освітній студентський тижневик

#10 [2970] 23 березня — 5 квітня 2017

Яким повинен бути
сучасний викладач

Спортивний вечір
у Політехніці —
віват найкращим

2

Гуманітарна
складова освіти:
проблеми і виклики

8

9 с.

Під знаком
Світового Конґресу
Українців

12

2

ч. 10 [2970]
23 березня — 5 квітня 2017

ВАША ДУМКА

Яке місце займає спорт у Вашому житті?
Ольга Устай, студентка третього курсу
Інституту економіки і менеджменту:

„Заняття настільним
тенісом навчанню не
заважають“

Іванна Савчак, студентка
першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„Подобаються пари
з фізкультури“

Уже одинадцять років, з сьомого класу, займаюся настільним тенісом.
Зацікавив мене ним тато — привів на секцію. Опісля
захопилася, захотіла присвятити йому все своє спортивне життя. Раніше трохи займалася волейболом,
буквально рік, але закинула — зрозуміла, що то не
для мене. Мені подобається, що теніс не є командним
видом спорту, тож ти відповідальний винятково сам за
себе. Крім цього, він дуже енергійний. Хоч тренуюся
майже щодня, але це навчанню не заважає. Я б порадила зайнятися цим видом спорту всім, хто має хорошу
реакцію, хто дуже активний і хоче весело проводити
дозвілля.

Мені цікавий спорт: люблю, коли
надворі тепло, ранкові пробіжки, рік ходила у спортзал у моєму місті Глиняни
— з однокласниками займалися різними вправами. Та наразі більше приділяю увагу навчальним
предметам, а не спорту. Ми як першокурсники на
початку навчального року мали змогу вибирати
спортивні секції, які б хотіли відвідувати. Але я
не вибрала жодної, оскільки мені подобаються
пари з фізкультури — там усе в комплексі. Імпонує плавання, бо воно зміцнює тіло загалом.
Вміння плавати хотіла б згодом здобути.

Ігор Пустовий, студент другого курсу
Інституту енергетики та систем
керування:

Юнус Юнусов, студент першого
курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій:

„Щоранку — хоча б 15
хвилин зарядки“

„Після першого курсу
хочу піти на секцію“

Я займаюся легкою атлетикою для
себе, бо вважаю, що сучасна людина
має розвиватися не лише інтелектуально, а й фізично. З дитинства звик займатися спортом — люблю футбол, настільний теніс, флорбол.
Опановую нові види спорту, експериментую з ними.
Намагаємося щотижня збиратися з друзями пограти у футбол. Якщо раніше займався спортом навіть
з тренером, то тепер пріоритети трохи змінилися.
Спорт і далі відіграє важливу роль у моєму житті —
інколи бігаю в Стрийському парку, але на перше місце
таки вийшло навчання. Намагаюся щоранку хоча б 15
хвилин робити зарядку. Зрозумів, що вона необхідна,
через проблеми зі здоров’ям. Тепер бачу, що завдяки
їй позбувся простуд.

Перший курс — найважчий,
тому, зробив висновок, важко
виділити час на заняття спортом. Можна робити хіба розминку. Я розумово дуже виснажуюся,
а тут ще й фізичні навантаження. Але оскільки
спорт мені загалом подобається і весь час проводити сидячий спосіб життя не корисно, то хотів
би після першого курсу піти на спортивну секцію.
Оскільки в школі я займався теквондо, то оберу
якийсь вид боротьби. Спорт важливий, бо з фізіологічної точки зору завдяки роботі м’язів мозок
отримує більше кисню й покращуються розумові
дії. Крім того, спорт додає енергії й настрою.
Опитувала Наталя ЯЦЕНКО

спортивний вечір

Віват спортсменам і їхнім учителям

У

вечері 15 березня до спорткомплексу Львівської політехніки стікалися
студентські „потічки“ — охочих подивитися на вручення кубків, грамот
найкращим спортовцям університету, було, як завше багато. Програма
урочистостей, яку присвятили 200-річчю університету, виявилася звичною
— видовищні номери, розмаїті нагородження, оплески й ще раз оплески…

На початку святкової
церемонії ведучі згадали
про те, що 2016 рік для політехніків був насичений ба-

гатьма спортивними подіями. Зокрема, викладач ІКНІ
Андрій Демчук (фехтування) та випускник ІНЕМ

Віктор Дідух (настільний
теніс) вибороли дві золоті
медалі для паралімпійської
збірної України. Здобутка-

ми у торішніх чемпіонатах і
змаганнях за кубки України
можуть похвалитися 29 студентів. Загалом же, за високі спортивні досягнення
торік було премійовано 35
викладачів-тренерів та 500
студентів-спортсменів.
Закінчення на 20 с. m
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вручення дипломів

Нові випускники Львівської політехніки

В

ипускники Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології 15 серпня в актовій залі головного корпусу отримали
свої довгоочікувані дипломи.

Із цієї нагоди їх привітали директор ІКТА Микола Микийчук, проректор Олег Давидчак і наставники, які
підтримували впродовж навчання.
Цьогоріч інститут підготував 127
магістрів (із них — 23 отримали
дипломи з відзнакою). Серед них
— магістри зі систем програмування; комп’ютерних систем і мереж;

комп’ютерних систем керування
рухомими об’єктами (автомобільний транспорт); комп’ютеризованих
систем керування та автоматики;
спеціалізованих комп’ютерних систем; метрологічного забезпечення
випробувань та якості продукції;
якості стандартизації та сертифікації, метрології та вимірювальної

| Світлини Катерини Гречин

техніки; керування інформаційною
безпекою; адміністративного менеджменту у сфері захисту інформації; інформаційних технологій
приладобудування.
Ринок праці поповнили й 94 спеціалісти-денники та 12 заочників зі
систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки; безпеки інформаційних і комунікаційних
систем; приладів і систем точної
механіки. Усі випускники отримали
дипломи — перепустки в новий, дорослий світ. Побажаймо їм не загубитися в бурхливих життєвих водах,
знайти себе і бути добрими будівничими своєї держави.
Катерина ГРЕЧИН

до ювілею

Під знаком Світового Конґресу
Українців
2017 рік проходить під знаком 50-річчя Світового Конґресу Українців
(СКУ). Чимало заходів відбуватимуться наприкінці серпня у Львівській
політехніці, адже вона — чи не єдиний український університет, який
упродовж багатьох років відкриває свої двері для різних акцій СКУ.

Без команди
Львівських
політехніків
досягли б небагато
Із нагоди відзначення
50-річчя СКУ було створено Міжнародний комітет,
куди ввійшли представники з різних країн. Зокре-

ма, Ірина Мицак з Канади,
Стефан Романів з Австралії, Володимир Зарицький
зі США, Оксана Винницька (голова Світової виховно-освітньої ради при
СКУ) та Ірина Ключковська із України.
Про те, як Міжнародний інститут освіти,

культури та зв’язків з діаспорою готується до цієї
важливої події, говоримо
з його очільником Іриною
Ключковською та її заступником Андрієм Яцівим.
— Ірино Михайлівно,
саме Ваша команда привер-

нула увагу співвітчизників
до закордонного українства
й доклала чимало зусиль до
співпраці з ними на державному рівні…
— Це так, але нам би
нічого не вдалося, якби
нас не підтримував ректор
університету професор
Юрій Бобало та команда
політехніків. Саме з дозволу й підтримки ректора в
Політехніці проходили великі й потужні конґреси, за
Закінчення на 12 с. m
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профорієнтація

Побували у ролі студентів

Н

априкінці робочого тижня на кафедру аналітичної хімії ІІХТ
завітали десятикласники Львівської СЗШ № 48.

Спочатку школярі ознайомилися
з головним корпусом, Музеєм історії університету, редакцією газети
„Аудиторія“, де їм вручили подарунки, а потім разом із вчителем
хімії Тетяною Герболкою відвідали
кафедру аналітичної хімії. Доцент
кафедри Федір Цюпко коротко оз-

найомив школярів з лабораторіями,
де вчаться студенти-хіміки, прочитав коротеньку лекцію про аналіз
вмісту оцтової кислоти в аналізованій пробі й запропонував їм побути
у ролі студентів, які виконують лабораторну роботу. Тож діти активно взялися до дії.
— Десятикласники ще
стоять перед
вибором свого майбутнього фаху, тож
привела їх на
кафедру, щоб
ближче ознайомилися зі
студентськими буднями, —
говорить Тетяна Герболка.
— Школа нині

шукає нові форми навчання, їй катастрофічно бракує реактивів, тому даємо школярам упереваж теоретичні
знання. Хотілося, щоб школярі власними очима побачили лабораторії і
те, з чим працюють студенти, спробували власноруч зробити якісний
аналіз, поспілкувалися з викладачами
Політехніки. Маю надію, що хтось із
них таки обере Політехніку, хоча вибір фаху — за ними.
— На мою думку, такі тренінги
дуже корисні, оскільки дають можливість розширювати свій кругозір,
— вважає десятикласник Віталій
Сенько. — Під час таких акцій учень,
який ніколи не любив хімії, може її
полюбити, кардинально змінивши
думку про неї. Я теж планую стати
студентом Політехніки, але над фахом ще думаю.
На жаль, ні одному учневі не вдалося отримати правильну відповідь
з лабораторної роботи, проте, на
думку Федора Івановича, це не велика біда, бо навіть студенти досягають доброго результату далеко не
з першого разу.
Катерина ГРЕЧИН

обмін досвідом

Чи будуть розв’язані транспортні проблеми?

У

Політехніці 16–18 березня відбулася ІІ Всеукраїнська
конференція „Проблеми з транспортними потоками і
напрями їх розв’язання“, яку провела кафедра транспортних
технологій Інституту інженерної механіки та транспорту.

Конференцію
присвячено
200-річному ювілею університету.
У її роботі взяли участь представники як вишів, що готують фахівців
автомобільного транспорту в Харкові, Києві, Дніпрі, Сєвєродонецьку,
Луцьку, Вінниці, Рівному, Львові, так
і студенти старших курсів та фахівці
галузі.
Мета конференції — обмінятися
науковими здобутками, визначити
головні завдання, над якими працюватимуть надалі (конференція відбувається раз у два роки).
На пленарному і трьох секційних
засіданнях учасники конференції
говорили про наболіле: проблеми
з безпекою руху взагалі й на вулично-дорожній мережі міст зокрема,
транспортні і пішохідні потоки,

безпечний проїзд через регульовані
перехрестя, безпеку пасажирських
перевезень, використання сучасних
технічних засобів для зменшення
аварійності. Науковці напрацювали
та розробили відповідні засоби для
підвищення ефективності використання чинних транспортних систем,
і їх складову — систему організування руху. У полі їхнього зору — закономірності попиту на транспортні
послуги, формування вантажних і
пасажирських потоків, технології
та технічні засоби у транспортній
галузі, ефективність й керування
розвитком транспортних систем;
транспортна логістика та керування;
взаємодія різних видів транспорту;
транспортне планування урбанізованих просторів тощо.

