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вручення дипломів

Перший життєвий проект уже позаду
Інститут геодезії випустив у світ ще одне покоління своїх 

вихованців, вручивши їм дипломи — перепустки у нове, доросле 
життя.

Цього дня великим складом (117 
осіб) зустрілися в актовій залі но-
воспечені магістри. Із важливою 
подією в їхньому житті — успіш-
ним закінченням свого першого 
великого життєвого проекту — їх 
привітали керівництво універси-
тету й інституту, а 23 дипломи з 
відзнакою вручив проректор Олег 
Давидчак, принагідно зазначивши, 
що, разом із дипломами випуск- 
ники отримали не лише ступінь 
магістра, а й звання випускника 
Львівської політехніки, яких нині 
цінують на ринку праці. 

Найкращі вітання й напутні сло-
ва сказали своїм вихованцям колиш-
ні наставники, завідувачі кафедр, 
які передали їм міцний фундамент 
знань: щоб досягнути основного 
стратегічного напряму, кожному до-
ведеться й далі безперервно розви-
ватися, досконалити знання, завжди 
бути оптимістами. 

Цього дня дипломи отримали 
й Олена Лісник, Андріяна Гексель, 
Інна Штаба та Любомир Лайкун, які 
спеціально приїхали на вручення ди-
пломів з Німеччини, де навчаються у 
Вищій школі Нойбранденбурга.

— Дуже вдячна Львівській полі-
техніці за можливість навчатися за 
кордоном й отримати диплом єв-
ропейського зразка, — каже Олена 
Лісник, яка, до слова, від імені всіх 
випускників подякувала викладачам 
за добру науку. — Знання, які ми тут 
отримали, допомагають нам успіш-
но навчатися в Європі і, сподіваюся, 
допоможуть і в майбутньому. Один 
диплом ми вже отримали, а в Німеч-
чині захищатимемо свою магістер-
ську працю аж у липні. Бажаю Полі-
техніці більше молодих і сучасних 
викладачів, які будуть запроваджу-
вати до навчального процесу нові 
методи навчання, техніки, бо маємо 
йти в ногу з часом.

Катерина ГРЕЧИН

у вінок Кобзареві

„Обніміться ж, брати мої!“
Про Тараса Шевченка говорять багато, особливо в часи розпачу, 

розчарувань та пошуку орієнтирів. Тоді намагаються віднайти в 
його посланнях „і мертвим, і живим, і ненародженим…“ екстракти 
мудрості, які стають своєрідним дороговказом. Цьогорічний 
літературно-мистецький вечір у Львівській політехніці, 
присвячений 203-ій річниці від дня народження українського 
генія, мав тему — „Обніміться ж, брати мої“ як заклик до єднання 
супроти спільного ворога і задля майбутнього.

Лаконізм вечора і таланти полі-
техніків налаштували всіх на особ- 
ливий настрій. Було враження, що 

люди затамовували подих під час 
кожного виступу, боячись зайвим 
звуком порушити особливу атмос-

феру. Овації та враження, якими 
ділилися глядачі після завершення 
академії, свідчать, що концерт від-
бувся на дуже високому рівні.

Щороку, готуючи концертну 
програму, режисер та постановник 
заслужений працівник культури 
України, директор Народного дому 
„Просвіта“ Степан Шалата стараєть-
ся впровадити щось абсолютно нове 
та цікаве — за формою чи за змістом. 

Закінчення на 10 с. m
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На засадах міжнародного партнерства

Упродовж двох днів у Львівській політехніці перебувала 
професорка Вармінсько-Мазурського університету 

(Ольштин, Польща) Тереза Астрамович-Лейк. Вона взяла 
участь у дискусії „Україна — Польща: становлення та 
перспективи розвитку стратегічного партнерства“, 
розповіла студентам про права людини, посадила 
Тарасову вербу.

Про важливі справи
Дискусія про стратегічне партнер-

ство відбулася в рамках підготовки 
до ІІІ Українсько-польського науко-
вого форуму „25 років Договору між 
Україною та Республікою Польща про 
добросусідство, дружні відносини і 
співпрацю — спроба балансу“. Про 
це говорила польська гостя Тереза 
Астрамович-Лейк, народний депу-
тат Оксана Юринець, директор ІГСН 
Ярина Турчин, журналіст, експерт з 
українсько-польських відносин Іван 
Матковський.

Оксана Юринець, яка тривалий час 
співпрацює з польською стороною, 
наголосила, що українсько-польські 
відносини мають бути стратегічними. 
Для цього треба бути обізнаними з іс-
торією, щоб у відповідний час оперу-
вати знаннями, адже є питання, щодо 
яких ми можемо і маємо дискутувати. 
Також пані Юринець розповіла про 
конкретні кроки співпраці двох дер-
жав, закріплені різними угодами, й 
наголосила на важливості співпраць 
українських областей та польських 
воєводств. У такій діяльності важливо 
керуватися патріотизмом і добрими 
намірами. Також ішлося про укра-

їнські спільноти на 
теренах Польщі, че-
рез які Україна може 
доносити до Польщі певні 
меседжі. Думками про це поділилася 
Ярина Турчин, яка має досвід спілку-
вання з польськими українцями. 

Тереза Астрамович-Лейк наголо-
сила, що про важливі справи, які сто-
суються двох сусідніх держав, треба 
говорити і треба вміти говорити. Іван 
Матковський розповів про стереоти-
пи щодо українсько-польських від-
носин, які є і в бізнесі, і в науковому 
житті, і в повсякденні. Найпошире-
нішим експерт уважає стереотип про 
те, що відносини двох країн мусять 
бути або добросусідські, або братер-
ські. Натомість важливо, щоб вони 
були партнерські. Аби не поступатися 
впливу інформаційної війни, ми по-
винні оперувати знаннями та культу-
ровим надбанням.

Під час зустрічі неабияку актив-
ність виявили студенти. Їхні запи-
тання до учасників дискусії були про 
те, чи польські студенти зацікавлені 
вивчати українську мову, так само як 
українські — польську; як учасники 
дискусії сприймають переконання 
окремих поляків про начебто „поль-

ський“ Львів; якою 
мірою на україн-
сько-польських 
стосунках позна-
чається боротьба 
з російським агре-
сором тощо. 

Права 
людини 

Тереза Астра-
мович-Лейк під 
час відкритої 
лекції розповіла 
студентам-між-
народникам про 
права людини. 
Ці питання нау-

ковиця вивчає багато років як 
теоретично, так і практично, 
адже вона не лише викладає в 

університеті, а й співпрацює 
з фундацією захисту прав 
людини, бере участь у 

різних моніторингах 
— судових процесів, 
справ комісаріату 
поліції, конфліктів, 

дотримання свобо-
ди слова. Свою лекцію 

професорка базувала на ос-
нові приписів Енциклопедії міжна-
родного публічного права – наго-
лосила на важливості дотримання 
права і свободи кожної людини, її 
гідності. Основні думки лекторки 
зводяться до того, що кожен може 
на міжнародному рівні домагатися 
реалізації своїх прав. Тереза Астра-
мович-Лейк зосередила увагу на 
особливостях політичної свободи, 
яка гарантує право на життя, недо-
пустимості тортур і цькувань у де-
мократичному суспільстві, а також 
на виборчому праві, праві на працю 
тощо. Наприкінці лекції студенти 
запитували про польські законода-
вчі норми щодо абортів, евтаназії, 
гомосексуалізму, медичного забез-
печення. Гостя наголосила на між-
народних правових документах, які 
гарантують права людини — різних 
європейських конвенціях, пактах 
тощо.

Тарасова верба виросте                   
у Львівській політехніці

Візит Терези Астрамович-Лейк 
до Львівської політехніки відбувся 
напередодні Шевченківських днів. 
Отож, польська гостя долучилася до 
вшанування пам’яті Великого Коб-
заря, яке провадили викладачі і сту-
денти ІГСН, а саме — висадження 
Тарасової верби на території мемо-
ріального комплексу Героїв Небес-
ної Сотні. Її пагінець узяли з верби, 
яку в 60-ті роки минулого сторіччя 
українські письменники привезли з 
Казахстану, де 1850 року Тарас Шев-
ченко перебував на засланні і там 
посадив традиційне українське де-
рево. Відтак Тарасова верба пустить 
своє коріння на території Львівської 
політехніки.

Ірина МАРТИН| С
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коротко

У МОН змінять вимоги для отри-
мання вчених звань професора 
та доцента.  Кандидат повинен 
мати стаж роботи не менше, 
ніж 10 років на посаді асистента, 
викладача, старшого викладача, 
доцента; дві, а не три публіка-
ції у виданнях наукометричних 
баз Scopus або Web of Science, 
знати одну з мов Євросоюзу на 
рівні В2 (не конче англійську).

  МОН спростило вимоги щодо на-
писання дисертацій. Дисертацію 
треба писати державною мовою 
і за бажання — англійською 
чи іншою мовою, пов’язаною з 
предметом дослідження. Також до 
структури додано анотацію, яка 
згодом цілком замінить авторе-
ферат. Змінено вимоги до оформ-
лювання списку використаних 
джерел.    

 Найкращі молоді науковці, сту-
денти та учні незабаром отри-
муватимуть державні іменні 
стипендії на честь наймолод-
ших Героїв Небесної Сотні — 
Устима Голоднюка, Назара Вой-
товича, Юрія Поправки, Романа 
Гурика, Дмитра Максимова. Упро-
довж березня готують відповідні 
документи щодо встановлення 
цих стипендій.  

За допомогою онлайн-серві-
су  profrights.org  Аналітичного 
центру CEDOS можна дізнатися 
про порушення у вишах Украї-
ни. Інформацію про це збирають 
із реєстру судових рішень, сайтів 
правоохоронних органів, від 
студентів та викладачів. Мета 
онлайн-ресурсу — допомогти 
абітурієнтам вибрати університет 
без корупції та інших порушень. 
Усі заяви від студентів анонімні, 
обов’язково вказати лише свій 
e-mail для подальшого контакту 
з розробниками, адже повідом-
лення перевіряють на правди-
вість. На сайті вже зареєстровано 
близько 420-ти  перевірених 
випадків здирництва. Сайт також 
може стати корисним для сту-
дентів, які не завжди знають про 
свої права та можливості захисту. 
Наприклад, як оформити субси-
дію в гуртожитку, про законні 
причини відрахування з універси-
тету тощо. 

За матеріалами інформагенцій, МОН

співпраця

Програмовий комплекс 
для будівельників
На кафедрі будівельних конструкцій та мостів Інституту 

будівництва та інженерії довкілля презентували комплексний 
програмовий продукт ALLPLAN, призначений для інженерів-
проектувальників у галузі цивільного та промислового 
будівництва. 

Цей BIM-комплекс містить усі 
розділи проектування у галузі бу-
дівництва — архітектуру, будівель-
ні конструкції, інженерні системи 
споруд, генплан, оцінку вартості та 
кошториси. Завдяки його застосу-
ванню розробники зможуть бачити 
результати своєї праці, обмінюва-
тися даними, відстежувати будь-які 
зміни спільного проекту.

Як студентів-будівельників, так і 
викладачів із продуктом ознайоми-
ла київська компанія Allbau Software 
Ukraine — офіційний представник 
німецької компанії Nemetschek 
Group. Євген Дегтярьов та Дар’я 

Скребньова розповіли про роботу 
програмового комплексу та його 
основні переваги стосовно іншого 
програмового забезпечення.

Представники Allbau Software 
Ukraine та керівники кафедри БКМ 
та ІБІД домовилися про майбутню 
співпрацю: інститут отримає безо-
платні ліцензії — використовувати 
програмовий продукт у навчальному 
процесі, а також усебічну технічну 
підтримку та сприяння у проведенні 
тренінгів, конкурсів, конференцій, 
програм обміну тощо.

Ірина МАРТИН
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конференція

Без інженерної думки творити науку неможливо
Наприкінці лютого в с. Поляна на Свалявщині пройшла 

ХІV Міжнародна науково-технічна конференція „Досвід 
розробки і застосування САПР у мікроелектроніці“, яку організувала 
кафедра систем автоматизованого проектування ІКНІ.

