі можна паснути.
І найважливіша новина: голова
Всеукраїнської федерації алтимату
має намір на базі університетів великих міст створити секції для студентів. Тож секція в Політехніці —
питання часу.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
7. У давньоримській міфології богиня весни, кохання
та жіночої вроди. 8. Його збирають бджоли і переробляють на мед. 9. Найбільша сучасна черепаха; шкіряста черепаха. 10. Ріка в Парижі. 11. Сходи на кораблі.
13. Суцільна кам’яна брила. 15. У давньогрецькій міфології цариця богів, дружина Зевса. 16. Острів у східній
частині Середземного моря. 17. Найвищий гірський
хребет у Карпатах, на території Польщі та Словаччини. 19. Жанр народної творчості, близький до легенди,
саги. 21. Планета Сонячної системи. 22. Солодкий
тропічний плід. 25. Персонаж казки Г.-Х. Андерсена
„Снігова королева“. 26. Літературний твір, призначений для сценічного виконання. 28. Підліток, який
виконує на кораблі обов’язки матроса і вивчає морську
справу. 29. Капітан „Наутилуса“ в Жуля Верна. 30. Жіноча прикраса у формі невеликої корони. 32. Зимовий
вид транспорту, в який запрягають коней. 33. Рослина
родини бобових, цінна кормова культура. 34. Спортивний клуб армії. 35. Головний персонаж „Книги
джунґлів“. 36. Стан штучного сну, який застосовують
у хірургії для знеболювання при операціях.
Вертикально:
1. Людина, яка може передавати або сприймати думки
на відстані. 2. Перше слово в заклинанні, за допомогою якого відкривалася печера зі скарбами в арабській
казці. 3. Цього святого особливо шанують закохані.
4. Здатність до мислення, особливо до його вищих теоретичних рівнів. 5. Шотландський письменник, автор
історичного роману „Айвенго“. 6. Короткий алегоричний опис подій, явищ, які треба відгадати. 12. Дружина
Отелло. 14. В античній літературі пісня, яку виконували під час весільних обрядів. 18. Чоловічий співацький

Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 6
Горизонтально: 5. Кантата. 6. Кабарга. 8. Репертуар. 12. Строфа. 13. Слалом. 14. Олово. 16. Джек. 17. Ібіс.
18. Увраж. 19. Лотос. 20. Одер. 23. Тура. 25. Афіша. 26. Ебоніт. 28. Декарт. 29. Аргентина. 32. Команда. 33. Гіацинт.
Вертикально: 1. Газета. 2. Саке. 3. Скат. 4. Абрамс. 5. Каботаж. 7. Апріорі. 9. Рулон. 10. Конкурент. 11. Балістика.
14. Отара. 15. Особа. 21. Добуток. 22. Бізон. 24. Раритет.
27. Тирана. 28. Дункан. 30. Етап. 31. Тога.

Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 7
Горизонтально: 2. Караван. 7. Рикша. 8. Аматі. 9. Архіпелаг. 13. Ікебана. 15. Конкурс. 17. Поні. 18. Іслам. 19. Льон.
20. Гута. 21. Пень. 22. Лама. 23. Донор. 25. Плай. 26. Сопілка. 29. Самовар. 32. Олександр. 35. Екран. 36. Хурал.
37. „Айвенго“.
Вертикально: 1. Предок. 2. Катран. 3. Ралі. 4. Віче.
5. Нагано. 6. Міксер. 10. Попіл. 11. Облігація. 12. Скульптор. 13. Імпульс. 14. Аріадна. 15. Компрес. 16. Сеньйор.
24. Нарис. 27. Офіцер. 28. Калина. 30. Айдахо. 31. Ангола.
33. Київ. 34. Акин.
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голос. 20. Віроломство, перехід на бік ворога. 23. Не
зайнята посада у штаті установи. 24. Той, хто посилає
лист, телеграму, посилку. 25. Назва „священної війни“
мусульман. 27. Коротка жартівлива або сатирична
розповідь про якусь подію, випадок, часто вигаданий.
30. Дикий австралійський собака. 31. Лицьовий бік
монети, медалі.
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
Сьогодні почув по телевізору, що дорослому леву потрібно 20
годин на відпочинок кожного дня. Я так і знав: я — дорослий
лев!
J J J
— Чи може поява дитини стати причиною конфліктів у
сім’ї?
— Так, якщо дитина з’явилася пізно і в нетверезому стані.
J J J
Чоловік і дружина обідають у ресторані. До чоловіка підходить чарівна панночка, чмокає його в щоку і йде, нічого не
сказавши. Дружина запитує:
— Це хто така?
— Відчепись… Я зараз думаю про те, як буду пояснювати,
хто ти така…
J J J
До хворого хлопчика прийшов лікар. Побачивши, що його молодша сестричка бігає босоніж, сказав:
— Взуйся, красуне, бо теж застудишся.
Коли лікар пішов, мама каже до доні:
— Ти чула, що доктор сказав?
— Він сказав, що я красуня! — відповіла щаслива дівчинка.
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
10 березня — „Лілея“ (балет). 18.00.
11 березня — „Найкращі пісні Notre Dame de Paris“ . 18.00.
12 березня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
14 березня — „Рок-симфонія“ (концертна програма). 18.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької
11 березня — „Украдене щастя“. 18.00.
12 березня — „Труффальдіно з Бергамо“ (прем’єра). 12.00,
18.00.
14 березня — „Криза“. 18.00.
15 березня — „Ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
10 березня — „ MA-NA HAT-TA (Небесна земля)“. 19.00.
11 березня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
12 березня — „Раптом минулого літа“. 19.00.