Чималий інтерес викликали в учасників конференції доповіді стосовно
екологічного (електричного) транспорту. Щодо цього виникли цікаві
дискусії: чи буде людству легше жити,
коли їх зусібіч оточать електричні потоки з не менш шкідливими, порівняно з відпрацьованими газами, електромагнітними випромінюваннями?
— Ці теми можна обговорювати до безконечності, та вирішити їх
практично неможливо, — вважає заступник голови організаційного комітету, завідувач кафедри транспортних технологій ІІМТ професор Євген
Форнальчик. — Почасти нашими надбаннями користується місто. Ми поділилися з результатами досліджень
стосовно змін психофізіологічного
стану водія, від якого теж значно залежить безпека руху транспорту. Їх
ми провадили за допомогою приладів
„КардіоСенс“ (дослідження ритмічності серцевого м’яза) і „НейроКом“
(дослідження особливостей мозкової
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коротко
діяльності). Цікаві напрацювання мають і науковці Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності:
їхні квадрокоптери дають можливість
досліджувати у формі онлайн параметри дорожнього руху. Такий технічний
засіб нині використовують на сході

країни для різноманітних розвідок.
Послухавши колег, поділившись своїми надбаннями, потроху рухаємося
вперед, адже наукова думка, незалежно від обставин і грошей, постійно
нуртує.
Катерина ГРЕЧИН

працевлаштування

Роботодавці концерну
„Хлібпром“ шукають фахівців

Д

ля цього вони зустрілися зі студентами ІХХТ. Організував захід
відділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом. На початку
зустрічі його керівник Олег Логуш наголосив, що вже в минулому
той час, коли випускники втомлювалися пошуками роботи. Тепер
навпаки — працедавці активно шукають фахівців.
Менеджер HR-проектів Наталя Франц розповіла четвертокурсникам бакалаврату й першокурсникам магістратури про концерн „Хлібпром“, а саме про його
торговельні марки „Хлібна хата“,
„Вінниця-хліб“, „Любляна“,
Bandinelli „Хліб по-львівськи“.
Концерн має вісім підприємств,
зокрема у Львові — три хлібзаводи, де виготовляють хлібобулочну
продукцію, кондитерські вироби
й напівфабрикати, які заморожують і розвозять по супермаркетах,
кав’ярнях, ресторанах, готелях, нафтогазових підприємствах, а вже там
випікають. Свою продукцію „Хлібпром“ також експортує за кордон,
зокрема до Польщі, Латвії, Молдови,
США.
Якщо звернутися до мови цифр,
то концерн — це понад три тисячі
працівників. Тут студенти можуть
влаштуватися на неповну зайнятість
і таким чином поєднувати навчання
з роботою.
— Ми впевнені, що серед вас є
талановита молодь, яка думає, який
шлях і підприємство собі обрати, —
наголосила Наталя Франц.
„Хлібпром“ запрошує логістів, біотехнологів, інженерів-технологів,
менеджерів із продажу як на практику, так і на роботу. Своїм працівникам
пропонує офіційне працевлаштування, навчання і розвиток, соціальні
гарантії, корпоративні знижки на
хлібобулочну та кондитерську продукцію, туристичні поїздки від аген-

ції „Відвідай“, службові автобуси для
доїзду на роботу й додому, початкову
платню від 4,5 тис. гривень на руки.
Директор ВП ЦКВ Остап Гринявський розповів присутнім, що почав
працювати ще студентом і за цей час
здобув досвід роботи на кількох підприємствах холдингу „Галнафтогаз“
. А тепер очолює підприємство „Хлібпрому“ з виготовлення заморожених
напівфабрикатів, яке відкриває новий
цех і потребує працівників, зокрема
операторів потокової лінії. Головний здобуток підприємства, на думку
пана Остапа, це можливість навчання
і кар’єрного зростання кожного працівника.
Студенти охоче ставили представникам „Хлібпрому“ запитання. Вони
стосувалися виготовлення продукції,
конкретних вакантних пропозицій,
графіка праці для студентів, роботи
на час канікул тощо.
Ірина МАРТИН

МОН України та Міністерство
науки та вищої освіти Республіки Польща оголосили конкурс українсько-польських
науково-дослідних проектів
для реалізації у 2018–2019
роках. Конкурс актуальний для
лабораторій або науково-дослідних груп вишів, науково-дослідних установ та підприємств
обох країн. Проекти з комп’ютерних та новітніх виробничих
технологій, оборонних технологій, енергетичного менеджменту
та енергоефективності, екології та управління довкіллям,
соціальних та гуманітарних наук
тощо прийматимуть до 24 квітня.
Львівська політехніка — у
п’ятірці університетів Східної Європи, які постачають
найбільше IT-фрілансерів.
До неї також увійшли Київська
політехніка та Харківський
університет радіоелектроніки. Про це заявили аналітики
сервісу IT-рекрутингу topsdev
у підсумковому звіті. Згідно з
ним, Україна займає понад 30%
частки ринку.
На кафедрі обліку та аналізу Львівської політехніки
відбулася ІІІ Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція молодих
науковців „Бухгалтерський
облік, аналіз і аудит в системі
інформаційного забезпечення підприємств“. Її учасники
говорили про розвиток систем
інформаційного забезпечення
керування підприємством, шляхи адаптування облікової системи до умов сучасної економіки,
аналітичний інструментарій у
керуванні підприємством, перспективи розвитку аудиторської
діяльності в Україні тощо.
Студенти Технологічного коледжу Львівської політехніки
вибороли призові місця на
обласній олімпіаді з права.
Оксана Дрозд (група ПРМ-42)
здобула I місце серед третьокурсників-правників. Серед четвертокурсників Тетяна Дида (група
ПРМ-42) — на II місці, а Олеся
Мисик (група ПРМ-42) — на III-му.
Подяки за підготовку студентів
отримали їхні викладачі.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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Г

оловним показником якості освітніх послуг, які надає виш, є кількість випускників, які успішно
працюють за фахом. Як це реалізувати? Відповідь на питання шукали політехніки та представники
промислових кіл Львівщини під час зустрічі 15 березня в нашому університеті.

| Світлина Наталії Павлишин

Підприємці Львівщини
співпрацюватимуть із ІКТА

Обговорити організування навчальної,
наукової та виробничої
співпраці ІКТА з промисловими підприємствами
Львівщини для формування висококваліфікованого кадрового потенціалу
до Політехніки завітали
голова Ради підприємців
Львівщини Роман Сорока та керівники асоціацій
промислових підприємств. Про перспективи працевлаштування
випускників говорили
проректор Роман Корж,
директор ІКТА Микола
Микийчук, професори
Святослав Яцишин, Наталія Гоц і представники
всіх кафедр ІКТА.
Учасники зустрічі зазначили, що ситуація на
ринку праці за останні два
роки кардинально змінилася: від нестачі робочих
місць для випускників Політехніки до — нестачі на
підприємствах кваліфікованих фахівців технічних
спеціальностей. Тому задля позитивного розв’язання проблеми потрібна
співпраця університету з
промисловцями регіону.
Під час зустрічі обговорили створення „кадро-

вої біржі“, яка б надавала
інформацію про випускників Політехніки та про
вакансії на підприємствах
регіону. Розглянули можливості вдосконалення
провадження виробничих
практик бакалаврів та магістрів, зокрема їхню тривалість і терміни, оплату
за виконану роботу під
час практики, формування завдань із урахуванням
інтересів підприємств.
Погодили потребу укладати навчальні плани,
враховуючи вимоги потенційних роботодавців.
Для кращої практичної
підготовки студентів підприємства надаватимуть
можливість використовувати свою технічну
базу (обладнання та приміщення) для створення
спільних лабораторій.
Теми дипломних і курсових праць спрямовуватимуть на розв’язання
технічних проблем цих
підприємств.
Напрацювання тристоронніх фінансових
угод між студентами, університетом та підприємством уможливлять залучення коштів різних фірм
для підготовки студентів.

Для реалізації замовлень
і наукових та практичних
розробок підприємства
вирішили створити інженерний центр ІКТА.
На важливості розширення співпраці з університетом наголосили
директори підприємств
ТзДВ „Фабрика „Трембіта“ Мирон Куземський і
ДП НДІ „Система“ Василь
Паракуда.
Підприємці розуміють, що залучати працівників потрібно не лише
розміром платні, а й умовами та культурою праці.
Тому Рада підприємців
Львівщини запропонувала сформувати соціальний
пакет при працевлаштуванні: забезпечення безоплатним харчуванням; надання житла; обов’язкове
медичне страхування; забезпечення доїзду до місця праці та спецодягом;
організацію відпочинку,
із залученням профспілкових коштів; оплату
витрат на навчання та
підвищення кваліфікації;
створення „приватного
робочого місця“ тощо.
Проректор Роман
Корж зауважив, що досвід таких зустрічей до-

цільно розширити на
інші інститути Політехніки. Адже забезпечення працевлаштування
за фахом, мотивуватиме
студентів до успішного
навчання. Планується
широке залучення відділу працевлаштування
до реалізації завдань, які
мають вирішити політехніки та Рада підприємців
для покращення ситуації на ринку праці. Тому
доцільним є підписання
угоди про співпрацю між
Львівською політехнікою
та Радою підприємців
Львівщини, як бази для
реалізації наших планів.
Учасники зустрічі вирішили в найближчий
час організувати зустрічі
підприємців Львівщини
зі студентами метрологами, приладобудівниками, автоматниками,
механіками, логістами та
будівельниками. Це дасть
змогу підприємствам ознайомити молодь із виробництвом, умовами,
оплатою праці та вимогами до рівня фаховості
інженерних працівників
сучасного виробництва.
Наталія ПАВЛИШИН
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актуальне інтерв’ю

Гуманітарна складова освіти:
проблеми і виклики
П
родовжуємо обговорювати тему викладання гуманітарного циклу
дисциплін у вищій школі. Сьогодні — із завідувачем кафедри української
мови доцентом Геннадієм Вознюком.