У роботі конференції взяло участь 
близько 120 учасників з України, Поль-
щі, Іраку, В’єтнаму, Росії. На пленарно-
му, спеціальному і на шести секційних 
засіданнях свої доповіді виголосили 110 
доповідачів (із 118 запланованих). Най-
активніше їх представили основні нау-
кові центри: Львівська політехніка, Хар-
ківський національний університет раді-
оелектроніки, Національний технічний 
університет „Київський політехнічний 
інститут“, Вроцлавський політехніч-
ний університет та Лодзький технічний 
університет. Представник останнього 
вишу, професор Анджей Наперальський, 
поділився цікавими науковими надбан-
нями своєї кафедри, досвідом напрямів 
досліджень, підказав, як можна водно-

час брати участь у 18-ти міжнародних 
проектах. Уперше на конференції було 
представлено фірму енергоощадних 
технологій КAРE, із якою співпрацює 
Політехніка. Про її доробки розповів 
віце-президент фірми Роман Бабут.

Загалом на конференції обговорю-
вали чимало проблем серед яких: опти-
мізування технологічних процесів ви-
робництва; розроблювання моделей та 
методів проектування мікроелектрон-              
них пристроїв та технічних систем; 
завдання оптимального проектування; 
САПР сучасних інформаційних техно-
логій; технології для медицини, біоме-
дична електроніка тощо.

— Ми повертаємося до першооснов 
— систем автоматизованого проекту-

вання, адже науковці нарешті зрозу-
міли, що без інженерної думки нині 
творити науку неможливо, — зазначив 
голова програмового оргкомітету, за-
відувач кафедри САПР професор Ми-
хайло Лобур. — Тому й левову частку 
доповідей було присвячено саме систе-
мам автоматизованого проектування. 
Основні напрями досліджень засвідчи-
ли, що Львівська політехніка рухається 
в правильному напрямі, бо сенсори, 
пристрої, що виконують різні функції, 
мехатроніка, мікроелектромеханічні 
системи, загальне проектування систем 
подвійного призначення стають нині 
щораз складніші. Чимало презентацій 
було пов’язано із забезпеченням пра-
цездатності безпілотників. На тлі того, 
що на дорогах країни щодень гинуть де-
сятки осіб, порадувала і приємно поди-
вувала доповідь присвячена системам 
безпеки для автівок майбутнього — без 
водія: закритому програмовому забез-
печенню, закритим системам. Привер-
нула увагу слухачів також тема, присвя-
чена системам опрацювання цифрової 
інформації на комп’ютері та вибору го-
лосової інформації. Наразі такі систе-
ми є лише англійською мовою. Ще один 
важливий напрям — 3D-проектування. 
На конференції прозвучало кілька но-
ваційних доповідей, адже є тенденція, 
що за 10 років 40 відсотків марудної 
й одноманітної механічної роботи в 
машинобудуванні будуть виконувати 
роботи. На конференції відбувся об-
мін доброю енергією: наукова громада 
зрозуміла, куди має рухатися далі.

Катерина ГРЕЧИН

мости співпраці

Вступ у фізику високих енергій

До Львівської політехніки завітали французькі науковці: працівники 
Центру наукових досліджень (аналог АН), професори Лабораторії 

лінійних акселераторів Університету Париж-Сюд Марі-Елен Шуре й Сергій 
Барсук які працюють на андронному колайдері.

У рамках програми 
Університету Париж-Сюд 
„Master-2“ та програми 
лекцій в Україні Марі-        
Елен Шуре, яка опікується 
освітньою програмою дру-

гого рівня магістратури 
французьких вишів, про-
читала для студентів-фі-
зиків і метрологів, аспі-
рантів і викладачів нашої 
Політехніки лекцію на 

тему: „Вступ у фізику ви-
соких енергій“, а й відпові-
ла на численні запитання 
слухачів. 

Катерина ГРЕЧИН | С
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студентська творчість

Конкурс „Збережи первоцвіт“ 
У рамках конкурсу „Збережи природу“ першокурсники кафедри 

екології та збалансованого природокористування Інституту екології, 
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола під егідою 
Всеукраїнської ліги та викладачів кафедри 6 березня провели конкурс 
„Збережи первоцвіт“.

Обрали для конкурсу 
першокурсників, які радо 
відгукнулися на пропози-
ції заступника завідувача 
кафедри доцента Олени 
Попович, доцента Оксани 
Ковальчук та асистента 
Наталі Гронської. Автори 
запропонованих конкурсів 
стали їх організаторами: 
Владислав Рибалко по-
дбав про статті і світлини 
стосовно торгівлі забо-
роненими первоцвітами, 
Сергій Косован організу-
вав фотоконкурс світлин 
первоцвітів з відповідни-
ми підписами у соцмере-
жах, Володимир Пилипів 

відповідав за відеоролик з 
первоцвітами а Ярина Гна-
тюк — за конкурс штучних 
первоцвітів (до речі, для 
своїх однокурсниць вона 
провела майстер-клас із 
виготовлення таких кві-
тів). 

Кожен з організаторів 
представив на суд гляда-
чів (студентів і викладачів, 
які разом творили одну ко-
манду журі) свій конкурс і 
їх виконавців. Варто від-
значити, що до виконан-
ня свого завдання кожен 
з учасників підходив дуже 
творчо. Зокрема, працю-
ючи над світлинами, їх ав-

тори подбали не лише про 
композицію світлини, а й 
про супровід: чи то пое-
тичний чи прозовий. 

— Медики лікують 
тіло, священики душу, а 
екологи лікують і віднов-
люють природу, — гово-
рить Олена Попович.— 
Переможці фотоконкур-
су згодом зможуть узяти 
участь у Всеукраїнському 
конкурсі кращих фото-
графій, а всі переможці — 
безкоштовну участь в ін-
ститутській студентській 
науковій конференції.

Оскільки захід вдав-
ся, то викладачка Оксана 

Ковальчук має намір про-
вести такі конкурси на ін-
ших курсах і як підсумко-
вий — на рівні інституту. 

У ході голосування всіх 
студентів і журі конкурсу 
перемогу здобула світ-
лина Марії Зрайло. Най-
кращою назвали статтю 
Богдани Капінос. У кон-
курсі світлин, розміще-
них у соцмережах, переміг 
Владислав Рибалко, най-
кращий відеоролик — у 
Надії Кишкан, найкращі 
первоцвіти — у Христини 
Фітяк. Приз глядацьких 
симпатій здобула Богдана 
Капінос, а приз симпатій 
журі — Володимир Ми-
чуда. Переможці отрима-
ли призи, а всі учасники 
— сертифікати учасника 
конкурсу.

Катерина ГРЕЧИН

Пропонуємо вашій увазі статтю Богдани Капінос, що стала переможцем конкурсу „Збережи первоцвіт“.

Первоцвіт не зривай — 
захищай, оберігай!

Ми завжди були б щасливі,
І пахучі, і красиві,
Якби в полі, в лісі, в лузі
Бачили нас тільки друзі,
Ті, які б нас не топтали,
Без потреби не зривали.

Ці перші квіти, які квітнуть у лісі 
після розтанення снігу, своїм цві-
том приваблюють людей, провоку-
ючи їх зірвати квітку, а то й вирвати 
з коренем (цибулиною). Ось ці не-
помірковані дії і зменшують ареал 
розповсюдження рослин. Хоча кві-
ти первоцвіту занесено до Черво-
ної книги України. Збираючи пер-
воцвіти, ми не замислюємося, якої 
шкоди завдаємо природі, зокрема, 
не даємо змоги рослинам утворити 
насіння. Адже ні сніг, ні морози не 
знищують ці добре пристосовані до 
холодів рослини так, як робимо це 
ми з вами. Із кожною зірваною стеб- 
линою знищуємо до 40 насінин. А це 

означає, що нема надії на появу но-
вих сходів.

Поступово наші ліси втрачають 
велику кількість цих чудових безцін-
них дарунків природи, серед яких 
такі рідкісні види, як підсніжник 
білосніжний, горицвіт весняний, 
сон-трава, черемша, первоцвіт вес-
няний, конвалія.

В Україні вже давно перейма-
ються охороною довкілля, зокрема, 
весняних квітів. Нині цьому питан-
ню теж надають великої уваги. Але, 
на жаль, проблема знищення перво-
цвітів не зникає. Так і хочеться крик-
нути: „Зупинись, людино! Адже ця 
Планета не тільки для нас!“.

Коли йдеш ринком повз квіти, 
задумайся про те, що квітка у вазі — 
полонянка, приречена на загибель. 
Кожна рослина — це живий дух, не-
від’ємна частина нашого життя. Від 
цієї краси не можна відвести очей, 
але коли добре придивитись, то по-
бачиш, що квіти прив’яли, утратили 
свіжість і неба синього блакить. І 
скажи собі: „Ні, я їх не куплю!“. Яке 
це несумісне поняття: гроші і квіти. 
Квіти — це сонце. А сонце хіба про-
дають?

Хай лісові квіти тішать око, серце 
й душу всіх, хто прийде, як і ви, до 
лісу. Потяг до природи закладено в 
кожного від народження, бо ми — 
частина природи. То ж охорона до-
вкілля — найактуальніша проблема 
сьогодення.

Хочеться вірити, що усвідомлю-
вання кожного про особисту відпо-
відальність за збереження довкілля 
буде доброю гарантією збереження 
первоцвітів на теренах нашого краю.

Богдана КАПІНОС, 
студентка першого курсу ІЕПТ 

Львівської політехніки
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новації

Нам вдалося змінити ідеологію освіти
Понад півроку у Львівській політехніці діє бакалаврська 

програма „Інтернет речей“. Нині її ініціатор, асистент 
кафедри комп’ютеризованих систем автоматики ІКТА, 
архітектор компанії SoftServe Зеновій Верес розповідає про 
перший досвід упровадження нової програми.

На потребу компаній
Успішна в оплаті галузь ІТ — це 

доказ того, що можна інтелектуаль-
ною працею отримувати гідну вина-
городу, адже середня платня фахівця 
— 1736 $. Показово, що половина від 
15 тисяч осіб, які працюють у ком-
паніях Львова, не має спеціальної 
освіти, а здобуває професійні на-
вички працюючи. 2011 р. львівські 
ІТ-компанії утворили ІТ-кластер — 
щоб розвивати ІТ-екосистему міста. 
Завдання кластеру — об’єднати ком-
панії, університети та місцеву владу, 
щоб зреалізувати успішні проекти. 
Для цього найперше треба розвива-
ти людський капітал, адже, що біль-
ше осіб залучимо до ІТ-індустрії, то 
більше заробить компанія. Отож, два 
роки тому кафедра СКА запропонува-
ла ІТ-кластеру створити нову освіт-
ню програму у Львівській політехніці 
— щоб випускники могли працювати 
в компанії без перепідготовки й кон-
курувати на світовому ринку. На той 
час з ініціативи ІТ-компаній в УКУ 
вже запрацювала бакалаврська про-
грама „комп’ютерні науки“. А в лю-
тому 2016-го року ми почали працю-
вати над створенням у Політехніці 
програми „Інтернет речей“. 

Назви залишили, 
програми змінили

Спершу довелося долати безліч 
бюрократичних перешкод. Нас під-
тримала міністр освіти Лілія Грине-
вич. Програму вдалося запустити 
буквально за кілька днів до початку 
вступної кампанії. Завдяки тому, що 
ми вдало організували маркетин-
гову кампанію, грамотно донесли 
цінності нової програми, ми мали 
конкурс — 41 претендент на місце. 
Набрали 55 осіб, із них — 18 бюджет-
ників. П’ятьом студентам ІТ-кластер 
й одна з компаній запропонували 
стипендії. Однак двоє осіб від цьо-
го відмовилися. Після першої сесії 
виявилося, що четверо студентів не 
виконали навчального плану... 

Які ж особливості 
програми „Інтернет 
речей“? Найперше — 
до її створення ми 
залучили практиків. 
Черговий крок — 
змінювали самі про-
грами, не змінюючи їх-
ніх назв (часто є навпаки). 
Що нового ми запропону-
вали студентам? Проек-
тно-орієнтоване навчан-
ня, зв’язок із практикою, 
т. зв. „м’які“ навички. 
Таким чином, наші студенти готу-
ють не лабораторні чи курсові, а ко-
мандні ІТ-проекти. Вони навчаються 
складати презентації, представляти 
їх, зосереджувати увагу аудиторії, 
працювати в команді, знають, як по-
вестися, коли виникає конфлікт. 