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

Львівський академічний театр
„Воскресіння“
10 березня — „Іфігенія в Авліді“ (прем’єра). 19.00.
11, 12, 15 березня — „Іфігенія в Авліді“ (прем’єра). 18.00.

Львівський драматичний театр
імені Лесі Українки
11 березня — „Білосніжка“. 19.00.
12 березня — Гастролі в межах проекту „Драма.ua.“ 19.00.
14 березня — „Зачарована принцеса“. 12.00.
15 березня — „Перетворення“. 14.00.

Перший театр
10 березня — „Наш Тарас“. 14.00.
11 березня — „Ромео і Джульєтта“. 18.00.
12 березня — „Веселі піратські історії“. 12.00, 15.00.
14 березня — „Маленька Баба-Яга“. 12.00.
15 березня — „Веселі піратські історії“. 11.00.

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

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
диплом В15 № 125130, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чистякової Марії Володимирівни;
студентський квиток і залікову книжку, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Горбача Євгенія Вікторовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Паламарчук Лілії Василівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вінтоняк Лілії Іванівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Лаврика Богдана Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Галушка Олега Андрійовича;
студентський квиток ВК № 11253808, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шаповалової Кристини
Едуардівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гладій Мар’яни Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Петрик Мар’яни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Усик Ірини Павлівни;
студентський квиток ВК № 10367763, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Макари Степана Вікторовича;
студентський квиток ВК № 11341887, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ситника Романа Йосифовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Балух Андріяни Іванівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Величко Марини Олександрівни.
Колектив кафедри теоретичної радіотехніки і радіовимірювань ІТРЕ Львівської політехніки щиро сумує з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті багаторічного викладача
кафедри, талановитого науковця, чесної і порядної людини,
люблячого батька і чоловіка
Віктора Павловича Беляєва.
Розділяємо горе родини і висловлюємо щирі співчуття.
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Колектив кафедри теоретичної
та
прикладної
економіки
Інституту
адміністрування
та післядипломної освіти
Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає з ювілеєм кандидата
економічних наук, доцента кафедри

Галину Іванівну
СКОРИК.

•

Умілому педагогу і науковцю щиро бажаємо
миру, благополуччя, успіхів. Нехай життя Вам,
шановна Галино Іванівно, усміхнеться ніжним
весняним сонечком, а доля буде прихильна
і дарує любов рідних, близьких Вам людей,
заслужену повагу в колективі.
Щастя Вам і довгих років життя!

Львівське астрономічне товариство щиро
вітає із 50-річчям шановну

Олену Іванівну
ВАНЧУРУ,
інженера кафедри вищої геодезії та астрономії
Інституту геодезії Національного університету
„Львівська політехніка“.
Бажаємо щастя і благополуччя, доброго здоров’я, а любов Ваших близьких і друзів хай надихає на творчість і нові наукові успіхи.

Центр студентського
капеланства запрошує
Центр студентського капеланства ЛА УГКЦ щосереди та щоп’ятниці впродовж Великого посту о
19.00 проводить Хресну дорогу. Молодь запрошують пройти цей Великий піст з молитвою та роздумами над стражданнями та жертвою Господа нашого
Ісуса Христа. Хресну дорогу правитимуть у студентських храмах Блаженного священномученика Олексія Зарицького (вул. Лукаша, 3а) та Святого Володимира Великого (вул. Природна, 8а).

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська
університетполітехніка“
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 154136
170165

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —
Наталія
Наталія ПАВЛИШИН
ПАВЛИШИН

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

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
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