верситеті весь гуманітарний цикл обов’язковий
для вивчення.

| Світлина Катерини Гречин

— Як Ви вважаєте: потрібно студентам вивчати гуманітарні дисципліни у виші чи ні?
— Про велику потребу у вишах гуманітарного циклу говоримо вже
багато років. На жаль, не
всі розуміють суть цих
знань, виводячи ці предмети на якийсь марґінес.
Пропонувати їх лише за
вибором студентів є принаймні нерозумно й неприпустимо. До речі, це
добре розуміли австрійці
й поляки, адже в Реальній
школі, що стала провісницею Львівської політехніки, була обов’язкова дисципліна „Стилістика“. Звичайно, це була
стилістика польської
мови, але показово, що в
технічному навчальному
закладі питання глибшого засвоєння мовних нюансів стояли на першому
плані. А загалом, одним
із важливих завдань Реальної школи було „заглиблюватися у духовну
культуру“.
Дехто вважає, що
найважливіше — піднімати економіку. Я, до
речі, завжди сперечаюся
з нашими економістами,
які кажуть, що в Україні
є дуже багато економічних проблем. Думаю, в
Україні нема економічних проблем, хай це звучить і парадоксально,
а є проблеми культури,
і проблеми світогляду.
Недарма світ нині повертається до культури:
виробничої, політичної,
юридичної, фахової, загальної, культури поведінки, спілкування, мов-

лення. Якби ми вміли між
собою спілкуватися, якби
ми мали належний рівень
культури, то давно мали
б нормальну державу без
окупацій і АТО. Вважаю,
що економічні проблеми мають, наприклад,
наші сусіди-поляки, але
завдяки високій культурі
спілкування у суспільстві
вони ці проблеми успішно долають. Тому Польща — одна з успішних
країн Євросоюзу, куди
українці їдуть працювати, вчитися.
Серйозні науковці, соціологи, політологи світу
вже відкинули марксистську формулу про те,
що первинне — буття, а
вторинне — свідомість,
що культура — вторинна
і придаткова до економіки. Нині вони розуміють,
що культура, духовність,
національна свідомість
— дуже важливі складники будь-якого прогресу.
Звичайно, у світі багато
різних проблем через
зіткнення культури і антикультури. Через те для
нас гуманітарна складова
— як ковток води в пустелі. Наразі в нашому уні-

— То які курси читають на Вашій кафедрі?
— Наші предмети
„Українська мова за професійним спрямуванням“, „Риторика“, „Ділова українська мова“(на
деяких спеціальностях)
— це культура спілкування в колективах — виробничому, навчальному,
культура думання, стосунків. Наші заняття підтвержують, що студентам
цікаві ці лекції й практичні заняття. Ми постійно
шліфуємо наші навчальні
програми, вдосконалюємо їх, відштовхуємося від
тих потреб, яких вимагає
життя. Наші посібники і
підручники, яких кафедра
має найбільше в Україні і
вони користуються попитом (за ними вчаться
студенти інших навчальних закладів України) —
конкретні, мають багато
практичних завдань, що
удосконалюють мовлення. Вони народжувалися
як своєрідні конспекти
практичних занять, тому
студент легко засвоює те,
що йому необхідне. Ми
цікавимося їхньою думкою з приводу занять,
додатково залучаємо їх
до конкурсів з української мови та літератури
(міжнародні конкурси
ім. Петра Яцика та мовно-літературний ім. Тараса Шевченка). Ці конкурси свідчать про інтерес до гуманітарних
знань. Здавалося б, „технарі“, але в конкурсах

беруть участь студенти з
різних інститутів університету. Ми намагаємося
зацікавити їх за допомогою різних додаткових
методів, заходів, віртуального середовища, екскурсій тощо. Звичайно,
за ту обмежену кількість
годин важко досконало
навчити всього, але для
нас головне — прищепити розуміння того, що
культура мовлення дуже
важлива.
— Сьогодні надають великого значення іноземним
мовам...
— Їх студенти мають
активно вивчати, але не
можна забувати й про
українську мову як державну, основну для нашого внутрішнього спілкування, для збереження
і розвитку національного
менталітету. Так роблять
усі цивілізовані держави.
Нинішня ж тотальна англізація, яка зараз гряде,
вже вилазить боком. Виходить, що ми готуємо
кадри для закордону, але
чомусь не завжди орієнтуємо їх на потреби власної
держави, на досконале
знання державної мови,
на патріотичне налаштування. А історія, політологія, соціологія, рідна
мова якраз розвивають
патріотичне мислення.
Звичайно, ми маємо
підготувати доброго фахівця конкретної спеціальності, але не за рахунок гуманітарної підготовки, а насамперед через
вдосконалення лабораторної бази навчання та
виробничих практик, де
студент у колективі набиратиме необхідних знань
і навичок.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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Сучасний викладач — не лише лектор

Т

ема образу сучасного викладача в усі часи була важлива. Кожне
покоління студентів має своє уявлення про те, яким повинен бути
їхній викладач. Сьогодні спробуймо проаналізувати думки студентів, яких
опитав професор кафедри соціології та соціальної роботи Володимир
Піча. Студенти висловилися, якого викладача хотіли б бачити, які його
риси вважають необхідними.

Розвивається сам і
спонукає інших
На початку хочеться
зазначити, що в усі часи
місія того, хто навчає,
була надзвичайно важлива. Здавна педагоги були
тим рушієм, який спонукає суспільство рухатися.
Їхня професія є одним із
трьох стовпів, які разом із
медиками та священиками
тримають світ. Ще Сократ
уважав за краще виховувати юнацтво, аніж обіймати
громадську посаду, адже,
на його думку, корисніший
той, хто зробить багатьох
здатними керувати державою, аніж той, хто керує
нею сам. Наше суспільство
потребувало й надалі потребує добрих педагогів,
адже вони — без жодного
пафосу — закладають основу всього.
Ще
років
двад цять-тридцять тому вважали, що педагог знає все.
Тепер думка щодо того
змінилася, адже ми дійшли слушного висновку —
усього знати неможливо,
ніхто не знає всього і не
повинен до цього прагнути, але ми повинні працювати в тому напрямку,
який обрали. Оскільки світ
дуже стрімко розвивається, ніщо не стоїть на місці,
то ніхто не має права застигнути в саморозвитку
і пізнанні нового. Це стосується і педагогів. Отож,
сучасний викладач — це
той, хто розвиває себе й
до цього спонукає своїх
студентів.
Сьогодні серед викладачів є чимало таких, які,

маючи наукові ступені,
вчені звання, здобувають
додаткову освіту, самостійно чи офіційно навчаючись, а також вивчають
іноземні мови, беруть
участь у тренінгах, цікавих
освітніх проектах.

Шукає новітні
методи
Хороший викладач
завжди в пошуку. Тому
він вилучить зі своєї дисципліни теми, які давно
втратили актуальність чи
з якими давно всі обізнані.
Наприклад, не пояснюватиме студентам, що таке

Word і як у ньому працювати, адже це ази, які тепер
знає кожен п’ятикласник.
На думку студентів, сучасні викладачі повинні
використовувати новітні
методи викладання, наприклад, презентації, не
читати лекцію сухо, майже не зводячи голови від
свого конспекту, а робити
її жвавою, у формі діалогу.
Студенти цінують
професіоналізм викладача, його вміння вивести
слухачів за межі підручника-посібника, створити
інтерес до свого предмета,
зацікавити реальною справою, спільними діями, у

яких вони могли б бути
нарівні.
Викладачі повинні
цікавитися новинами у
своїй дисципліні, вміти
викладати свій предмет
зрозуміло і доступно, бути
готовими допомогти студентові, коли йому щось
не вдається, і спонукати до
більшого тих студентів, у
яких бачить потенціал.
Нині хлопці й дівчата
вже від другого-третього
курсу починають цікавитися наукою, пишуть перші статті. Часто кажуть,
що до цього їх спонукали
викладачі. Та й викладачі
пояснюють: мовляв, бачу,
що студент тямущий,
схильний до науки, тому
й заохочую його. Отож, у
тому, що сьогодні в університеті активно розвивається студентська наука,
чимала заслуга викладачів.

Моральний,
привабливий,
із гарною дикцією
Викладач повинен бути
справедливий, порядний,
чесний, розуміти студентів, адекватно оцінювати
їх і бути другом. Ці риси
здебільшого зазначають
спудеї. Їм важливо в особі
викладача мати не лише чудового лектора, а й порадника, того, хто їх спонукає
до чогось — наприклад, до
тої ж науки чи професійного саморозвитку, творчості.
Ще одна вимога до викладача — повага до особистості. Це вміння реагувати на потреби студентів,
дослухатися до їхньої дум-

ки, навіть інколи, якщо потрібно, відійти від теми заняття і поговорити про те,
чим переймається молодь.
Усі студенти у своїх
анкетах про те, яким вони
бачать образ сучасного викладача, називають
обов’язкові моральні риси
— справедливість, чесність
в оцінюванні, нехабарництво. Ці риси вони зазвичай
ставлять на перше місце
або ж на друге, після професійного рівня.
Привабливість — одна
з важливих рис викладача,
яку теж часто називають
студенти. Непривітний викладач мимоволі відштовхує від себе, не викликає
довіри. Також студенти
цінують почуття гумору.
Ця риса неабияк зближує
студента з викладачем,
спонукає до довірливих
стосунків.
Не менш важливі зовнішні риси. Схоже, що вимоги до класичного одягу
педагога (чорний низ і білий верх або неодмінний
атрибут чоловіка — однотонна сорочка з краваткою,
класичний костюм) відійшли в минуле. Хоча студенти
зізнаються, що є викладачі, які асоціюються лише
з класикою. Однак приваблює, коли вони вдягаються відповідно до модних
тенденцій, носять наплічник чи стильні прикраси,
легку сучасну зачіску.
Не менш важлива дикція викладача, адже його
праця зі студентами — це
спілкування. Викладач,
який щось незрозуміло
бурмотить собі попід ніс,
напевно, не зможе донести до студента те, що викладає.
Отож, на думку теперішніх студентів, саме такі
риси мають бути притаманні хорошому викладачеві.
Ірина МАРТИН
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Очільник наукової школи
і винахідник

П

рофесор Євген Пістун у Львівській політехніці майже 60 років,
від 1959-го, відколи вступив на навчання. Завідувач лабораторії,
асистент, старший викладач, доцент, професор, декан, проректор
університету, академік Української нафтогазової академії, завідувач
кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів ІЕСК.