На заняттях пропонуємо сту-
дентові те, що йому буде потрібно 
в роботі. Наприклад, курс ІТ-право 
в нас викладає фахівець-практик. 
А програмування викладаємо най-
новіше, а не з 60-х років минулого 
сторіччя. Загалом у виборі дисци-
плін керуємося тим, що вони дадуть 
студентові у підсумку, яку компе-
тенцію розвинуть. Оскільки ми не 
виховуємо біороботів, то додали 
потрібні базові предмети: філосо-
фію, психологію, історію, яку у 20 
років сприймаєш уже інакше, ніж у 
12. Навчальну програму базовано на 
потребі ринку — тобто ми вивчання 
математики, фізики поєднали з тим, 
чого потребують компанії. За осно-
ву взяли закордонний досвід, адже 
нема потреби вигадувати велосипе-
да, якщо він є. 

Багато уваги зосереджуємо на 
культурі підприємництва. Коли на-
прикінці семестру студенти подава-
ли свої перші проекти, то кожен по-
винен був відповісти на стандартне 
запитання: „Чим ваш проект кращий 
за проект конкурента? Що ви пропо-
нуєте кращого від того, що є на рин-
ку?“. І так буде з кожним проектом. 
До нашої програми постійно долу-
чаються інші ІТ-компанії, тобто ми 

відкриті до співпраці. Оскіль-
ки викладач не може приділи-
ти багато уваги кожному сту-
дентові, то слухачів поділили 

на невеликі команди, із 
якими працюють мен-

тори. Але вони лише 
скеровують студен-
тів, консультують, 
допомагають. Усе 
решта команда ро-
бить самостійно. 
Також змінили 
підхід до вироб-

ничої практики — 
наші студенти не 
фокусуватимуть-

ся на щоденниках 
практики, а працю-

ватимуть над конкрет-
ними проектами.

Навчання — це взаємодія
Ми хочемо отримати інженера — 

особу, яка вміє творити, розв’язувати 
складні задачі, створювати розумні 
пристрої, долучати їх у мережу і на-
лагоджувати між ними зв’язок. До 
прикладу, коли в приміщенні виник-
не пожежа, то певні пристрої допо-
можуть дізнатися, чи є там люди, чи 
треба вимкнути світло, перекрити 
газ, як автоматично відчинити вікна. 

Звісно, що концепції, за якими 
вчилися 10 років тому, уже давно 
втратили актуальність. І ми не зна-
ємо, які зміни відбудуться за чотири 
роки. Тому наше завдання — навчити 
студента навчатися. Уже після пер-
шого року навчання вони вмітимуть 
багато, а не лише скласти програму 
на папері. Той, хто прийшов до нас 
навчатись, має працювати з інтерне-
том речей, програмувати, тестувати, 
конструювати розумні пристрої.

Нам вдалося змінити ідеологію 
освіти — зліквідувати навчання за-
ради навчання. Охоче ділюся нашою 
програмою з іншими вишами. До 
змін можуть долучитися всі: не лише 
викладачі, а й студенти, які повинні 
приходити на кафедри і вимагати 
оновлення програм, змін у викладан-
ні, співпраці з компаніями. Навчан-
ня — це взаємодія „виш — студент 
— працедавець“. 

Підготувала 
Ірина МАРТИН
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два погляди

Якщо раніше в українських вишах націєцентричні предмети (українська мова, історія України, 
філософія) були обов’язковими предметами, то тепер вони стають факультативними і студенти 

мають право вивчати їх за власним вибором. Добре це чи погано? Про це говоримо із директором 
Інституту енергетики та систем керування професором Андрієм Лозинським та професоркою 
кафедри української мови ІГСН Іриною Фаріон.

Гуманітарні предмети у вишах

Андрій Лозинський:

Дисципліна, що стала 
каменем спотикання

Інженер має мати університетську 
гуманітарну підготовку, бо йому доведеться приймати 
рішення, ураховуючи різні чинники: соціальні, еконо-
мічні, вплив на довкілля, соціум і майбутнє людства. У 
напрямах підготовки Інституту енергетики та систем 
керування це дуже тісно пов’язано, бо є енергетична 
політика держави (політологічний аспект), є правові 
засади енергетики (закони України „Про енергетику“ 
та „Про альтернативну енергетику“, галузь права), 
обов’язкове керування в енергетиці, де потрібно знати 
економічні дисципліни (економічний блок). Без знання 
мовної термінології теж не обійтися. Її потрібно чи-
тати студентам не лише англійською, а й українською 
мовами. 

Є дисципліна, навколо якої тривалий час точаться 
суперечки — історія України. Я за те, щоб у нашому ін-
ституті читали історію енергетики та її вплив на соціо- 
культуровий розвиток держави. У нас є чимало „білих 
сторінок“ стосовно великого вкладу українців у роз-
виток енергетики. Це нашим студентам було б цікаво, 
ураховуючи те, що вони вже історію України вивчали в 
школі. На мою думку, гуманітарний блок мають фор-
мувати під потреби майбутнього фаху, він має бути до 
нього дотичним. У навчальних програмах спеціальнос-
тей ІЕСК гуманітарний блок сформовано саме на цих 
засадах.

Кафедри гуманітарного профілю мають стати надій-
ними партнерами для готування фахівців, читати сту-
дентам ті курси, які замовляють у них профільні інсти-
тути. Ще донедавна гуманітарні дисципліни входили 
до нормативних дисциплін. Тепер такого поняття нема, 
а є поняття навчальної програми. Ця програма має 
формувати певні компетентності фахівця, серед яких 
і гуманітарні. І це можна роботи з допомогою різних 
дисциплін, які студент може вільно обрати. Якщо він 
хоче стати добрим фахівцем, то буде обирати відповідні 
дисципліни, а наставники мають йому рекомендувати, 
на які з них варто звернути увагу. 

Після кожної сесії в Інституті енергетики та сис-
тем керування завідувачі кафедр зі студентами обго-
ворюють програми навчальних дисциплін. Це дозво-
ляє коригувати їх відповідно до потреб часу. До речі, 
разом із колегами з Інституту гуманітарних та соці-
альних наук та Інституту економіки і менеджменту 
плануємо започаткувати міждисциплінарні магістер-
ські програми: „Енергетична безпека“ й „Управління 
в енергетиці“. 

Ірина Фаріон:
Війна там, де не було 
української гуманітарної 
політики

Нам потрібні студенти, озброєні 
знаннями і світоглядом. Знання без виховання — меч у 
руках божевільного. Якщо забрати у вишах гуманітарні 
дисципліни, то сформуємо робочу силу для європей-
ської унії та ін., що сприймають Україну як територію 
для своїх бізнес-інтересів. Коли ж студент матиме укра-
їноцентричний світогляд, буде вихований на взірцях 
української літератури й вивчатиме українську мову як 
історію та спосіб мислення свого народу, то він матиме 
відповідальність перед своєю Батьківщиною і не буде 
просто товаром на експорт. Поки що ми не продали хіба 
землі, а студента без національно-державницького сві-
тогляду вже хочемо виставити на полички для продажу 
чужинцям. Замість того, щоб розбудовувати свою націо-
нальну державу, Міносвіти свідомо вибиває з освітнього 
процесу національний ґрунт. То хай назвуться колонією, 
що все своє лише розпродує і заробляє гроші, а виші, що 
завдяки викладанню гуманітарних дисциплін поставали 
університетами, знов повертаються до вузькопрофільних 
інститутів. І взагалі, хай прокричать: ми не вміємо бути 
нацією і працювати, і навчатися передусім задля націо-
нального інтересу!

Світоглядові дисципліни — українська мова, україн-
ська література, історія України, крім того, винятково 
проходять через емоційні канали людини, а все, що йде до-
рогою почуттів, робить людину або щасливою, або нещас-
ною. Наше завдання — виховувати студентів-українців, 
а патріотизм — це і є найкоштовніший згусток почуттів.

Ті, які вважають, що цикл гуманітарних дисциплін 
діти вивчають у середній школі, не здатні зрозуміти, 
що напрацьовано безліч спецкурсів з історії України, 
що українська мова — це не лише граматична система. 
У виші вивчають риторику, культуру мовлення, психо-
лінгвістику, соціолінгвістику, компаративну лінгвісти-
ку, лінгвістику тексту тощо, до якого готова передусім 
свідомість студента, а не учня. Давати на вибір гумані-
тарні дисципліни — це вибирати між двома великими 
незнаннями. Студент-першокурсник не має уявлення 
про колосальні можливості дуже вузького профілюван-
ня української мови та історії України. Себто, відповід-
ні спецкурси задля національної СИЛИ нашої держави 
мають бути обов’язкові. Людина, озброєна світоглядом, 
часом не потребує навіть пістолета. Ми отримали війну 
через те, що не були озброєні світоглядом. Якби на сході 
вивчали українську мову і літературу, історію України, 
мали українську церкву, там не було б окупанта. 

Думки записала Катерина ГРЕЧИН

У ФОКУСІ
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у вінок Кобзареві

„Обніміться ж, брати мої!“
m Закінчення. Початок на 3 с.

Цьогоріч цікавинкою Шевченків-
ського вечора став спільний виступ 
двох хорів — Народного чоловічо-
го хору „Орфей“ та Народної хоро-
вої капели студентів „Гаудеамус“ у 
музичному супроводі Народного 
симфонічного оркестру (диригував 
Роман Кресленко). Зі сцени та бал-
кону, де були хористи, лилися пісні 
„Радуйся, ниво неполитая“ і „Реве та 
стогне Дніпр широкий“.

Величезне захоплення в глядачів 
викликало емоційне виконання пісні 
„Мені однаково…“ учасника проек-
ту „Голос країни“, студента ІХХТ 
Чан Куок Кханя у супроводі Народ-
ного симфонічного оркестру (дири-
гував заслужений діяч мистецтв Ми-
кола Орач). Хлопець вразив чудовим 
знанням української мови та чуттє-

вим сприйняттям слів Шевченка про 
долю України.

Сучасне розуміння важливості 
генія українства віршем „Ти усім 
поколінням співаєш, Кобзарю“ про-
демонструвала призерка конкурсу 
читання Шевченківських поезій, 
першокурсниця ІГСН Богдана Воят. 
Динаміка виконання та харизма-
тичність дівчини додала ще більшої 
яскравості рядкам.

Особливим гостем вечора був 
народний артист України Мар’ян 
Шуневич. Разом із Ансамблем ес-
традної пісні „Сузір’я“ співак вико-
нав пісню „Примиріться, сини“. Ла-
уреати багатьох пісенних конкурсів 
тріо ансамблю „Сузір’я“, серед яких 
учасниця конкурсу „Голос країни“ 
Христина Дутчак, разом із Народ-
ним симфонічним оркестром заспі-
вали пісню „Все упованіє твоє“.

Незмінними учасниками вечора 
були актори Народного театру-сту-
дії „Хочу“ (режисер Анастасія Непо-
мняща), окремо декламували поезію 
учасники студії — Василь Філяс та 
Євген Кісель, Народний ансамбль 
бандуристок „Заспів“ (головний 
диригент Христина Залуцька), На-
родний ансамбль „Поліфонія“ (го-
ловний диригент Роман Креслен-
ко), Народний камерний вокальний 
ансамбль „Аколада“ (керівник Во-
лодимир Савицький), Народний ан-
самбль танцю „Вірність“ (головний 
балетмейстер Анатолій Фолюш) та 
солістка Анна Чорна. 

Провели урочисту академію учас-
ники театру-студії „Хочу“ Ольга 
Шмакова та Олег Деркач.

Наталія 
ПАВЛИШИН

Тарасове слово устами студентів
Зі Шевченковим словом із року в рік студенти-політехніки розпочинають 

весну. Цьогоріч 6 березня сорок студентів узяли участь у Конкурсі 
художнього читання Шевченківських поезій, який у Львівській політехніці 
відбувається щовесни від 1989 року.

Учасників конкурсу 
привітала голова журі, 
очільниця Товариства 
„Просвіта“ нашого уні-
верситету професорка 

Христина Бурштинська, 
наголосивши: „те, що ми 
живемо з Шевченковим 
ім’ям у серці і, попри всі 
труднощі, із ним будуємо 

Українську державу, — це 
перемога!“ та побажала, 
щоб ентузіазм до Кобза-
ревого слова в молоді не 
загасав. 

Усі учасники конкур-
су старалися по-своєму 
представити поезію ге-
ніального земляка. Де-
хто зумів не просто ак-
торською грою передати 
своє бачення прочитано-
го, а акцентуючи на тому, 
що найбільше зачепило, 
вразило чи навіть якось 
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відкрило по-новому Шев-
ченка-мислителя.

Шкода, що з року в 
рік серед читців Кобза-
ревих творів більшість 
надає перевагу віршам зі 
шкільної програми. Лише 
одиниці намагаються від-
крити для себе та інших 
багатство Шевченкової 
творчості. Хоча пози-
тивні зміни все ж таки є, 
бо, якщо до початку но-
вітньої національно-ви-
звольної війни в Україні 
найчастіше звучали тво-
ри, які оплакували не-
щасне кохання чи дівочу 
долю, то нині молодь шу-
кає більше життєствердні 
слова, намагаючись, тим 

самим виокремити найак-
туальніші для сьогодення 
твори. Цього року було 
особливо багато сильних 
виступів. Приємно, що 
більшість надавали ве-
лику увагу змістові своїх 
виступів. 

Безперечно, профе-
сійність акторів Народ-
ного театру-студії „Хочу“ 
(режисер і член журі кон-
курсу Анастасія Непо-
мняща) вирізняла їх від 
виступів студентів, які 
прийшли на конкурс за 
покликом серця. Та попри 
це, студенти мали можли-
вість побачити, як у Полі-
техніці можна розвинути 
свій акторський талант і 
повчитися декламатор-
ської майстерності.

Переможців визнача-
ли за знання творів на-
пам’ять, їхню інтерпрета-
цію, артистизм, художні 
особливості та культуру 
мовлення. 

Нагороди (премії) 
від Колегії та профкому 
студентів і аспірантів за 
перше місце отримає тре-
тьокурсник ІНПП Василь 
Філяс (студія „Хочу“). 
Друге місце поділили 
першокурсник ІЕПТ Дми-

тро Качковський 
(студія „Хочу“) та 
ІППТ Ірина Купі-
нець. Третіми ста-
ли другокурсниця 
ІНЕМ Анастасія 
Сороката (студія 
„Хочу“), першо-
курсниця ІГСН 
Тетяна Покчій 
(студія „Хочу“) та 
т р е т ь о к у р с н и к 
ІГДГ Олександр 
Пашковенко.

Від Товариства 
„Просвіта“ Львів-
ської політехніки наго-
род (премії) удостоєні за 
перше місце третьокурс-
ник ІЕПТ Богдан Корець-
кий; друге місце поділи-
ли першокурсниця ІГСН 
Богдана Воят і третьо-
курсниця ІНПП Вікторія 
Кінзерська, а третіми 
стали четвертокурсниця 
ІГДГ Наталія Антохів і 
четвертокурсник ІНПП 
Олександр Городилов-
ський.

Окремі нагороди від 
осередку Товариства 
„Просвіта“ ІНЕМ отри-
мав гурт студентів (10 
осіб) цього інституту за 
цікавий перформанс з ін-
терпретацій Шевченко-

вих творів та третьокур-
сниця Інна Скічко (студія 
„Хочу“).

Кращих свої конкур-
сантів відзначить і осе-
редок Товариства „Про-
світа“ ІЕПТ. Нагороди за 
гарні виступи отримають 
третьокурсники Марта 
Дзядик, Мар’яна Стойко, 
Адріана Строган.

Від редакції освітньо-
го студентського тиж-
невика „Аудиторія“ за 
найкраще виконання па-
тріотичної поезії деся-
теро студентів отримали 
квитки до різних театрів 
Львова. 

Наталія ПАВЛИШИН

СУСПІЛЬСТВО

За мотивами Шевченкових творів

Про вічне — кохання і жіночу долю роздумували актори-аматори 
міжвишівського студентського театру „САД“, що діє при Центрі 

студентського капеланства ЛА УГКЦ. Прем’єра вистави „Жіноча доля“ за 
мотивами творів Тараса Шевченка відбулася 9 березня в Інституті екології, 
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола. 

— Питання жіноцтва завжди актуальне і в Шевченкових творах є чітке ро-
зуміння цього. Думаю, переглянувши виставу, ви зможете краще зрозуміти 
дівчат, жінок, переосмислити ставлення до своїх матерів, сестер, коханих, 
— закцентував перед прем’єрою очільник ЦСК ЛА УГКЦ отець Юрій Оста-
пюк.

Вистава, побудована на інтерпретаціях творів Тараса Шевченка, є по-
шуком сенсу жіночої долі. Актори розглядають життя жінок із різних 
ракурсів: як розквіт і кохання; через муки й незгоди, що падають на 
жіночу долю; нескінечний список обов’язків, без часу для себе; зраду 
та невзаємне кохання; сприйняття жінок лише за їхньою зовнішністю. 

Та врешті, квінтесенція роздумів: жіноча доля — боротьба, яку 
дарував Господь як покликання.

Наталія ПАВЛИШИН
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зустрічі

Моя проща до Тараса

Віддавна щорічні Шевченкові 
дні для мене були насичені ціка-
вими подіями, мандрівками, зу-
стрічами, знайомствами... Та по 
закінченні восьмирічної праці й ви-
ходу в світ до 200-річчя Шевченка 
його повного поетичного спадку, 
вони стали майже традиційними й 
упродовж трьох років уже наближа-
ються до цієї символічної цифри. 
Географія й авдиторія всіх зустрі-
чей настільки розмаїта, що годі й 
намагатись тут їх викладати. Про 
автентичний і незцензурований 
Поетів доробок я розповідаю не 
лише в його тримісяччя (від уродин 
— 9 березня до перепоховання — 22 
травня), а цілорічно. Щиро здиво-
вані як шкільництво й студентство, 
так і колишні колеги-викладачі, по-
чувши первинні Кобзареві тексти, 
запитують: „Чому ж нині його не 
друкують повним, а у школі й досі 
вивчають спотворені тексти!?“. 
Згоден, слушні питанки... Та від-
повідь тут проста: тому що в Укра-
їні впродовж цих 25 років жодного 
разу не було на це політичної волі!

Цього року мене запросили 
Шевченкові земляки — черкаща-
ни. Це була мандрівка в минуле, 
бо вперше я відвідав Кобзаревий 
край ще далекого 1965 року. Тоді 
нам, 16-річним „петеушникам“, 
пощастило пропливти новоство-
реним Кременчуцьким морем і 
повноводим весняним Славутою 
із Кременчука до Канева. На жаль, 
тодішня доба була підпорядкована 
ідеологемам єдиної панівної пар-
тії. І саме тому, лише попередньо 

відвідавши могилу Аркадія Гайдара, 
що була неподалік, і прослухавши 
„на общєпанятнам язикє“ маруд-
ну лекцію про „рєволюціанєра і 
бєзбожніка-дємакрата“ Шевченка, 
ми змогли потрапити до музею й 
постояти перед височенною скуль-
птурою вусатого діда, вірші якого 
треба було вчити напам’ять у шко-
лі... Відверто зізнаюсь, від тих 
відвідин залишились 
у мене приємні 
спогади лише 
про подорож мо-
рем і Дніпром...

Нині, їдучи до 
Черкаського наці-
онального універ-
ситету ім. Б. Хмель-
ницького та ще й до 
філологів, яким викла-
дають знані шевчен-
кознавці, я дещо хвилю-
вався. Що зможу їм ново-
го розповісти, якщо до них 
щороку приїздять знакові науковці, 
дослідники життя та мистецького 
спадку Поета?! Але мої побоювання 
виявились марними — у доброзич-
ливій і щирій атмосфері, із привіт-
ними колеґами й уважними слуха-
чами дві години пролетіли наче дві 
хвилини. У цьому виші насправді 
панує Поетів дух не лише на стен-
дах інформативних експозицій і 
величезній шевченкознавчій кни-
гозбірні, а й у перелікові цілоріч-
них заходів. 

На протилежному боці Чер-
кас мене вже чекали в Інституті 
банківської справи, а тому, тепло 

попрощавшись із гостинними го-
сподарями, вирушив туди. Попри 
негуманітарний профіль, і цьому 
вишеві їхній знакомитий земляк 
був не чужий, бо величезну авди-
торну залу заповнили вщерть, і не 
тільки студенти... Я пересвідчився, 
що й тут Шевченка шанували не 
лише читанням віршів, а й цікави-
ми та змістовними запитанками й 
коментарями. 

Черговою була зустріч у місько-
му Шевченковому музеї з неймо-
вірними артефактами й залюбле-
ними у свою роботу працівниками. 
Решту часу, яка лишалась до від’їз-
ду, ледве вистачило на найвідпо-
відальнішу частину моєї подоро-
жі, успішно здійснити яку вдалося 
завдяки вправному водієві. Певно, 
я був останній, хто схилив того дня 
коліна перед величним пам’ятни-
ком на Тарасовій горі, і, поклавши 
квіти та отримавши суворий Шев-
ченків погляд, попросив вибачен-
ня: чергового разу, Тарасе, приїду 
лише до тебе. 

Як прибував, так і відбував 
я зі станції Тарас Шевченко, 

якимось дивом ускочивши в 
останній вагон потяга, що 

вже набирав швидкість...
Прикро, що вічний 

цейтнот заганяє нас у 
цю постійну гонит-

ву, поспіх, побіж-
ність... І хоча я 
переконаний, що 
справжня шана 

Будителеві нації не 
в кількості скульптур, 

погрудь чи пропам’ятних та-
блиць і квітів біля них, виспіваних 
романсів і прочитаних віршів, а в 
тім, щоб виконати нарешті його 
пророчий заповіт: „Кайдани по-
рвіте, і вражою злою кров’ю волю 
окропіте!“.

Буденною сумлінною працею, 
знаннями й чеснотами в тилу та 
звитягою й саможертовністю на 
фронті порвімо, братове, ці три-
кляті віковічні кайдани! 

Микола ЗУБКОВ, 
науковий співробітник                                       

технічного комітету                                                                   
стандартизації

 науково-технічної термінології
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сильні духом

Вижити! Так українки перемогли 
тоталітаризм
„Я вирішила вижити. Мені потрібно було зберегти тіло й душу. 

Умерти означало щезнути, ніколи не сказавши останнього слова. 
Єдино можливим способом політичного протесту було вижити…“, — це 
спогади політичної невільниці Надії Суровцевої. Та саме такий стимул 
для виживання мали багато в’язнів ГУЛАГу. Про те, як не втратити власну 
ідентичність у нелюдських умовах, вистояти супроти системи, яка нищила 
будь-які її прояви, 7 березня розповідала відома дослідниця, історикиня 
Оксана Кісь на лекції — „Вижити — значить перемогти: жіночий досвід 
українок у ГУЛАГу в 1940–50-х рр.“.

Зустріч відбулася у ме-
жах діяльності лекторію 
Союзу українок Америки 
з жіночих студій в Україн-
ському католицькому уні-
верситеті.

Оксана Кісь презенту-
вала українське жіноцтво, 
тавроване як „вороги на-
роду“, через призму їх-
ньої стійкості та мораль-
ної сили. У ГУЛАГу, який 
передовсім вихолощував 
людей морально, розчав-
лював їхню духову сутність 
та знущаннями, голодом, 
надважкою працею нищив 
фізично. Українки — най-
чисельніші ув’язнені радян-
ських таборів, знаходили в 
собі сили не лише вижити, 
підтримати своїх посестр, а 
й зберегти власну ідентич-
ність і жіночність.

— Жінки намагалися 
підтримувати одна одну. І 
часто це відігравало клю-
чову роль, коли зневіра й 
відчай досягали краю. У 
спогадах є чимало свідчень, 
що через безнадію, усві-
домлюючи приреченість 

на повільну мученицьку 
смерть від виснаження, 
жінки думали про самогуб-
ство. Адже причетні до на-
ціонально-визвольних зма-
гань, отримували тривалі 
терміни ув’язнення (10–25 
років) і не бачили жодної 
перспективи звільнення. 
І саме підтримка посестр, 
розрада для багатьох става-
ли запорукою виживання, 
— розповіла дослідниця.

Жінки настільки зрід-
нювалися, що поміж собою 
називали одна одну сестра-
ми, матерями, тітками, ба-
бусями. Багато з них навіть 
після звільнення підтриму-
вали тісніші стосунки, аніж 
із кровними родичами, які 
не завжди їх розуміли. За-
галом українки були поміт-
ною групою не лише за чи-
сельністю, а й надзвичайно 
великою солідарністю, вза-
ємодопомогою та підтрим-
кою іншим ув’язненим — 
про це є чимало свідчень.