Заслужена нагорода
Євгенові Павловичу в університеті доводилося обіймати різні посади, працювати над новаційними
впровадженнями. Був безпосередньо причетний до розробки та прийняття нового Статуту Львівської
політехніки на початку 90-х рр., за
яким тодішній інститут отримав
можливість демократично обирати ректора. За час проректорства з
дослідницько-виробничої роботи
в його підпорядкуванні був дослідницький завод університету, СПКБ,
бізнес-інкубатор, де започатковано
розвиток інноваційної та підприємницької діяльності та спільно з Ренсселірським політехнічним інститутом (США) організовано навчання
основ підприємницької діяльності.
Євген Пістун — лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки, автор 2-х навчальних
посібників, 6-ти монографій, 5-ти
Міждержавних стандартів, 5-ти
стандартів України, понад 400-та
наукових публікацій. Як результат
— медаль „За особливі заслуги перед Львівською політехнікою“, яку
нещодавно вручив йому ректор.

Ініціатор новітнього
напрямку
Кафедра, яку очолює Євген
Пістун, постійно розвивається. Сьогодні тут готують професіоналів з
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Євген Павлович був серед ініціаторів цього новітнього напрямку та підготовки на
його базі спеціалістів та магістрів з
автоматизації технологічних процесів та виробництв за галузями промисловості через відповідні спеціалізації, очолював науково-методичну комісію МОН України з базового
напрямку „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“, був

заступником голови експертної ради
з комп’ютерних наук і технологій та
національної безпеки при Державній акредитаційній комісії.
— Чим особлива спеціальність, за
якою навчаються студенти кафедри?
— Вона досить складна, зате надзвичайно цікава. Адже щоб автоматизувати технологічний процес,
об’єкт, апарат чи ціле виробництво,
його треба досконало знати. За такого бурхливого розвитку комп’ютерної техніки можливості автоматизації значно зростають. Унаслідок
отримуємо симбіоз тої чи іншої технології з комп’ютерами. А комп’ютерно-інтегровану технологію ми
розуміємо як той чи інший технологічний процес чи об’єкт, який, завдяки оснащенню його комп’ютерними
системами керування, функціонує
без нагляду та втручання.
Отже, випускник кафедри повинен знати технологічний процес чи
об’єкт, який автоматизують, уміти
його математично описати та дослідити, знати теорію керування
та синтезувати контури керування
тими чи іншими технологічними
параметрами, організувати їхнє вимірювання, досконало опанувати
комп’ютерну та мікропроцесорну
техніку, зокрема створювати та налагоджувати для них програми. Для
цього є всі можливості. Скажімо, торік кафедра отримала та впровадила
комп’ютерні тренажери енергоблоків теплових та атомних електростанцій, на яких можуть навчатися
студенти, а науковці виконувати великий спектр різноманітних робіт.

Не займатися наукою
просто неможливо
Євген Пістун належить до лідерів-винахідників у Політехніці, адже
має 150 винаходів як вітчизняної, так
і закордонної патентики. На кафедрі
керує науковою школою з автомати-

зації, технологічних вимірювань та
обліку енергоносіїв, у рамках якої
науковці виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські і
навіть упроваджувальні роботи.
— Наша спеціальність настільки
швидко розвивається, що не займатися наукою просто неможливо.
Лише останніми роками ми брали
безпосередню участь у багатьох
міжнародних конференціях у США,
Франції, Німеччині, Польщі. Також
виконували роботи з автоматизації
та оптимізації технологічних процесів; у галузі створення технологічного та контрольно-вимірювального обладнання для виробництва волокнинних світловодів; вимірювань
складу та властивостей газів і рідин;
теплофізичних вимірювань матеріалів; обліку енергоносіїв. Для останнього розробили відповідну нормативно-технічну документацію.
У 90-ті роки, коли виникло питання енергонезалежності, науковці кафедри запропонували Укргазпрому, а надалі — НАК „Нафтогаз
України“, унормувати облік природного газу відповідними державними
стандартами, попередньо виявивши
та усунувши основні похибки вимірювання.
— Наші ідеї підтримали, із Політехнікою уклали відповідні госпдоговори, але потім виникли проблеми, адже високоточний облік — це
облік додаткової великої кількості
газу, усунення його дисбалансів і
зменшення величезних віртуальних втрат. Довелося знайти інших
спонсорів, розробити Міждержавні
стандарти, домогтися їхнього офіційного затвердження, а вже на їхній
базі створити стандарти України.
Отже, сьогодні облік газу у великих
газогонах провадять тільки за стандартами, розробленими у Львівській
політехніці, — пояснює професор.
Ірина МАРТИН
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слово про вчителя

Служив науці й Україні
До 95-річчя від дня народження професора
Корнія Денисовича Товстюка (22.03.1922–16.09.2004)

І кожен хай збагне
у чому правди суть.
Корній Товстюк

Що далі плине час,
то більше я замислююсь над багатогранною
постаттю, у якої мені
пощастило навчатися
ще студентом фізичного факультету Чернівецького державного
університету, а пізніше
тісно співпрацювати як
фізик, то більше мені
здається, що ці глибокі
слова Корнія Денисовича з його чудової поеми
„Марія“, винесені в епіграф, якнайкраще віддзеркалюють якусь дуже
важливу складову його внутрішньої
суті, його душі, його повсякденного пошуку. Пошуку суті правди в
усьому, чого торкався Корній Денисович, чим жив, що робив, про
що мріяв.
Він жив наукою. Наукова діяльність Корнія Денисовича була й
натхненною, і плідною. Яскравий
приклад тому — наукова школа з напівпровідникового матеріалознавства, яку створив і залишив по собі
Учитель — 56 кандидатів наук,
понад двадцять з яких стали докторами наук. Це потужна наукова

довсім у виробництві,
убачаючи в цьому ключ
до процвітання нації і
держави. Ще далекого
1956 року він організував на базі Чернівецького університету першу в Радянському Союзі
проблемну лабораторію
з фізики напівпровідників, яка на багато років
визначила напрямок
розвитку напівпровідникового матеріалознавства на Буковині. 1969 року
К. Д. Товстюк організував і очолив
Чернівецьке відділення Інституту напівпровідників Академії наук
УРСР, що дозволило йому ініціювати і брати безпосередню участь у
створенні електронної промисловості на Буковині. 1991 року Корній
Денисович зорганізував та очолив
Львівське відділення відновлювальних джерел струму Інституту
проблем матеріалознавства НАН
України. Це, до речі, надалі безпосередньо стосувалося організації
цього перспективного наукового
напрямку у Львівській політехніці.
Цей напрям у нашому виші успіш-

Він усе своє життя, від молодих років і до
останнього дня, поклав на вівтар боротьби
за Україну, за її державність і незалежність.
когорта, яка працювала і працює як
у різних куточках України — у рідних Корнію Денисовичу Чернівцях,
Львові, Києві, Івано-Франківську,
Ужгороді, Чернігові тощо — так і
далеко за її межами: США, Канаді,
Мексиці, Польщі, Португалії, продовжуючи й розвиваючи шляхетну
справу наукового пошуку.
Він багато сил і енергії витрачав
на організування науки, постійно
шукав можливості практично використовувати її результати, пере-

но розвивається й нині на кафедрі
прикладної фізики і наноматеріалознавства під керівництвом одного з учнів Корнія Денисовича
— професора І. І. Григорчака. Сам
Корній Денисович теж чимало років
(від 1995 р.) працював професором
кафедри напівпровідникової електроніки Львівської політехніки й
головою Спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських дисертацій технічного та фізико-математичного профілів, дбаючи про

підготовку наукових кадрів вищої
кваліфікації для України.
Він усе своє життя, від молодих
років і до останнього дня, поклав
на вівтар боротьби за Україну, за
її державність і незалежність. Ще
молодим хлопцем юний Корній
стає активним учасником українського визвольного руху. Як член
Організації Українських Націоналістів і Буковинського куреня в буремні 1941–1943 роки бере участь у
визвольній боротьбі пліч-о-пліч із
такими світочами ідеї незалежності України, як Олег Ольжич, Олена Теліга, Улас Самчук та багатьма
іншими. А вже збагаченого життєвим досвідом, на ХІІ Великому
зборі ОУН 1993 р. Корнія Денисовича обирають головою Ради ОУН.
1995 року він організовує і очолює
Львівське обласне відділення Фундації імені Олега Ольжича. Корній
Товстюк глибоко переконаний, що
ми живемо доти, доки пам’ятаємо.
За його ініціативою у Львові впорядковують могили Романа Сушка
та Ярослава Барановського на Личаківському кладовищі (1993 р.),
встановлюють меморіальну таблицю Олегу Ольжичу (1993 р.) та меморіальну таблицю Роману Сушку
(1996 р.), за активної участі Корнія
Денисовича з’являється документальний фільм, присвячений Олегу
Ольжичу (режисер А. Микульський,
1998 р.).
Він мріяв про щасливе майбутнє свого народу. І завжди вірив у
нього. Словами цієї віри Корнія
Денисовича все з тієї ж поетичної
збірки „Марія“, з якої я розпочав
свої спомини про Вчителя, я хочу
їх і закінчити:
Я вірю, прийде наш Месія,
Й над нами спиниться звізда,
І знову вільна Україна
Прославить Бога і Христа!
Дмитро ЗАЯЧУК,
професор кафедри ЕЗІКТ

ч. 10 [2970]
23 березня — 5 квітня 2017
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плекаймо мову!
Як ми й обіцяли, у нашій рубриці — поради від мовознавця Миколи Зубкова.