Одним із інструментів 
морального руйнування 
невільників була цілковита 

ізоляція: без права листу-
вання, доступу до ЗМІ і на-
віть можливості орієнтува-
тися в датах та днях. В’язні 
ГУЛАГу жили в замкненому 
просторі з виснажливою 
працею, голодом, хвороба-
ми. Це призводило до ціл-
ковитого збайдужіння до 
світу, до себе й до життя. 
Люди намагалися в будь-
який спосіб, попри сувору 
заборону та жорстокі по-
карання, обмінюватися ін-
формацією в записках, які 
ховали в різних шпаринках 
у санітарних відділах, пи-
сали на стінах чимось мас-
ним (можна було прочита-
ти лише під певним кутом), 
перекидали записки в інші 
зони, залишали на місцях 
роботи, де чоловіки й жін-
ки працювали позмінно. 
У декого таке листування 
переходило в довірливі 
стосунки, дружбу, а після 
звільнення навіть переро-
стали в сім’ї. 

Щоб не загубитися в 
часі, українки старалися 
вираховувати християнські 

свята, готувалися до них. 
Відтворювали, як могли в 
тих умовах, бодай схожість 
до нормального життя. 
Майже в усіх спогадах є ін-
формація і про молитву, 
не лише індивідуальну, а й 
спільні літургії, які жінки 
намагалися відтворювати з 
поділом ролей на священи-
ка, дяка, хористів. 

Ще один спосіб мораль-
ного ламання в’язнів — 
знеособлення через номе-
рування і спецодяг. У своїх 
спогадах жінки описували, 
як боляче переживали вони 
процес втрати жіночого 
вигляду, імені. Усіх невіль-
ників таврували номерами, 
їхні речі, одяг забирали, 
видаючи натомість чолові-
чий, великих розмірів і зно-
шений спецодяг. Тож жінки 
старалися перешити його, 
оздоблювати вишивкою, 
плетивом, щоб хоч трохи 
уподібнити до жіночого. 

Зрештою, жінки залиша-
лися жінками і в тому, що 
робили: малювали, писали 
вірші, вишивали, співали. 
Це все мало для них кон-
солідуюче значення, було 
знаком довіри, дружби. 

— На прикладі цих жі-
нок, які зуміли вистояти 
проти найстрашнішої сис-
теми ГУЛАГу, хочу показа-
ти, що навіть у найгірших 
обставинах, у найбільш 
нестерпних і нелюдських 
умовах, жінки залишалися 
дієвими і робили те, що вва-
жали за правильне й за по-
трібне. Для мене дуже важ-
ливе поняття жіночої здат-
ності протидіяти системі. 
Звичайно, не всі перемогли, 
більшість — загинули. Та 
ті, що вижили, заслугову-
ють не оплакування, а ша-
нування як переможниць, 
— завершила свою лекцію 
Оксана Кісь. 

Наталія ПАВЛИШИН
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крізь призму душі

Краще майбутнє залежить від нас
Багатостраждальною й довгою була дорога українського народу 

до власної державності та волі — через сторіччя царського 
свавілля та чужоземного гніту, більшовицькі голодомори, фізичне 
насилля і знищення національної інтелігенції. 

Питання волі України та бо-
ротьби за неї завжди мало неаби-
яку значину для нашого народу. 
Яскравим патріотом українського 
духу був Тарас Шевченко, який сво-
їм прикладом і досі тримає націю, 
допомагає і рятує у скрутний час. 
Його пророчі рядки: „Розкуйтеся, 
братайтеся, У чужому краю Не шу-
кайте, не питайте Того, що немає“ 
(„І мертвим, і живим…“, 1845 р.) 
вчать нас любити свою країну, її 
незалежність і волю. 

Нема нічого кращого для лю-
дини, ніж бути вільною в усьому: 
думках, переконаннях, мріях та 
бажаннях. Кожен із нас надзвичай-
но щасливий, бо „вільний як птах“: 
може вільно злетіти вгору і вільно 
розправити крила. Бути чи не бути 
патріотом — вирішувати кожному. 
Але мати ім’я сина чи доньки країни 
може тільки гідна людина.

Кожен при народженні отримує 
безцінний скарб — рідну землю, яка 

приймає нас за своїх дітей. Часто 
люди не цінують того, що мають, 
нарікають і їдуть далеко за межі 
країни в пошуках кращої долі. Але 
чомусь ніхто не замислюється над 
тим, що краще майбутнє залежить 
від нас самих — патріотів, відданих 
країні своїми думками і вчинками. 
На жаль, нині значину патріотиз-
му, який має бути в серці кожного, 
його думках, словах, діях, вчинках, 
знецінено. Щоб бути патріотом, 
не обов’язково щодня здійснювати 
„подвиги Геракла“, віддавати жит-
тя за ідеали, воювати. Передовсім, 
патріот має бути вірний своїй дер-
жаві, її традиціям, звичаям краю, де 
народився і зростав.  

Країна, у якій мешкають мої 
рідні, друзі та близькі, безперечно 
заслуговує достойного та кращого 
майбутнього. Але, на жаль, майбут-
нього нема без теперішнього. Дуже 
хочеться назавжди закрити книгу 
смертей, невдач, банкрутства, ха-

барництва, злиднів в Україні. Жи-
вучи на такій чудовій, Богом даній 
землі, я хочу впевнено крокувати 
по ній і нічого не боятися, вільно 
розмовляти рідною мовою, учити-
ся, працювати. Не хочу, щоб батьки 
залишали дітей і їхали за кордон, а 
там витирали сльози від несправед-
ливості і брехні. 

Кожен із нас гідний того, щоб 
бути вільним і не залежати ні від 
кого, мати добру роботу. Прикро 
дивитися, як дедалі більше людей 
голодують, бідують, живуть на ву-
лицях, діти знедолені та покинуті. 
Хочеться відчувати себе захище-
ною: спокійно спати, прокидатися, 
іти на навчання й дихати чистим 
повітрям. Отаке майбутнє плека-
ють мої думки й хочуть бачити мої 
очі. І хоч цю книгу життя можна 
доповнювати, проте, позбувшись 
цих проблем тепер, майбутнє наше 
буде чисте і світле, без плям і спо-
творень. Саме за таке майбутнє вар-
то боротися.

Оксана МЕНЬКІВ,
магістрантка Інституту хімії та 

хімічних технологій

наш календар

21 березня — Всесвітній день поезії.

Пам’ятні дати

16.03.1664 — у Корсуні поляки страти-
ли українського гетьмана Івана Вигов-
ського.
16.03.1787 — народився Ґеорґ Симон 
Ом, німецький фізик, який відкрив ос-
новний закон електричного струму.
16.03.1882 — народилася Христина Ал-
чевська (донька), українська поетеса i 
педагог.
16.03.1896 — помер Петро Ніщинський, 
український композитор, поет i пере-
кладач.
17.03.1847 — народився Федір Вовк, 
український антрополог, етнограф, 
археолог.
17.03.1874 — народився Авґустин Во-
лошин, Президент Карпатської Укра-
їни.
17.03.1917 — у Києві створено Українську 
Центральну Раду — парламент України 
на чолі з Михайлом Грушевським.

18.03.1913 — у Львові створено військо-
ве формування Українських Січових 
Стрільців.
19.03.1864 — народився Василь Липкiв-
ський, натхненник відродження УАПЦ 
та її митрополит.
19.03.1895 — народився Максим Риль-
ський, український поет, перекладач, 
культурний i науковий діяч.
19.03.1900 — народився Фредерік Жу-
ліо-Кюрі, французький фізик, лауреат 
Нобелівської премії.
19.03.1918 — відбулося перепоховання 
загиблих під Крутами бійців Студент-
ського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна Костенко, 
сучасна українська поетеса, авторка 
збірок „Над берегами вічної ріки“, „Не-
повторність“, роману у віршах „Маруся 
Чурай“.
20.03.1632 — народився гетьман Украї-
ни Іван Мазепа.
20.03.1828 — народився Генрік Ібсен, 
норвезький драматург, автор драма-
тичної поеми „Пер Ґюнт“.

21.03.1627 — народився Захарія Ко-
пистенський, український письменник, 
культурний i церковний діяч.
21.03.1685 — народився Йоган Се-
бастьян Бах, німецький композитор і 
орґаніст-віртуоз.
21.03.1727 — помер Ісаак Ньютон, 
англійський математик і фізик, автор 
„Математичних начал натуральної фі-
лософії“.
21.03.1942 — померла Ольга Кобилян-
ська, українська письменниця.
22.03.1832 — помер Йоган Вольфґанґ 
Ґете, німецький поет і мислитель, автор 
роману „Страждання молодого Верте-
ра“, поеми „Фауст“.
22.03.1842 — народився Микола Ли-
сенко, український композитор, ос-
новоположник української класич-
ної музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш, україн-
ський живописець і художній критик.
22.03.1749 — народився П’єр Симон 
Лаплас, французький математик і 
фізик.
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пам’ятки міста

Маленький осередок 
великого українського духу

Якщо ви не перший день у Львові, 
якщо це монументально-барокове 
місто вже стало для вас чимось біль-
ше, ніж пункт на туристичній карті, 
якщо ви гордо називаєте себе „ко-
рінним мешканцем міста Лева“, то 
хоч раз в тиждень ваш стандартний 
маршрут дім — магазин — робота 
(університет), безсумнівно „зази-
рає“ на вулицю Коперника. Однак 
мало хто знає, що відрізняє цю шум-

ливу магістраль з нестримними по-
токами „людви“ від інших.

З-поміж гамірливих вулиць, серед 
буденних турбот та сірих багатопо-
верхівок зачаївся маленький тендіт-
ний куточок українського відроджен-
ня — музей „Русалки Дністрової“. 
Спершу ж бо ти навіть не помічаєш 
його, проходиш повз, розмірковую-
чи над конспектами з фізики чи підви-
щенням цін на електрику, а він самот-

ньо позирає тобі  вслід. 
Скромно притулив-

шись в одному із ма-
леньких закапелків мі-

ста, приховавши свої 

таємниці у двох кімнатках старої 
дзвіниці колишньої церкви Святого 
Духа, він — це все ж один з найго-
ловніших скупчень української па-
тріотичної енергії.

Двері вам відчинить усміхнена 
бабуся з волоссям кольору липневої 
кульбабки та павутинками зморшок 
біля очей. Протягне кольорові па-
пірці квиточків, рипнуть двері, ще 
мить — і ви потрапите до маленько-
го осередку історичної пам’яті.

Тут зберігаються унікальні екс-
понати: рідкісні видання альманаху 
„Русалка Дністровая“, рукопис пер-
шої української читанки для дітей, 
полемічні брошури Маркіяна Шаш-
кевича — нескоримі і незнищенні 
свідчення того, що Україна завжди 
була, є і буде. Адже націю — людей 
народжених вільними— не зни-
щить ані багаторічна цензура, ані 
жорстокі переслідування, ані віко-
вічний гніт. Здається, навіть кроки 
тут відлунюють якось по-інакшому, 
ніби виточено, як звук гуцульської 
сопілки, чи ажурна мелодія маминої 
української колискової, відлунюють 
— і, підхоплені щонайменшим пере-
тягом, розсипаються мініатюрними 
частинками, щоб болючими скалоч-
ками вп’ятись у серця випадкових 
відвідувачів.

„Русалка Дністровая“ — непре-
тензійна тоненька книжечка з фоль-
клорними зібраннями, яка однак ста-
ла „явищем наскрізь революційним“, 
справжнім викликом українського 
відродження, одою „краю верби 
та калини“, фоліантик, настільки 
скромний за оформленням, мабуть 
тому, що несе в собі щось значно 
цінніше, аніж майстерно оформлена 
палітурка і тонкі шовкові сторінки.

І нехай навколо поспішає люд-
ство і змінюються століття, нехай 
цокає годинник  на міській вежі, ці, 
трошки пошарпані стіни, скрипучі 

двері і посмішка старенької касир-
ки берегтимуть те, за що бороли-
ся і вмирали, те, що виборювали 
потом і кров’ю, словом і справою. 

Берегтимуть пам’ять.

Надія КОПІЙКА,
студентка 

першого курсу ІБІД

ПРОСВІТА

коротко

У Хрестопоклонну неділю, 19 
березня, у Львові відбудеться 
Хресна Дорога під молитовним 
проводом монахів Чину Свя-
того Василія Великого з наго-
ди 400-ліття реформування 
Василіанського Чину святого 
Йосафата. Очолюватиме Хрес-
ну ходу високопреосвященний 
владика Ігор, митрополит і архи-
єпископ Львівський. Хресна хода 
вирушає о 15 годині від храму 
Архистратига Михаїла (вул. Вин-
ниченка, 22) до пам’ятника пра-
ведному Митрополиту Андрею                                                                         
(пл. св. Юра, 5).

Онлайн база всіх іспанських 
видань XVII століття, у яких є 
згадки про Україну, стала до-
ступна в інтернеті. Олександр 
Скромніцький власноруч зробив 
переклад текстів. Наразі вияви-
ли 135 газет, де є новини, звістки 
від кореспондентів із Варшави, 
Львова, зрідка навіть із Відня та 
Стамбула. Наразі укладач заніс 
у базу газети до 1698 року, проте 
обіцяє незабаром додати й ті, 
що виходили до початку XVIII 
століття. 

У Києві в Національному музеї 
Тараса Шевченка презентува-
ли найбільше видання „Кобза-
ря“ у світі. Про це під час уро-
чистої церемонії Міжнародного 
культурно-мистецького проекту 
„Нас єднає Шевченкове слово“ 
заявив директор видавництва 
„Самміт — книга“ Іван Степурін. 
Розміри цієї книги становлять 2 м                                                  
заввишки і 1,5 м завширшки. У 
книзі 6 сторінок, на яких викла-
дено найбільш знакові твори 
Тараса Шевченка. 

У Львові на вул. Героїв Крут та 
на подвір’ї вул. Володимира 
Великого львів’яни на почат-
ку березня встановили два 
холодильники, в яких можна 
залишити їжу для безхать-
ків та потребуючих. Наразі 
холодильники не під'єднані до 
мережі електропостачання і є 
лише шафами для їжі. Та, якщо 
цими холодильниками будуть 
користуватися, то надалі плану-
ють розмістити їх біля супермар-
кетів, під'єднавши до електропо-
стачання.

За матеріалами інформагенцій
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про тих, хто поруч

Раз добром нагріте серце –                            
вік не прохолоне 
Роман вільно розмовляє двома іноземними мовами (польською 

та англійською), малює і просить мене розповісти цим текстом, 
що він такий, як усі. Він зовсім не любить, коли його шкодують.           
І тішиться тому, що люди тягнуться допомагати іншим.

У Романа Товарніцького— ДЦП 
(дитячий церебральний параліч), він 
має частковий параліч нижніх кінці-
вок.

Про зустріч із ним ми домовилися 
не одразу. Він старанно вчиться і має 
чимало завдань.

Романові — 30. І він навчається на 
2 курсі Національного університету 
„Львівська політехніка“. Після шко-
ли вступив не відразу, бо проходив 
медичну реабілітацію. Там він почав 
відвідувати курси живопису. А ще по-
стійно навчався он-лайн та дистан-
ційно. Навчатися, гадає, ніколи не 
буває пізно.

Роман — зі Самбірського району, 
але мама з татом, за словами хлопця, 
з легкістю відпустили його на нав-
чання до Львова. Сказали, що додо-
му він завжди встигне повернутися. 
Дуже помітно, із якою жагою хлопець 
розповідає про дизайн, і зовсім не 
дивно, чому батьки повірили в нього.

Зрештою, Роман визнає, що най-
гірше, коли батьки надто опікуються 
дітьми з інвалідністю, і намагаються 
вберегти їх від усього світу. Тоді такі 
люди виростають зовсім непристо-
сованими до життя. Він навчився все 
робити сам.

Та коли хлопець вступив до уні-
верситету, зізнається, що чимало ду-
мав про те, чи встигатиме за програ-
мою, або ж чи вчасно діставатиметься 
з гуртожитку на пари. Щоб ходити 
краще, він мусить використовувати 
палицю, тому не може рухатись над-
то швидко. Але ризикнув.

Роман каже, що попри різницю 
у віці з одногрупниками, у колекти-
ві почуває себе вільно. Вони завжди 
раді допомогти йому, до прикладу, 
підсунути чи пристосувати мольберт.

— Спершу мені здавалося, що 
одногрупники остерігаються мене 
критикувати, коли ми обговорюємо 
праці одне одного. Вони ставилися 
до мене досить делікатно. Та з часом 
зрозуміли, що я, як і всі, хочу правди 
й зовсім не відкидаю критики, — і все 
стало на свої місця. Тепер вони перші 

помічають, що я підібрав, скажімо, не 
такий яскравий колір. А я цьому тішу-
ся, — говорить Роман.

Зізнається, щоправда, що голов-
ний корпус університету зовсім не 
пристосований до людей з інвалідні-
стю. Будинок надто старий. Але ще 

гірше з інфраструктурою самого мі-
ста, а надто — із трамваями та марш-
рутками з високими сходинками.

Та якщо не пандусами, то людьми 
ми багаті, — усміхається Роман, — 
вони майже завжди раді допомогти.

Проте іноді попрохати про до-
помогу буває ніяково. Закрадаються 
думки про те, що людина зайнята, 
кудись поспішає, чи просто не має 
змоги допомогти. 

Тоді я запитую у хлопця, які б він 
дав поради людям, що не розуміють 
його стану…

— Я дуже хочу, щоб люди менш 
стереотипно ставилися до людей з 
особливими потребами, — не розду-
муючи, каже Роман, — хоча я розу-
мію, що це важко. Буває так, що люди 
просто бояться зі мною заговорити. 
А варто.

Роман каже, що люди часто ди-
вуються, коли чують, що він підка-
зує іноземцеві дорогу польською чи 
англійською. 

— Існує стереотип, що людина 
з особливими потребами не те, що 
комусь, а собі не може допомогти, 
та часом ті, що так уважають, самі 
бувають безпорадні і їм іноді дово-
диться допомагати. Інвалідність чо-
мусь асоціюють навіть з відсталістю, 
— пояснює хлопець. 

Говоримо ми з Романом про ще 
один стереотип: суспільство сприй-
має людей на візках чи з серйозни-
ми фізичними вадами як жебраків. 
Роман пригадує історію: якось він 
їхав до церкви, в маршрутці жінка 
простягнула йому гроші. Мовляв, 
купи собі вітамінів. Хлопцеві стало 
ніяково й неприємно, адже грошей 
він не просив, але здіймати галасу 
не хотів, тому гроші взяв і віддав до 
церкви, куди їхав.

Але й тут він убачає плюс. Каже, 
що люди все-таки хочуть допомага-
ти іншим. І це добре. 

— Часом мені й зовсім не дово-
диться просити допомоги, щоб спу-
стися зі сходів маршрутки, коли в 
руках пакет із проектами й палиця. 
Люди допомагають самі, незважаю-
чи на вік, — каже Роман. 

А доки я фотографую хлопця, він 
розповідає мені іншу історію:

— Якось в аудиторії я забув гама-
нець. Проте зрозумів це тільки вран-
ці наступного дня. Думав, що все 
пропало. Довго чекав на маршрутку, 
аж тут зупинився таксист і запропо-
нував підвезти. Я відмовився, та він 
наполіг і підвіз мене до університету 
безоплатно. А в аудиторії лежав мій 
гаманець.

Ми виходимо з Романом із кав’яр-
ні й дорогою зустрічаємо погляди, 
до яких хлопець уже звик. Але це не 
заважає йому посміхатися, навча-
тись і просто жити. 

Він уміє радіти дрібницям. При-
міром, що невдовзі отримає стипен-
дію, і знову піде до театру або на 
музичний концерт. Так робить що-
місяця. І радить робити мені. Каже, 
це найліпший спосіб „розвантажити 
голову“.

Дорогою додому я купую квиток 
до театру. Я ж бо Роману вірю. Він — 
щаслива людина. 

Марія МАРКОВСЬКА
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студентський фестиваль

„Весна Політехніки“: така рання               
і така „зелена“
Минулого тижня забуяла „Весна Політехніки“. Як і весна в 

природі, яка наповнює швидким свіжим соком коріння, 
гілля, виштовхуючи молоді пагони до росту, фестивальна 
„Весна“ шуміла, гомоніла і багато обіцяла ще до свого початку. 
7 березня команди кожного інституту виступили зі своїми 
візитками, щоб зацікавити глядачів витратити свій час і 
прийти підтримати виступи в певний день і в певну годину.

Та, як будь-що, що „вистрелює“ 
завчасно, не завжди дає добрий плід, 
початок „Весни Політехніки“ був 
дуже сирий. Стільки хаосу і невизна-
ченості не пригадую: метушилися 
студенти на сцені, метушився веду-
чий; у когось мікрофони погано пра-
цювали, а в когось їх було забагато. 
А фраза — „ну я краще заберу сам“ 
від ведучого, який чомусь ще й мав 
порядкувати на сцені, вичікуючи, 
коли врешті команди будуть готові, 
стала мало не найповторюванішою. 
Окрім спільних номерів концерту 
— початкових та прикінцевих, які 
були відшліфованими, усе решта на-
гадувало якусь дивну імпровізацію і 
далеко не завжди вдалу. Про запіз-
нення початку вже й не згадуватиму. 
Бо студенти, вони таки студенти і ні-
чого з тим не вдієш. 

Але… Завжди вони є — ті, хто, 
чи то завдяки досвідові й сильній ко-
манді, чи все ж таки, не залишали все 
на останню ніч і мали час принаймні 
на репетицію-дві і добре продума-
ний сценарій, вирізнилися цікавим 
виступом. 

Звичайно, кожен інститут просто 
зобов’язаний прийти і підтримати 
своїх. Та порадила б піти і насолоди-
тися виступами ще й інших інститу-
тів, які своїми візитками засвідчили, 
що знають, із чим виступатимуть, чи 
бодай, точно визначилися з темою.

Отже, своїм першим виступом не 
розчарували минулорічні переможці 
— ІАРХ. Лаконізм і витончений смак 
у виступах цього інституту завжди 
викликає чудові емоції і їхні номе-
ри згадують ще багато років. Цього 
разу був фотосалон у стилі початку 
минулого сторіччя, звернення до 
зали фотографа про справжність, 
яку приховує кожен і яку спроможні 
відкрити світлини, та запрошення 
на виступ, що злетіли зі стелі. Саме 
такими короткими і влучними епі-

зодами архітектори найбільше 
зацікавлюють.

Деякі інститути свої візит-
ки презентували у формі відео 
і варто зазначити, що не про-
гадали. Зробивши на досить 
професійному рівні ролики, 
не лише показали себе в актор-
ському амплуа та ще й заінтригува-
ли, бо кожен відеосюжет викликав 
бажання побачити — а що буде далі. 
Тож виступи ІКТА, ІКНІ та ІТРЕ обі-
цяють бути досить цікавими. 

Інститут ІХХТ уже кілька років 
поспіль ніс до носа лідирує серед 
сильних команд. Інколи їм бракує 
якоїсь там сотої бала, щоб здобути 
перемогу та попри те, вони сильні 
конкуренти і завжди закидають до-
сить цікаву наживку для глядачів. 
Так ось, ви слухали монолог про 
класику під дощ на сцені Львівської 
політехніки? Ні? То прийдіть, бо 
творити дощ і, стоячи під парасо-
лею, так неперевершено і геніально 
„лити воду“ на високі теми можуть 
хіба хіміки.

Однозначно важко сказати про 
виступ ІНПП та, судячи з назви їх-
ньої вистави, — „Психопат“ і всяких 
неврозів, істерій, депресій та інших 
психічних розладів, які студенти 
дуже реалістично зіграли на відкрит-
ті фестивалю, „підрив мозку“ вони 
гарантують.

Трохи легшою на сприйняття, та 
доволі багатою наповненням, осо-
бливо зважаючи, що на сцені студен-
ти пробули максимум десять хвилин 
і лише троє осіб, не враховуючи „ма-
совку“, була візитка ІЕПТ. Та, судячи 
з усього, вони теж готують „порпан-
ня“ у внутрішньому світі людини: 
зустріч із власним „я“, страхами, 
радощами… На своєму виступі еко-
логи пообіцяли вплутати всіх у ніч-
ну пригоду. Тож, напевно, буде щось 
трохи філософсько-романтичне.

Харизма й сильний акторський 
склад — фішка ІГДГ. Вони грають на 
емоціях, уміють свої виступи пере-
творювати в справжнє свято життя і 
молодості. Цього разу їхній виступ 
був наймасовіший, найбільш театра-
лізований, із найбагатшим сценіч-
ним антуражем і нагадував добрий 
старий мюзикл на тему щастя, успі-
ху й кохання. Гадаю, це буде більше, 
ніж просто цікаво.