Маємо розрізняти прикметники, значи'ни яких
походять від твірного слова
аксіомний – від аксіома; аксіоматичний – від аксіоматика;
бальний – костюм; баловий, як другий складник словосполуки – п’ятибаловий шторм (землетрус);
волокнинна – оптика; волокняне – сильце;
вулканний – від вулкан; вулканічний – від вулканізм;
гармонійний – від гармонія; гармонічний – від гармоніка;
двомолекульна – сполука; молекулярна – динаміка;
двоядровий – потенціял; ядерна – фізика, матерія;
дощова – про воду; дощовита – про погоду;
диференціяльний – від диференціял; диференційний – від диференціювання;
захистова – міцність; захищальна – споруда;
зерни'ста – поверхня, фактура; зерня'ста – структура;
зо'ряна – ніч (із багатьма зорями); зоре'ва – речовина;
кристаловий – про виріб; кристалічний – про структуру,
властивість;
лі'тній – про вік; лі'тяний – про літо;
ло'гіковий (стос. логіки як науки) ло'гікова фу'нкція, си'нтез,
на'прямок;
логі'чний (із погляду, на законах логіки) ви'сновок, вчи'нок;

магне'тний – від магнети'зм; магне'товий – від магне'т;
меридіональний – від меридіональ; меридіянний – від меридіян;
металевий – про виріб; металічний – про структуру, властивість;
місячний – освітлений Місяцем; місяце'вий, що стосується
Місяця;
моторний – швидкий, меткий; моторо'вий – від мотор;
орбі'товий від орбіта; орбіта'льний від орбіталь;
пері'одний – від період; періодичний – від періодичність;
планетний – стос. підсо'ння; планетарний – стос. системи;
порожнинна – операція; порожниста – структура (електрод);
сонце'вий – проміжок часу (день); со'нячний – безхмарова
(погода);
функційний від функція; функціональна – стос. функціонала;
части'нковий 1. (стос. частинки) а'льфа-части'нковий;
2. (не цілий) частко'вий, непо'вний; частко'ве (непо'вне)
зате'мнення; 3. лінґв. ча'стковий; ча'сткове сло'во
части'нний (матем.) части'нна похідни'ця.

наш календар
23 березня — Всесвітній день метеоролога.
24 березня — День боротьби із захворюванням на туберкульоз.
25 березня — День працівників Служби
безпеки України.
27 березня — Міжнародний день театру.
1 квітня — День гумору.
5 квітня — День працівників геології,
геодезії та картографії.

Пам’ятні дати
24.03.1881 — народився Дмитро Ревуцький, український музикознавець, фольклорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікробіолог Роберт Кох виявив збудник туберкульозу.
24.03.1900 — народився Іван Козловський, оперний співак.
25.03.1651 — полковник Іван Богун розбив поляків під Вінницею.
25.03.1942 — народився Василь Рубан,
український письменник та історик.
25.03.1999 — загинув В’ячеслав Чорновіл, громадсько-політичний діяч,
публіцист.
26.03.1908 — помер Володимир Антонович, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас,
український історик і композитор, автор опери „Катерина“.

27.03.1654 — гетьман Богдан Хмельницький підписав Переяславський договір із
Московщиною.
27.03.1891 — померла Марія Садовська
(Тобілевич-Барілотті), українська співачка та драматична акторка.
28.03.1623 — народився Роман Ракушка-Романовський, козацький літописець.
28.03.1891 — народився Олекса Слісаренко, український письменник.
29.03.1864 — перша театральна вистава
у Львові українською мовою („Маруся“
Г. Квiтки-Основ’яненка), яка започаткувала створення театру „Руська бесіда“.
29.03.1881 — народилася Марійка Підгірянка (Домбровська), українська поетка,
авторка творів для дітей.
29.03.1972 — помер митрополит Іларіон
(Іван Огієнко), український науковець і
громадський діяч, міністр освіти УНР.
30.03.1892 — народився Стефан Банах,
український і польський математик,
один із творців сучасного функціонального аналізу, професор Львівської політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, публіцист, видавець i громадський діяч, ідеолог українського націоналізму.
31.03.1947 — померла Уляна Кравченко
(Юлія Шнайдер), українська письменниця.

1.04.1809 — народився Микола Гоголь,
видатний письменник, автор збірки
„Вечори на хуторі біля Диканьки“, творів „Тарас Бульба“, „Мертві душі“ тощо.
1.04.1907 — народився Дмитро Грицай
(„Перебийніс“), політичний і військовий
діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон Коссак
(Тарнавський), велет націоналістичного
й повстанського руху.
2.04.1777 — помер Максим Березовський,
видатний український композитор.
3.04.1908 — народився Степан Олійник,
український поет.
3.04.1918 — народився Олесь Гончар, видатний український письменник.
4.04.1888 — народився Микола Грінченко, український музикознавець i фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав підписали
Північноатлантичний пакт (НАТО).
4.04.1961 — помер Леонід Булаховський,
відомий український мовознавець i літературознавець.
5.04.1710 — у Бендерах козаки обрали на
гетьмана Пилипа Орлика.
5.04.1882 — народився В’ячеслав Липинський, український історик i політичний
діяч.
5.04.1942 — помер Василь Пачовський,
український поет-модернiст.
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Під знаком Світового Конґресу
Українців
зентувати для якомога
ширшої студентської аудиторії України. Спочатку
з нею ознайомляться львівські студенти, далі вона
помандрує до центральної
та східної України — до
Києва, Дніпра, Старобільська, Херсона, Харкова,
Запоріжжя, Одеси.

участі представників із 30
країн світу, десятки (якщо
не сотні) презентацій діяльності як окремих осіб,
так і організацій. Питаннями діаспори займаюся
давно, тож можу однозначно стверджувати,
що в Україні нема іншого
університету, який би так
систематично й системно
розвивав співпрацю зі світовим українством. Тому
логічно, що великі події
впродовж кількох серпневих днів будуть відбуватися саме у Львівській
політехніці. Окрім нас,
цю подію відзначатимуть
по всьому світу (26 лютого в Торонто великою
конференцією відбулося
офіційне відкриття року
СКУ). Такі конференції
проходитимуть на багатьох континентах: в Австралії, Південній Америці, у Європі (у Брюсселі, до
слова, цього року відкрито
представництво СКУ).

| Світлина Катерини Гречин

m Закінчення. Початок на 3 с.

(офіційне відкриття біля
пам’ятника Андрея Шептицького, Служба Божа в
церкві Юра, європейська
конференція у Львівській
політехніці, концерт у
Львівській опері, відкриття виставки в Національному музеї тощо). За
сприяння директора Музею народної архітектури
та побуту у Львові „Шевченківський гай“ Романа

Про СКУ мало
знають навіть
у Львові

куратор проектів Андрій
Яців. — Перший захід, до
якого ми долучили студентів кафедри журналістики
Політехніки, — урочиста
презентація проекту „Молодь про СКУ“. Присутні
зможуть ознайомитися з
тематичними відеороликами про СКУ, про його
історію, напрями діяльності, визначні постаті,
які творили цю інституцію. Ми вже
стартували
з проектом
„Цитати видатних діячів
про діяльність
СКВУ і СКУ“.
Наразі зібрано понад 150
цитат від сучасних політичних і громадських діячів, духовних
лідерів України та світу.
Продовжуємо збирати
матеріали з історії СКУ,
що має великий вплив на
історію України. Їх ми
щодня публікуємо в соціальних мережах і на нашому інтернет-сайті. Третій
проект, що стартуватиме
незабаром — виставка про
діяльність та історію СКУ.
Її організували у форматі
мандрівної й хочемо пре-

В Україні святкування 50-річчя Світового
Конгресу Українців розпочнуть 26 серпня
в Києві, а 27–30 серпня — у Львові.
В Україні святкування
розпочнуть 26 серпня в
Києві, а 27–30 серпня —
у Львові. Ми вже провели
низку перемовин із представниками міської та обласної влади, із митрополитом Ігорем Возьняком,
із директором Національного музею у Львові
ім. Андрея Шептицького.
У ЛОДА, до речі, теж створили робочий організаційний комітет, що буде займатися заходами у Львові

Назаровця доводимо до
ладу Сад світового українства, висаджений 2008
року. На диво, всі деревця прижилися і вже навіть
плодоносять.

Політехніка — в
епіцентрі подій
— Наш інститут не міг
залишитися осторонь цієї
визначної події. Кілька
наших проектів стартують
уже 29 березня, — каже

— Попри те, що багато
українців саме із західної
України виїхало й виїжджає за кордон у пошуках
кращої долі, львів’яни
мало знають про СКУ, то
що ж говорити про східну
чи південну Україну, —
додає Ірина Михайлівна.
— На мою думку, абревіатуру СКУ люди мають знати так, як й ООН. Своїми
просвітницькими заходами хочемо охопити молодіжне середовище, поширити інформацію не лише
про СКУ, а й показати, що
за доброї волі керівників
університету таку просвітницьку роботу можна провадити всюди. До
речі, Геннадій Удовенко
ще 2006 року в ухвалі нашої конференції записав:
„Створити філії МІОКу в
містах східної України —
Донецьку, Дніпропетровську й Харкові“. Упевнена,
що багато біди маємо від
незнання. Якби про роль
діаспори у становленні
України як держави, про
наших „народних дипломатів“ у світі діти знали ще
зі школи, поглиблювали ці
знання у вишах, особливо
студенти-міжнародники,
то багато чого б змінилося
в нашому житті.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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авторський проект

Дитяча література, яка формує
майбутнє

Н

Гостя проекту свою діяльність
та творчість націлює на розвиток
української дитячої літератури, популяризацію читання не лише серед
дітей, а й дорослих.
Лариса Ніцой — член Координаційної ради із застосування української мови в усіх сферах життя при
Міністерстві культури, ініціаторка
щорічного круглого столу „Книга на
захисті дитячої душі“, присвяченого
Міжнародному дню захисту дітей, за
участю високих посадовців, письменників, діячів культури та освіти.
Вона також запровадила низку святкувань та акцій на підтримку читання — Всесвітній день письменника,
рух „Дорослі читають дітям“, письменницький флеш-моб „Читаємо ді-

тям“, акцію „Почитай мені, татку!“,
авторка серії уроків для загальноосвітніх шкіл „Бібліотечний урок веде
письменник“. Вона — дипломантка
міжнародного літературного конкурсу „Коронація слова“, лауреатка
Всеукраїнської літературної премії
„Гілка золотого каштана“ в царині
соціальної прози, „Людина року“ за
версією газети „День“ за створення
феномену в освітньому процесі. А
також одна з трьох авторів театрального українсько-білорусько-російського проекту — вистави „Ярик
і дракон“ для Мінського театру
„Зьніч“.
Для заохочення дітей, і батьків
до читання Лариса Ніцой створила
ще й інтерактивний сайт, де все живе