Цього року організатори вирі-
шили додати ще одну чудову номі-
націю, яка, мабуть, зацікавить най-
більш завзятих селферів та теле-
фонних фотографів — „Краще фото 
фестивалю“. Глядачам пропонують 
„заливати“ в приватні повідомлен-
ня на головні сторінки фестивалю в 
усіх можливих соцмережах світлини 
з виступів, з-за лаштунків, репети-
цій, очікувань — „коли ж вони вже 
нарешті розпочнуть“… Найкрутіші 
фото викладуть на огляд усіх фанатів 
фестивалю, а переможцеві привсе-
людно на сцені вручать статуетку 
„Весни“. Своєрідний майстер-клас, 
як це має виглядати, провели відра-
зу ж на відкритті. Троє найкмітливі-
ших, які встигли швидко запостити й 
захештегити фото сцени та показати 
ведучому, отримали безоплатні за-
просини на круту ІТ-паті.

О-о-тож, — як казав раз за разом 
упродовж усього перебування на 
сцені ведучий, — веснуйте, попере-
ду майже три місяці радості й талан-
тів від політехніків.

Наталія ПАВЛИШИН
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арт-проект

Класики в незвичних 
аранжуваннях
Шевченко і блюз, Антонич і рок, Чубай у супроводі симфонічного 

оркестру? Так, ми таке мали змогу тепер почути — 9 і 10 березня 
співачка Оксана Муха на сцені Львівської обласної філармонії 
представила унікальний поетично-музичний проект „Від Шевченка 
до Костенко“.

У своїй новій концертній програмі 
Оксана Муха в супроводі симфоніч-
ного оркестру та рок-групи презен-
тувала неокласичні, імпресіоністичні, 
блюз-рокові й навіть RnB-композиції. 
Сучасних інтерпретацій зазнали вірші 
Шевченка, Франка, Лесі Українки, Ан-
тонича, Стуса, Ліни Костенко… Усьо-
го 19 творів, більшість із них у такому 
виконанні прозвучали вперше: вірш 
Івана Франка „Чому являєшся мені 
у сні“ зазвучав у стилі RnB, а „Якби з 
ким сісти хліба з’їсти“ Шевченка набув 
блюзових барв. Блюз-рокове „прочи-
тання“ отримали й „Листопад“ Анто-
нича, і „Коли до губ твоїх…“ Чубая.

Автор проекту — Дмитро Ка-
цал, головний диригент та директор 
Львівської державної академічної 
чоловічої хорової капели „Дударик“. 
Він зародився з Шевченкового вірша 
„Зоре моя вечірняя“, який композитор 
Дмитро Кацал поклав на музику „Мі-
сячної сонати“ Людвіґа ван Бетховена. 
Згодом репертуар проекту збагатився 
по-новому переосмисленими й покла-

деними на музику Лисенка, Людкеви-
ча, Фроляк, Миколи Кацала творами 
українських класиків.

Концерти відбувалися у супрово-
ді Академічного симфонічного ор-
кестру Львівської філармонії (було 
задіяно понад півсотні виконавців), а 
також „Шевченко Orchestra“ — Юрій 
Романів (клавішні), Віталій Боднар 
(гітара), Тарас Яцишин (контрабас), 
Олексій Дольніков (ударні). Їхніми 
спеціальними гостями стали скрипаль 
Олександр Божик й арфістка Іванна 
Митроган. Олександр Божик виконав 
авторський твір — трилогію на вірші 
Рути Вітер для скрипки й фортепіа-
на. Художниця й поетка, якої вже, на 
жаль, нема в живих, зачарувала його 
красивими неологізмами, які легко 
лягли на музику.

Проект „Від Шевченка до Костен-
ко“, на думку Оксани Мухи, дає змогу 
відчути себе українцем, а для Дмитра 
Кацала він є скромним вкладом митців 
у національну ідею.

Наталя ЯЦЕНКО

„Бесіда“ Влодка Кауфмана

До 21 березня у галереї „Дзиґи“ можна оглянути 
інстальовану графіку куратора Тижня актуального 

мистецтва, автора, що працює в жанрах перформансу, 
гепенінґу, артпровокації.

Цього разу митець провокує нас на роздуми й розмову. Тема 
— війна, люди, які гинуть на ній, і тривалість того всього, така 
довга, що нам здається, ніби то все не з нами, то не про нас. 
Влодко Кауфман примушує зупинитися: „Я щодня чую, скільки 
загинуло, скільки поранено, скільки пропало безвісти. Я намага-
юся ці цифри та імена в собі закарбувати й уникнути найстраш-
нішого — стану звикання до війни. Намагаюся зробити так, щоб 
ці дані не стали статистикою, не перейшли на побутовий рівень, 
не стали звичкою“. Для цього він щодня малює вояка — чоловіка 
в касці, щоразу ледь-ледь іншого. У хід ідуть клаптики аркушів, 
бланки, трамвайні квитки — усе, що потрапить під руки. Деякі 
зображення митець збільшує, уставляє в рамку або як марки лі-
пить на конверти. І це допомагає жити, це допомагає не забути.

Н. Я.

коротко

У Палаці Потоцьких упро-
довж місяця експонують 
оригінал картини Тараса 
Шевченка „Катерина“. Її 
Шевченко намалював до своєї 
однойменної поеми 175 років 
тому в Санкт-Петербурзі. Щоб 
побачити картину, потрібно 
купити вхідний квиток до 
музею. „Хочемо, щоб для всіх 
Катерин вхід був безкоштов-
ний. Також є чимало пропози-
цій від театралів, художників 
влаштовувати супровідні акції 
— вистави, лекції“, — повідо-
мив куратор виставки Андрій 
Рибка.

У Львові стартувала „Кіно-
майстерня. Підзамче“ — 
професійна команда митців 
зі Швеції, Білорусі та Укра-
їни вчить молодь знімати 
кіно. Майстерні з кіномистец- 
тва розпочалися 7 березня 
на території біля арт-центру 
„Фабрика повидла“ (вул. 
Механічна,1). Завдяки проекту 
можна стати героєм, режи-
сером або оператором кіно, 
пізнати секрети звукорежи-
сури або ж пройти практику 
акторської майстерності. 
Майстер-класи триватимуть 
два тижні. 18 березня відбу-
деться презентація результа-
тів тижневої роботи.

За матеріалами інформагенцій
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твій музон

Творча формація, в якої багато граней
„Чому так жалібно плаче дощ, слізьми по вікнах 

стікаючи?“ — Віктор Винник з „МЕРІ“ цієї весни 
знову будить спогади. І спонукає дізнатися про нього 
та неї більше.

Хлопець з гітарою…

Не Віталік… Але як же нам усім 
поталанило, бо він має талант — та-
лант бути щирим, поєднувати власні 
слова з власною музикою так, що — 
мурашки по шкірі, бульбашки смі-
ху в горлі, скалки болю в серці. Без 
знання нотної грамоти, та гуртом 
з професійними музикантами (Ми-
кола Гаврилів (клавішні), Володи-
мир Андрієвський (ударні), Віталій 
Гудзій (гітара), Володимир Панів 
(бас-гітара)) — і „живе звучання дає 
відчуття відкритого нерву“.

Якщо ж запитати Віктора Вин-
ника, як усе починалося, то почуєш, 
що „від нічого робити“. Він, тоді 
ще студент художнього факульте-
ту Прикарпатського університету 
ім. В. Стефаника, і старшокласник 
Тарас Ших заснували у Трускав-
ці акустичний гітарний дует. Хоч, 
звернувшись до дальшої ретроспек-
тиви, варто згадати посиденьки з гі-
тарою на кухні. А якщо сягати дум-
кою ще далі, то спершу було дитяче 
зачудування музикантами на весіллі 
в родичів, а в підлітковому віці, коли 
почув Віктора Цоя, осяяння — як же 
я міг жити без гітари?! Перша гітара 
коштувала 244 купони…

1998 року в міській філармо-
нії Тернополя групу найменували 
— перед виходом на сцену не було 
часу думати, і хтось сказав: „Та хай 
буде „МЕРІ…“ (у них тоді була така 
пісенька „Мері second hand“). І була 
„МЕРІ“, і був паралельно „Немо“, і 
був Київ, і був Львів, місто вітрів і 
надій… Та згодом серйозно заплу-
тався хлопець у „МЕРІдіанах“.

…і його „МЕРІ“
Ця „малишка“ з України. Міс не 

йде на компроміс — уже 20 років спі-
ває про те, що їй подобається, і так, 
як вона цього хоче. Є пісні по-своє-
му сумні, є стьобні, сентиментальні 
й з нотками жорсткості, іронічності, 
веселості-грайливості, але ніколи 
це не слізливі лав сторі, коли „я тебе 
люблю, а ти мене — ні“. Попри те, 

всі — про любов. Або про 
нелюбов. Точніше — 
про спраглість лю-
бові, шлях до якої 
пролягає через по-
ранення й подолан-
ня контрзалежності: 
„не чіпайте мою 
душу“ („Пані“), „все, 
що хочеш, візьми, лиш не 
мою відвертість“ („Помри, 
тільки не сьогодні“) або —

І кулями любов діря- 
вить серце,

І боліти довго будуть 
рани („Куля“).

Соціальні тексти не 
ура-патріотичні („куди 
не глянь — всі патріоти 
— в патріотизм вдари-
лися такі люди, з яки-
ми соромно вітатися“), 
вони — також любовні. 
Ця „моя нікому не по-
трібна країна“ — це теж особисте, бо 
„усмішка твоя єдина, очі твої одні“.

Вона — не поп-діва, вона — не-
нав’язлива la femme fatale, у якої чо-
тири альбоми-візитівки. Чи називай 
її стиль ліричним роком, чи opty-
rock, чи навіть галицьким рок-н-ро-
лом, мелодійна суть незмінна. Слід 
відкинути і стереотипи, що „МЕРІ“ є 
лайтова, гротескна, що її пісні ство-
рені винятково для гумористичного 
сприйняття: „це не зовсім так, ми — 
багатогранні“.

Найкраще за 10 років
Де можна їх почути? Після 

акустики в Biblioteci Івано-Франків-
ська 8 березня й 10 березня у львів-
ському Picasso — знову, 25 березня, 
у „Роджері“, акустика у Франику. 
Презентація найсвіжішого альбому 
„Я z України“ відбудеться у квітні і 
в Рівному. Така от серія концертів, 
не тур.

Та музичному спілкуванню пе-
редувала ще й розмова у Львівській 
обласній бібліотеці для юнацтва на 
площі Ринок, 9. По-весняному лег-
ка, розкута й чесна. Теми, які зачіпа-

ли „заЖиве“, — це питання укра-
їнської мови у нашій толерант-
ній і слабкій країні, де закон діє 
вибірково, де йде війна й нікому 
не вигідно називати речі своїми 

іменами. „Людина — істо-
та, яка пристосовується. 
Мій дід, який провів усю 
війну в концтаборах, 
казав, що ставало при-
кро, коли переводили 
в новий концтабір, бо 
звик до старого. Ма-

буть, було передбачено, 
що ми пристосуємося, 
що ми можемо платити 
данину життям бра-
тів…“ — підсумував 
Віктор.

У бібліотеці не 
обійшлося і без кни-
жок. У „Казки під по-
душку“, які вийшли у 
„ВСЛ“, потрапила й 
казкова історія „Ста-
рий годинник“ Ві-
ктора Винника. Крім 
цього, на зустрічі всі 
побачили сигнальний 
примірник його авто-

біографічної повісті „90/60/90“. Це 
твір-спогад про студентські роки, 
котрі припали на 90-ті. 10 березня 
книжку можна було вже не тільки 
помацати, а й придбати.

І мій стоп-кадр з концерту в 
Picasso.

То був драйв. Гаряча магма емо-
цій. Пісенний коктейль, який то 
запалював — всі стрибали, танцю-
вали, то розслаблював, навіював 
легку ностальгію — ніби потягували 
його через соломинку, щоб… через 
хвилину знову вибухнути в новому 
ритмі! І, знаєте, якщо в навушниках 
„МЕРІ“ звучить доволі ніжно, майже 
інтимно, то у живому виконанні її 
пристрасність екстравертна, хардо-
ва, в ній є спонтанна драматургія. І, 
звісно, — діалог із залом.

Три останні акорди — „Ромео“, 
„Місто“ й „Лялька“. Фото на пам’ять 
і — цьом-цьом, па-па — 

„Хочеш забути — давай, забувай 
мене,

Хочеш любити, тоді не тримай 
мене“.

Любимо, не тримаємо, але чека-
ємо!