і рухоме. На ньому можна не лише
ознайомитися з творчістю письменниці, а й використовувати сайт для
навчання в школі, наприклад, на
інформатиці, а також можна брати
участь у різноманітних конкурсах і
вигравати книжки.
Творчий спадок Лариси Ніцой багатий і кількісно, і тематично. Серед
її книг „Казка про славного Орленка“
(присвячена річниці загибелі В’ячеслава Чорновола), „Пригоди лисеняти
Бума“, „Як хом’ячок друзів шукав“,
казкова повість „Невигадані історії
про звіряток-друзяток“, „Казка про
Українське Щастя“, „Ярик і дракон“,
„Ярик-векалка“, „Ярик і рогатий
Мі“, „Страшне страховисько“, „Мій
Блек“, „Неслухи і вередулі“, „Зомба
або історія про милосердя“, „Павлусь і Павлинка“, „Дві бабуськи в
незвичайній школі або
скарб у візку“.
В дитячих книжках
авторка закладає доросле підґрунтя. Так,
„Невигадані історії
про звіряток-друзяток“ про патріотичне
виховання. На прикладі життя звірят в українському
лісі показує підготування до свята
лісової незалежності, яке мешканці
лісу радісно очікують.
— Перш, ніж видавати книжку,
йду до дітей — у садочки та школи,
читаю, показую ілюстрації, спостерігаю за їхнім сприйняттям, емоціями. І саме ті малюнки, які діти
обирають, потрапляють у книжки,
— додала письменниця. — Буває,
що доводиться вишукувати нові слова. Так, в історії про природу „Павлусь і Павлинка“ є новеньке слово,
щоб розрізняти равликів хлопчиків
і дівчаток — равлинка, повертаюся
до давньої української мови: дідуся-равлика назвала равл. Це слово
знайшла в словнику Грінченка.

| Світлини Наталії Павлишин

адзвичайно тепла та дещо незвична зустріч відбулася
16 березня у Львівській політехніці. До шанувальників
авторського проекту мовознавиці Ірини Фаріон „Від книги — до
мети“ завітала відома дитяча письменниця, педагог, громадська
діячка Лариса Ніцой зі своїми дитячими книжками.

Є в Лариси Ніцой історії для дорослих — книжка про хлопчика-сироту „Зомба“, передмову до якої
написав Патріарх Філарет. Авторка
показує як дорослі, співчуваючи, не
діють, бо для них важливіше купити нове авто, зробити ремонт, аніж
змінити життя дитини. На допомогу
хлопчикові прийшла небагата жінка,
для якої вагоміше було допомогти
дитині.
Найновіше видання, яке письменниця презентувала в рамках зустрічі, —„Непереможні мураші“.
Це розповідь для дітей про АТО. На
мурашів, які живуть у своєму гарному мурашнику, нападають їхні сусіди мурашині леви. Мураші встали до
бою, та до перемоги їм треба дорости. В книзі відображено всі проблеми, які постали перед нашим народом на початку війни — відсутність
армії та зброї. Та врешті, мурашки
переможуть битву.
— Ми сьогодні говорили про найвищий сенс. Навіть не знаю, чи на
якійсь зустрічі ми так заглиблювалися у наше буття: що несемо нашим дітям — свій спосіб думання чи модель
поведінки. Націю можна втримати
тільки тоді, коли в руках є дві зброї
— духовна та мілітарна. Теперішній
тил — це сила нашої мови, — наголосила на завершення Ірина Фаріон.
Завершилася зустріч автограф-сесією авторки та спілкуванням із гостями проекту.
Наталія ПАВЛИШИН
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у вінок Кобзареві

Політехнічна Шевченкіана триває

У

продовж минулого тижня в різних інститутах Львівської
політехніки й далі не втомлювалися вшановувати Тараса
Шевченка. У багатьох корпусах розвісили стіннівки, де студенти
намагалися якомога ширше охопити діапазон творчості великого
українця.

Молодь Інституту будівництва
та інженерії довкілля, на чолі з керівником інститутського осередку
Товариства „Просвіта“ доцентом
кафедри будівництва конструкцій і
мостів Богданом Білінським, підготували флеш-моб, присвячений темі
боротьби в творах Тараса Шевченка.
На великій перерві в холі другого
навчального корпусу студенти провели міні-концерт із декламуванням віршів та виконанням пісень на
слова Кобзаря. Своїми роздумами
про значення постаті Шевченка для
сучасної України в боротьбі з московським агресором поділився професор Богдан Гнідець. На завершен-

ня всі разом — і глядачі, і учасники
флеш-мобу виконали „Реве та стогне
Дніпр широкий…“.
Справжню урочисту академію —
„Жінка та її доля в творчості Тараса
Шевченка“ підготували студенти Інституту права та психології. Молодь
розглянула різні іпостасі, в яких митець зображав жінку.
Чільне місце відвели філософському зображенню матері та материнства. Студенти наголосили,
що впродовж усього життя саме
образ матері для Тараса Шевченка
був найдорожчим і найсвятішим.
Акцентували й на поетовому заклику до особливої шаноби матері:

„Бо, хто матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураються, В хату не
пускають…“.
Особливу увагу приділили й
зображенню Пречистої Богоматері.
Доповненням до декламаторської
частини, театралізованих дійств
було виконання пісень на слова
Шевченка в сучасній музичній обробці під супровід бандури, скрипки
та гітар.
Для найменших учасників дійства, як жартували, „інститутських
дітей“, підготували пізнавальний
кросворд на тему життя та творчості
великого українця. За його успішне
розв’язання малеча отримала грамоти та солодощі.
Організував молодь і підготував
сценарій святкового концерту доцент Василь Ряшко.
Наталія ПАВЛИШИН

особлива пара

Про формування свідомості та світогляду
через інформацію

Гостя прочитала студентам досить незвичну лекцію про прадавній архетип України, пояснила значення політичного міфу та як його
трансформація впливає на нашу свідомість і які має наслідки для життя
держави.
Для журналістів ця тема була
важлива передовсім донесенням до
них важливості подавати інформацію збалансовано, не використовувати стереотипи, які насправді,
створюють для маніпуляцій свідомістю людей.
— Насправді, нами керують архетипи чи стереотипи. Пригадаймо
Революцію Гідності. Як у найсклад-
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П

ершокурсники спеціальності журналістика
Інституту права та психології 16 березня мали нагоду
познайомитися з письменницею та журналісткою,
членкинею Спілки письменників України та Спілки
журналістів України, науковицею в царині філософії,
дослідницею із Дніпра Наталею Дев’ятко. Організувала
зустріч письменниця, львівська та празька журналістка
Олена Лань.

ніший час Майдан, за
своєю будовою, перетворився на зразок Запорізької Січі і навіть
з’явилися сотні. Те ж
стосується духу воїнів
— від козаків до теперішніх солдатів АТО.
Ми бачимо, як багато в нас з’явилося
козацької символіки. Це все йде від
підсвідомості і без особливого нашого розуміння. Тож те, що ми закладаємо в інформацію, те, що повторюємо, на чому акцентуємо нашу
увагу, рано чи пізно відобразиться
на культурно-духовному рівні, який
є найважливішим у нашому житті, бо

формує світоглядний вектор, — наголосила Наталя Дев’ятко.
Лекція досить швидко переросла
в діалог. Бо студентам було цікаво
ділитися власними спостереженнями, а лекторці — дізнаватися, як
сприймають ту чи іншу тему майбутні журналісти.
Наталія ПАВЛИШИН
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поза форматом

Держава починається з людини

Р
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ецепти формування свідомого суспільства від Віталія Дяківа, який на свій
вік — двадцять два роки, досягнув незвично багато — став наймолодшим
сільським головою в Україні, очоливши сільраду Давидова, що неподалік
Львова, мали нагоду дізнатися студенти кафедри адміністративного та
фінансового менеджменту ІАПО. Зустріч-лекція „Сучасні проблеми та
перспективи становлення свідомого суспільства в контексті розвитку
міст“ відбулася 15 березня.

— Не раз доводиться
чути, що маємо несформоване суспільство, радянське мислення, що лише
революційним способом
можна змінити державу.

Та ось, після Революції
Гідності більшість чиновників залишилися ті ж
самі, а лише почепили інші
прапори. Люди миттєво
розчарувалися. І саме таке
бачення змін є нашою проблемою. Бо чекаємо, коли
хтось прийде і зробить,
коли держава нам щось
постійно винна, забуваючи, що держава — це кожен
із нас осібно, — наголосив
Віталій Дяків.
Упродовж півтора року
роботи Віталій намагається власним прикладом показувати, що зміни стаються не зверху, а зі середини.

Пригадав, як після ста днів
на посаді голови сільради
люди мали до нього претензії, бо очікували миттєвих кардинальних змін.
— Варто пам’ятати, що
очікують від тебе завжди
більше, ніж реально досягнути. Тому для себе я
вирішив, будь-що-будь,
продовжуватиму працювати. І, справді, хвиля
розчарування швидко минула. Маю яскравий приклад із толоками. Коли на
початку я скликав людей
навести порядок у нашому
селі, то від сили приходило п’ятеро осіб. А вже на-

прикінці минулого року
достатньо було лише запропонувати, і прибирати прийшло майже вісімдесят односельців ще й із
власними інструментами
та технікою, не шукаючи
виправдань, що не мають
часу, — поділився досвідом гість Політехніки. —
Узагалі, якщо чекати, що
має хтось прийти і зробити, то так і проживемо в
очікуванні. Вважаю, що
передовсім маємо змінювати власне ставлення до
роботи, від якої залежить
наше сьогодення. Адже,
якщо соромимося свого
міста чи села, то ніколи не
збудуємо держави. Коли
хочемо змінити Україну,
то мусимо постійно задавати собі таке запитання:
а що ми зробили для цього
і яку роль кожен готовий
узяти на себе.
Наталія ПАВЛИШИН

„Спалах“ учить
робити шедеври
телефоном

| Світлина Наталії Павлишин

студенти фотографують

У

головному корпусі Львівської політехніки експонували роботи
учасників всеукраїнського фотоконкурсу „Спалах“. Виставку й
цикл лекцій про фотографії та соцмережі організували активісти
Колегії та профкому студентів й аспірантів Львівської політехніки.

— Цього року тематика наших
лекцій і майстер-класів стосувалася
фотографії, знятої мобільним телефоном. Нині можна робити селфі,
фотографувати місце, де бував, а
деякі телефони мають досить потужну камеру, то ж і якість світлин
добра. Минулоріч одна фірма дослідила, що 80–90 відсотків світлин
в інтернет заливають із телефонів,
— розповів організатор конкурсу,
голова Колегії та профбюро ІАРХ

Данило Плесницький. — Лектори,
вони ж члени конкурсного журі, —
Леонід Мартинчик, Софія Лупул та
Андрій Гудзь розкривали всі аспекти телефонної фотографії, розказували, як можна використовувати
соцмережі для заробітку та популяризації своїх робіт. Нам важливо,
щоб студентам було не лише цікаво,
а й корисно, щоб вони могли застосувати отримані знання на практиці. Тож усі лекції будували у формі

діалогу, аби молодь дізнавалася про
те, що цікаво.
Загалом узяти участь у „Спалаху“ зголосилося майже сто осіб із
усієї України і навіть Польщі. Та
на виставку відібрали найякісніші
та найцікавіші фотографії.
Як зауважив Данило Плесецький (професійно займається фотографуванням), — не важливо, якою
технікою фотографовано, головне
— філософія сприйняття і відчуття
краси. А знаючи ще й закони композиції, можна зробити дуже гарні
якісні фото навіть мобільним телефоном.
Наталія ПАВЛИШИН
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студентські викрутаси

„Пан Коцик“ „накриває“ з перших секунд

Т

ворити вже і зараз, не сходячи з місця і не вичікуючи на кращу
можливість, — такий стиль імпро-групи „Пан Коцик“. Їхні жарти
та вміння за кілька секунд відреагувати й „видати“ щось, від чого
„лягатиме“ вся зала, знають у різних містах України.

Два роки тому львівська молодь —
студенти й випускники Політехніки
— об’єдналися в групу „Пан Коцик“.
Нині вони єдиний колектив в Україні,
який працює у жанрі імпро в коротких
формах.
Стиль імпро з’явився в 60-х роках
минулого століття одночасно у Великій Британії та США. У Лондоні його
розвивав режисер Кейт Джонстон,
щоб актори не були закомплексовані
та не говорили заученими фразами. В
Америці вчителька Віолла Стоулінг за
допомогою імпровізаційних ігор „лікувала“ дітей із вадами розвитку.
— Наші виступи нагадують театральні вистави, акцентовані на гуморі. Усе, що робимо на сцені, залежить
від нас і на стільки ж від глядачів —
вони загадують місце й час дії, персонажа, якого хочуть побачити. Ми,
актори, ніколи не знаємо, що в той
чи інший момент доведеться зіграти.
Та якраз у цьому й зміст імпровізацій: нема нічого запланованого, усе
твориться на очах у глядачів і вони
розуміють, як це насправді складно.
Хоча, часто ті, хто бачать такі виступи вперше, не вірять, що це повністю
імпровізація. Я теж не вірив, доки не
пройшов низку майстер-класів, —
розповів учасник імпро-групи „Пан
Коцик“, магістр першого курсу ІГДГ
Іван Брусак.
Загалом імпровізувати може кожен. У США навіть у школах є навчальний предмет — „імпровізація“, бо це

допомагає розвивати пам’ять, уяву й
мислення загалом. Навчання акторів
полягає в різних іграх, які допомагають краще розуміти один одного й
вищий пілотаж — відчувати партнера на інтуїтивному рівні, знаючи, як
він поведеться в той чи інший момент.
Працюють не тільки з дорослими, а й
дітьми, віком від 5 до 15 років. Якщо
дорослим імпровізація допомагає позбуватися комплексів, навчає почуватися вільно за будь-яких обставин, то
дітям розвиває увагу та уяву.
— Це, справді, неоціненні вміння,
бо допомагають швидко реагувати,
за секунди приймати певні рішення.
Мені, як першокурснику, імпровізація
дуже допомагає в навчанні. Переваги
відчув під час сесії, коли складав усну
частину іспитів, — додав ще один
учасник „Пана Коцика“ першокурсник
ІГДГ Станіслав Гвоздінський.
Тепер у групі постійно займається
дванадцятеро осіб і завжди після майстер-класів з’являються нові учасники, які хочуть випробувати свої акторські здібності. Особливих вимог
до акторів імпро-жанру нема, єдине,
що мали б бути уважні та всебічно
„підковані“, бо хтозна, що заманеться
глядачам побачити.
— Поміж собою ми розуміємося
з півслова. Кожен із нас має сильні
сторони, які доповнюють одні одних.
Наш Ростислав Лоза (третьокурсник
ІКТА) справжній актор у двох театрах,
Ярема Голіней (випускник ІБІД) над-

звичайно добре вміє римувати слова.
Наших дівчат — Софію Баран (майбутня стоматолог із Львівського медуніверситету), Анну Деркач (магістр
першого курсу англійської філології
ЛНУ ім. І. Франка) — ми називаємо
„леді-образ“, бо їм так добре вдається
зображати різних героїнь, що ми інколи просто дивуємося. Ще декілька
місяців тому до нас долучились Святослав Гніздовський (другий курс історичного факультету УКУ), Степан
Кучер (інтерн терапевт) та Світлана
Карамаренко (з Дніпра), які додали
нові барви нашим виступам. Тобто
люди з різними професіями, різного
віку. Це уможливлює втримувати баланс у нашій творчості, — додав Іван.
Узагалі є різні форми імпровізації та „Пан Коцик“ обрав короткі гумористичного характеру. В довгих
імпровізаційних формах працює київський комедійний театр „Чорний
квадрат“.
— Це абсолютно інший формат.
Якщо ми за годину беремо від зали до
ста „ключів“ (слів що означують час,
місце й героїв вистави), то „Чорний
квадрат“ — лише чотири. Вони більше розсмаковують кожну тему, а наш
стиль — миттєвість реакції, створення жарту, — пояснив Іван Брусак.
— Головне, що на це є запит, хоча в
нашій країні ніша імпро незаповнена.
Тож маємо досить широкий діапазон
для розвитку. Ми беремо участь у різних фестивалях імпровізації, часто
„Пана Коцика“ запрошують на розмаїті інтелектуальні заходи.
„Пан Коцик“ жартує на всі теми,
окрім релігії, політики і нижче пояса. Це їхнє кредо. Вони кажуть, що це
надто легко, бо є багато кліше, про це чутно завжди і
скрізь. Ще один їхній принцип — не повторювати
жарти. Бо те, що зародилося миттєво, актуальне лише
в той момент, а наступного
разу вже не цікаве.
Аби підвищувати свій
рівень, постійно багато читають. Також наполегливо
вчать англійську мову, бо
мріють жартувати на сценах Англії та США, де зародився стиль імпро.
Наталія ПАВЛИШИН
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про тих, хто поруч

Найкращий Надійчин друг —
книга

М

и зустрічаємось у похмурий, дощовитий день. Але наша
розмова наповнена світлом і усмішкою. Знайомтеся,
Надія Копійка, студентка ІБІД Львівської політехніки, яка
знає добре фізику й математику, і водночас пише літературні
твори.

Дівчина із захопленням розповідає про любов до книг. І схоже,
що цілком задоволена життям.
Крім того, що вона пише малу
прозу, Надія ще й малює та полюбляє подорожувати. Як же так
сталося, що почала навчатися на
ІБІДі? Розповідає, що це зовсім
випадково. Кидала монетку, випала журналістика. Але вона не
пішла простим шляхом, а вступила до Політехніки на будівельний
факультет.
Хотіла навіть учитися на архітектора. Але вирішила, що будівельник — це той таки архітектор,
який ще й фізику й математику
знає. Він не лише може виконати проект, але й розрахувати так,
щоб міцність будівлі була на віки.
Дівчина зростала в атмосфері
науки. Батько — професор математики, а мама — інженер-конструктор. Із батьківських розповідей знає, що коли маленькою
погано засинала, то мама замість
„Колобка“ переповідала їй зі своїх
конспектів теорію пластичності.
Іноді батьки читали напам’ять їй
поезії знаних класиків. Ба більше,
батько писав вірші для доньки. І
вона їх учила.
Їй давали змогу спробувати
все: і танцювала, і співала, і малювала, навіть вишивала. У виборі майбутнього фаху Надію не
обмежували. Щоправда, трохи
дивувалися, що дівчина вступила
до Політехніки.
Якщо ти хочеш добре писати,
то цього в жодному разі не можна навчитися, так як звичайної
професії, — переконана Надія. У
школі це було мукою писати стандартні твори. Адже не можна добре писати, коли від тебе вимагають це робити під якийсь шаблон.
Людина починає творити, коли їй
болить, інакше нічого не вийде.
Батько Наді пішов в АТО. І відто-

ді вона почала писати з веління
душі, адже треба кудись це вилити. Творчість — це не шаблон.
Можливо, це одна з причин, чому
не пішла на журналістику. Бо не
уявляє, як це — дали тему й роби...
Це вже не творчість.
Надія пише коротко ледь більше, ніж півтори сторінки. Це здебільшого етюди й есеї. Уважає, що
іноді одним словом можна сказати багато. Не любить вона, коли
багато — і ні про що. Їй подобається, коли твори написано звичайною і простою мовою.
Також Надія розповідає, що
нині читає все, що потрапляє до
рук. Та й справді, ось почався семестр, і дівчину іноді не видно за
книжками, які лежать на її столі.
Згадавши про „Дівчину у потязі“
Паула Гоукінза, вона радить спочатку прочитати книги, а лише
потім йти на перегляд екранізацій.
Надії подобається стиль прози Ліни Костенко, любить вона і
її вірші. Шістдесятники і модерністи — це найбільш близький

для неї період як за темами, так і
за стилем.
Натхнення приходить у будьякий момент. Іноді навіть на парах
писала (усміхається — І.Р.). А якось
уночі у потягу прокидалась і на
мобільному швидко занотовувала
якісь ідеї. Буває в неї, щоправда, і
таке, що не пишеться — іноді місяць чи два. Аж раптом з’являється
спалах і все просто рине назовні.
Допоки Надія не подавала документи на вступ до університету,
у Львові бувати не доводилося.
Тому, опинившись тут, одразу почала вивчати місто й завжди мала
напохваті блокнота, бо натхнення
з’являлося доволі часто. Особливо захоплюється неперевершеною архітектурою. Для неї Львів
не схожий на жодне інше місто (а
вона вже встигла подорожувати й
Україною, і Європою). Коли була
тепла погода, то дівчина могла годинами сидіти у Стрийському парку і просто читати, а ще, черпати
натхнення від Палацу Потоцьких.
Любить перечитувати фантастику подружжя Дяченків. А ще,
кожної зими обов’язково занурюється у „Графа Монте-Крісто“
Олександра Дюма...
Чималенька домашня книгозбірня Копійок нараховує близько 50 000 книг. Мають і класику:
повне зібрання Шерлока Холмса,
і сучасне: повне зібрання Гаррі
Поттера. Найстаріше видання від
1730-го року — це молитовник від
прапрапрабабусі. Чимало є й наукової літератури. Увечері кожен із
членів родини читає. Щоправда,
тепер кожен має можливість читати й оцифровані, електронні,
книги.
Надія спочатку пише на папері, і лише згодом передруковує в
електронний варіант. Особливо
приємно дівчині, коли її твори
друкують у ЗМІ. Адже, за словами
Надії, це вже не просто щоденники, а те, що комусь сподобалося.
Хоча, як і раніше, пише для себе,
а не для того, щоб це спеціально
опублікували.
Ірина РОГОВИК
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Дивні персонажі та святі
недіючих храмів
М