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Основа музичного твору; мотив. 7. Голова Револю-
ційного проводу ОУН. 9. Виправлення пошкоджень, 
полагодження чогось. 11. Політичний діяч, ідеолог 
українського націоналізму. 12. Окрема людина, ін-
дивід. 13. Гідроакустичний прилад для вимірювання 
глибини водойм. 14. Інша назва Греції. 16. Найбіль-
ше місто й економічний центр Ніґерії. 18. Те, що при-
крашає когось, надає приємного вигляду чомусь; оз-
доба. 20. Тривожне відчуття небезпеки, побоювання. 
22. Житель Латинської Америки. 23. Чоловіче ім’я. 
26. Короткочасне світіння, раптовий зблиск полум’я. 
28. Перша літера грецького алфавіту. 29. Італійський 
письменник-казкар. 30. Персонаж повісти М. Гоголя 
„Вечори на хуторі поблизу Диканьки“, котрий носив 
чорта в мішку. 31. Особливо важливий указ імператора 
чи короля. 33. Учасник бунту, повстанець. 34. Винай-
манець майна з правом тимчасового користування ним 
за певну плату. 35. Спортивний колектив на чолі з ка-
пітаном. 36. Український художник-аматор, приятель 
Тараса Шевченка, пам’яті якого поет присвятив поему                                              
„Кавказ“. 
Вертикально: 
1. Повний успіх у бою, остаточна поразка військ про-
тивника. 2. Великий населений пункт. 3. Бамбуковий 
ведмідь. 4. У грецькій міфології учасник морського по-
ходу в Колхіду по Золоте руно. 6. Паркан, стіна, які щось 
оточують, відмежовують. 8. Прізвище Вєрки Сердючки. 
10. Архітектор, автор проекту Львівського оперного 
театру. 13. Механічні рухомі сходи. 15. Сплав металу 
з ртуттю. 16. Парна кістка трикутної форми у складі 
плечового пояса людини. 17. Струнний музичний ін-
струмент. 19. Пласт землі, що його вивертає плуг під 
час оранки. 21. Місто в Туреччині на узбережжі Чорного 
моря. 24. Результат якоїсь діяльності, заняття; наслідок. 

25. Ріка в Боснії і Герцоґовині, яка впадає в Адріатич-
не море. 26. Хребетна тварина, самиця якої вигодовує 
малят своїм молоком. 27. Норвезький мандрівник, по-
лярний дослідник, який першим досягнув Південного 
полюса. 31. У давньогрецькій міфології богиня чвар 
та розбрату, яка кинула на весільному бенкеті яблуко 
з написом „Для найвродливішої“. 32. Продукт праці, 
призначений для обміну, купівлі-продажу. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

12

13 14 15

16 17

18 19 20 21

22

23 24 25 26 27

28

29 30

31 32

33 34

35 36

Відповіді на кросворд,                                                    
опублікований у числі 8

Горизонтально: 7.  Венера. 8.  Нектар. 9.  Лут. 10.  Сена. 
11. Трап. 13. Моноліт. 15. Гера. 16. Кіпр. 17. Татри. 19. Казка. 
21.  Нептун. 22.  Ананас. 25.  Герда. 26.  Драма. 28.  Юнга. 
29. Немо. 30. Діадема. 32. Сани. 33. Вика. 34. СКА. 35. Мауглі. 
36. Наркоз.
Вертикально: 1. Телепат. 2. Сезам. 3. Валентин. 4. Інтелект. 
5. Скотт. 6. Загадка. 12. Дездемона. 14. Епіталама. 18. Тенор. 
20. Зрада. 23. Вакансія. 24. Адресант. 25. Газават. 27. Анекдот. 
30. Динго. 31. Аверс 

J J J
— Мамо, чоловік мене образив, я їду до тебе.
— Ні, доню, зло має бути покаране. Це я їду до вас!

J J J
— Гей, красуне! А ходи-но я тебе на човні покатаю!
— Ні.
— Та пішли, там тиша, романтика, дим над водою…
— Хароне, відчепись, мій час ще не настав.

J J J
Я хочу вирощувати їжу сам, але ніяк не можу знайти в про-
дажу насіння бекону.

J J J
Взагалі самого мозку не видно, але його відсутність дуже 
помітна.

J J J
Ще на першому побаченні вона вразила мене розумом та 
далекоглядністю. Вона на нього не прийшла.

J J J
— Привіт, друже, моя жінка на 18-му тижні.
— А моя — на 12-му. А ти кого більше хочеш: хлопчика чи 
дівчинку?
— Хлопчика.
— Чому?
— Хочу вертоліт на радіоуправлінні.

J J J
Якби Толстой і Достоєвський зустрілися, то написали б 
спільний роман „Війна та ідіот“.
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інформатор

Політехніки повинні проходити 
медогляди

Віднедавна всі працівники Львівської політехніки зобов’язані 
проходити періодичні медичні огляди, а також подібні огляди 

при влаштуванні на роботу. Про особливості планових медичних 
оглядів та про категорії працівників, які зобов’язані найчастіше 
перевіряти стан здоров’я, докладно розповів начальник відділу 
охорони праці Львівської політехніки Володимир Шепітчак.

— Загалом у Політехніці обов’яз-
ковість медичних оглядів завжди 
була, доки всередині 1990-х років не 
настала глибока економічна криза 
і, через брак фінансування, це пи-
тання відійшло на другий план. У 
2009 році після комплексної пере-
вірки університету на дотримання 
правил охорони праці, розробили 
положення про проходження пра-
цівниками університету медогляду. 
Впродовж декількох років документ 
доопрацьовували, а 26 лютого 2014 
року остаточно затвердили порядок 
проходження медогляду, — розпо-
вів Володимир Шепітчак. — Загалом 
ми керуємося ще іншими норматив-
ними документами: Законом Укра-
їни „Про охорону праці“, Законом 
України „Про попередження захво-
рювань на туберкульоз“ та рядом 
постанов Кабміну та Міністерства 
охорони здоров’я України. 

Всі працівники при прийомі на 
роботу повинні подати медичну 
довідку про стан здоров’я і про від-
сутність протипоказань до роботи 
на займаній посаді. Обов’язкові та-
кож періодичні медогляди у ході ро-
боти, які визначені наказом № 246 
Міністерства охорони здоров’я від 
21 травня 2007 року. Він встановлює 
періодичність медоглядів — щоро-

ку чи раз на два роки, для тих, хто 
працює на роботах із підвищеною 
небезпекою, зі шкідливими речо-
винами, допомагає у так званому 
професійному доборі. 

— Щорічно перевіряти стан 
свого здоров’я повинні працівники 
Інституту хімії та хімічних техноло-
гій, які працюють з різними хіміч-
ними речовинами, кислотами, що 
можуть мати негативний вплив на 
здоров’я працівника. Щодо праців-
ників відділу головного енергетика, 
електромонтерів, які обслуговують 
електронні установки, то тут є про-
фесійний добір, який полягає в тому, 
що ми маємо право допустити до 
роботи з обладнанням підвищеної 
небезпеки лише людей, які не мають 
жодних медичних протипоказань і, 
виконуючи цю роботу, не наразять 
себе на небезпеку. Ці категорії пра-
цівників мають проходити медогляд 
не рідше, ніж раз на два роки. Те ж 
стосується викладачів і допоміжно-
го персоналу Інституту енергетики 
та систем керування, які використо-
вують електричне обладнання для 
наукових досліджень у лаборатор-
них цілях. Для періодичної перевір-
ки скеровують і охоронців універси-
тету та операторів котелень — вони 
працюють у нічний час, а це додат-

кові фізичні навантаження, тож до 
такої роботи не допускають людей 
із вадами серця та гіпертонічними 
захворюваннями. Решта працівни-
ків подають медичну довідку лише 
при працевлаштуванні та проходять 
періодичні огляди раз на п’ять років, 
— пояснив начальник відділу охоро-
ни праці.

Роботодавець зобов’язаний за-
безпечити проходження медогляду. 
Так, для своїх працівників Львівська 
політехніка організовує та пропла-
чує медичні огляди. Університет має 
укладені угоди з трьома поліклініка-
ми: Першою міською поліклінікою 
ім. Князя Лева (вул. Ужгородська), 
Комунальною (4-та міська клініч-
на лікарня на вул. Я. Стецька) і Де-
сятою міською лікарнею Львова 
(вул. Бой-Желенського), де також 
є поліклініка. Працівники мають 
право пройти медогляд і за місцем 
проживання, щоправда, університет 
не має можливості оплатити його. 

Для перевірки здоров’я виділя-
ють два дні зі збереженням заробіт-
ної плати. Якщо ж працівник від-
мовляється проходити медогляд, 
то роботодавець, згідно із законо-
давством, має право розірвати з ним 
трудову угоду.

При виявленні інфекційних за-
хворювань, як, наприклад, тубер-
кульоз, хворого спрямовують на лі-
кування. Після проходження курсу 
лікування, медична комісія робить 
висновок може чи не може людина 
надалі працювати. 

Наталія ПАВЛИШИН

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
студентський квиток, виданий Львівською ко-
мерційною академією на ім’я Максим’юк Софії 
Орестівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Проценка Мирослава Володимировича;
студентський квиток ВК № 11342831, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Скорини Яни Анатоліївни; 
студентський квиток ВК № 11342806, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сітнікової Марії Сергіївни;
студентський квиток ВК № 10966236, виданий 
Національним університетом „Львівська по-

літехніка“ на ім’я Кондратюк Маріанни Юрі-
ївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шилич Тетяни Іванівни;
залікову книжку, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кичі Во-
лодимира Миколайовича;
студентський квиток ВК  № 11341887, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ситника Романа Йосифовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Балух Андріяни Іванівни;
залікову книжку, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Велич-
ко Марини Олександрівни.
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 170166

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 
Микола ЗУБКОВ
Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
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Увага! Конкурс
У Національному університеті „Львівська 

політехніка“ відбудеться конкурс „Crowdfunding 
Challenge“ на базі Tech StartUp School

Із метою розвитку інноваційної діяльності 
та створення онлайн-платформи для 
Crowdfunding 13 березня 2017 року на базі 
Tech StartUp School розпочався конкурс 
„Crowdfunding Challenge“ за підтримки 
Hofmann&Partner — міжнародної фінансової 
компанії з Німеччини.

Для участі у „Crowdfunding Challenge“ на базі 
Tech StartUp School запрошують креативних та 
активних студентів, магістрів, аспірантів, мо-
лодих науковців, викладачів та всю ініціативну 
молодь. 

Для команд-переможців передбачено вина-
городу в сумі 14000 грн. 

Усі подробиці та форма реєстрування на 
сторінці Tech StartUp School у Facebook — 
https://www.facebook.com/ltsnulp/

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
16 березня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
17 березня — „Ромео і Джульєтта“ (балет). 18.00.
18 березня — „Травіата“ (опера). 18.00.
19 березня — „Коппелія“ (балет). 12.00, „Мойсей“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний театр                                             
ім. М. Заньковецької
16 березня — „Кучинський одужуй“ (благодійний концерт). 18.00.
17 березня — „Поліанна“. 12.00, „Украдене щастя“. 18.00.
18 березня — „Голий король“. 18.00.
19 березня — „Різдвяна ніч“. 12.00, 18.00.
21 березня — „Труффальдіно з Бергамо“ (прем’єра).18.00.
22 березня — „Дама з камеліями“. 18.00.

Камерна сцена
16 березня —„Lawka“. 18.00.
22 березня — „Три любові“. 16.30.

Львівський академічний театр 
ім. Л. Курбаса
17 березня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.
18 березня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
19 березня — „MA-NA HAT-TA (Небесна земля)“. 19.00.
20, 21, 22 березня — „Позивний Рама“. 19.00.

Львівський академічний театр 
„Воскресіння“
17 березня — „Іфігенія в Авліді“ (прем’єра). 19.00.
18, 19 березня — „Іфігенія в Авліді“ (прем’єра). 18.00.

Львівський драматичний театр                                      
імені Лесі Українки
16 березня — „Слава героям“. 16.00.
17 березня — „Лесь Подерв’янський“. 19.00.
18 березня — „Ми, Майдан“. 19.00.
19 березня — „Жінки Моцарта“. 19.00.

Перший театр
16 березня — „Дюймовочка+“. 12.00, „Оскар…“. 17.00.
17 березня — „Веселі піратські історії“. 12.00.
18 березня — „Зерносховище“. 18.00.
19 березня — „Веселі піратські історії“. 12.00, 15.00.
21 березня — „Маленька Баба-Яга“. 12.00.
22 березня — „Троє поросят“. 12.00, „Вільні метелики“. 18.00.

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 публі кацій — знижка 10% 
від суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів до ви-
ходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, 
кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33, 
e-mail: audytoriya@gmail.com
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