инулого вівторка одночасно відкрили дві цікаві виставки
олійного малярства, які мають потужний інтелектуальний
складник. Перша — у галереї „Зелена канапа“, друга — у галереї
Iconart.

| Світлини Наталі Яценко

„Руттін“ — подружжя українських художників Рути й Інокентія
Коршунових, які працюють і мешкають у Словенії, пропонує прогу-

лятися їхнім „Діатонічним садом“.
У ньому стільки міфічних істот, знаних і незнаних, із багатою історією,
пронизаною вигадками й фантазією! Щоб серед них не
заблукати, варто читати
короткі анотації, які висять поряд із картинами.
Вони не тільки — дороговкази, а й джерела пізнання фактів і роздумів
художників, потрібних
для розуміння того чи
іншого образу. Скажімо,
страшна Медуза, одна з
горгон — дочок бога
моря, яка, крім крилатого Пегаса, породила і
небезпечних створінь,
постає з-під їхнього
пензля як вразлива і беззахисна жінка, душевно тендітна…
Серія картин „Діатонічний сад“,
зазначає директор галереї „Зелена канапа“ Олеся Домарадзька, —
це спроба розкрити історію дещо
по-іншому і, можливо, зрозуміти:
„Довкола нас значно більше барв,
ніж категорично чорна рутина і сліпучо-біле вигадане життя, і вже тим
паче не лише спектральні кольори,
адже їх так небагато. Нас оточують
півтони. Так буде, так є, і так було.

От чому в долях навіть відомих із
дитинства персонажів, оповитих таємницею, не може бути очевидного й
однозначного“. Із такої світоглядної
позиції стає зрозумілою назва експозиції — слово „діатонічний“ буквально означає перехід від тону до тону.
Пріоритети творчості художника Сергія Радкевича — це мурали (на
вул. Срібнокільській, 1 у Києві як маніфест проти насильства й жорстокості вирізняються його „Фрагменти
надії“), стрит-арт (митця вважають
основоположником українського
сакрального стрит-арту), живопис,
графіка, інсталяція. Його ж „Контрзміна“ в Iconart’і — це інформаційно-живописний проект, фрагменти
дослідження змін, яких зазнають,
здавалося б, сталі одиниці архітектури. Виставка виглядає як зображення
святого, а поруч — фото і план храму
його імені. Храм святого Юди Тадея
в Лондоні, храм святих
Сергія і Вакха у Стамбулі
й водночас — напівзруйновані церква святого
Миколая у Кліщівні,
костел святого Франциска Борджіа в Розлучі… Це місця, де ще
живе пам’ять про минулу
культовість, це споруди,
які вже зазнали часових
руйнацій. „Сергій, певно, у такий спосіб прагнув привернути увагу до
цих нині не діючих, однак неординарних храмів. Для нього важливим
є характер особи, її внутрішній світ,
виражений в лицях і руках. Одяг —
несуттєвий антураж, хоч і доповнює
настрій тла яскравими й відкритими
смугами…“ — ділиться враженнями
від виставки мистецтвознавець Іван
Святій.
Завітати в „Діатонічний сад“ варто до 2 квітня, а побачити „Контрзміни“ — до 9-го.
Наталя ЯЦЕНКО

Понад двісті митців запрошують
до Палацу мистецтв на „Весняний салон“. На виставці поруч зі
скульптурою — живопис, скло,
графіка, кераміка. Не оминули
цьогоріч митці й теми війни —
Василь Кузьмич ушанував героїв
АТО, а найбільшу працю присвятив подіям у Катині. 31 березня
журі обере найкращі праці —
відзначить доброго портретиста,
автора найгарнішого пейзажу,
скульптури, кераміки тощо.
25 і 26 березня на сцені Львівської
обласної філармонії відбудеться
прем’єрне виконання „Страстей
за Матвієм“ Й. С. Баха. Головна
суть події — у час Великого посту
культура надає майданчик для
екуменічного єднання християнських конфесій. Пасіон Й. С. Баха
є музичним утіленням глав 26 і 27
„Євангелія від Матвія“. Євангеліст
(тенор) співає від імені святого
Матвія, тоді як бас промовляє слова Христа. У різних епізодах твору
з’являються й інші дійові особи
(Юда, Понтій Пилат і його дружина, свідки, первосвященики), а
слова учнів, натовпу передає хор.
У приміщенні музею І. Г. Пінзеля
(пл. Митна,2) відкрито виставку
польського скульптора, професора Варшавської академії
мистецтв Адама Мияка. Вона має
назву „Зустріч“ і представляє
сучасну пластику у виконанні
майстра — роботи виконано в
дереві, металі, камені. Її ідея —
презентувати сучасну скульптуру
Мияка у своєрідному діалозі з
прекрасною рококовою пластикою Пінзеля. Виставка працюватиме до 14 травня.
Уже розпочалася підготовка до
першого Фестивалю молодого
мистецтва, який відбудеться
у вересні-жовтні цього року в
Києві. Його засновники — Міністерство культури України, „Мистецький Арсенал“ і Національний
художній музей України, де проходитимуть основні події. Фестиваль планують проводити щодва
роки. Участь у ньому запропонують узяти представникам нового
покоління сучасного українського
мистецтва. Їхні найкращі проекти будуть експонувати в межах
масштабної виставки фесту.
За матеріалами інформагенцій
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він і вона

Шлюб — це нагода стати вдвічі
щасливішими

У

попередній розмові (ч. 1) з психологом Оленою Востровою ми
говорили про створення сім'ї. А сьогодні розмовлятимемо про
те, що подружжя повинно робити, аби шлюб був справді вдячною
працею.

— Щоб будь-яка праця була вдячна, потрібно три речі: любити те, що
ти робиш і отримувати від цього задоволення; власне працювати; бути
вдячним за найменші результати,
які отримуєш, а якщо не отримуєш
ніяких, — бути вдячним за досвід.
Насправді можливостей є безліч.
— Що для добрих стосунків повинні
робити чоловік і дружина?
— Кохати один одного. Пам’ятаєте, ми говорили про те, що важливо отримати ключі до щастя коханої людини, з’ясувати, що робить її
по-справжньому щасливою? Отже,
потрібно отримати інструкцію і
знати, що і як робити, аби партнер
почувався коханим і щасливим, і не
робити того, що робить його нещасним.
Узагалі, шлюб — це чудова нагода стати вдвічі щасливішими, ніж ми
були до того. Але для цього потрібно
бути щасливим самому, ще до шлюбу. Щастя — не абстрактне поняття.
Це особистий вибір людини й відповідальність за нього. От скажіть собі
чесно: ви знаєте, у чому ваше щастя
і що робить вас по-справжньому щасливими, а що — ні? І що ви щодня
реально робите, аби бути щасливими? Якщо не маєте відповіді на ці
запитання, то не варто чекати, що
одружитеся — і буде щастя. Особливо це важливо усвідомити дівчатам і
жінкам. Шлюб — це не місце появи
щастя. Це місце, де те, що у вас уже є,
примножить партнер. Тому якщо хочете, щоб ваш шлюб був щасливим,
— будьте ласкаві, станьте щасливими. Це по-перше.
По-друге, потрібно відкрито все
проговорювати в щирій розмові з
партнером. Інколи можна почути:
„Ну якщо він/вона — моя пара, то
повинен/на знати, як мене кохати та
ощасливлювати“. Вибачте, це повна
маячня. Потрібно спілкуватись і обмінюватись інформацією про те, що
приємно, подобається і надихає, а що
навпаки — знищує будь-яке бажання
бути поряд. І по-третє, у шлюбі, за-

снованому на коханні двох щасливих
людей, є одна важлива особливість
— це ТИ-симетрія. Тобто партнери
кажуть один одному: „Ти — на першому місці“ й роблять для коханої
людини те, що вона хоче, щоб їй робили, й не роблять того, чого вона не
хоче. Таким чином двоє розбудовують свій безпечний інтимний простір, де не нашкодять один одному
і можуть повністю розслабитися й
довіритися. І цей інтимний простір
пара повинна розбудовувати повся-

кчас. Це щоденні дії, постійна практика, вдячна праця, що дає насолоду.
Коли одна щаслива людина робить
те, що приносить задоволення іншій
щасливій людині, — щастя зростає.
— Чи погоджуєтеся з думкою, що
перший рік подружжя — найважчий?
— Можливо. Та не завжди. Якщо
пара підготувалася до шлюбу і шлюб
— свідомий вибір двох зрілих особистостей, то чому це має бути так
важко? Це новий етап стосунків, а
все нове — цікаво! Це час глибшого
взаємопізнання, нових відкриттів,
експериментів і… помилок. Так-так,
саме помилок. Важливо, щоб у цей
період не було ілюзій, неадекватних
очікувань та ідеалізацій, а був діалог
й адекватне ставлення до помилок.
Помилки потрібно навчитися цінувати як дорогоцінний досвід. Треба
підтримувати один одного в такі

моменти й разом розробляти нові
тактики дій на майбутнє. На жаль,
у нашій культурі з дитинства до помилок формується дуже неекологічне ставлення. Тому ми здебільшого
й майже рефлекторно реагуємо на
помилки страхом, гнівом, агресією,
роздратуванням, злістю, образою,
бо хтось (або ж ми самі) не виправдав наших очікувань і схибив. Так, це
неприємно, але коли людина робить
помилку й усвідомлює це, — вона
найперше потребує відчуття безпеки й підтримки. Дайте їх собі й коханій людині. Дозвольте помилятися.
Ніхто навмисне це робити не хоче,
тому заслуговує на милосердя. А ви
як реагуєте на власні помилки? А на
помилки партнера? Щоб позбутися
деструктивних реакцій, є корисна
вправа „Помилочка“. Поцікавтесь.
— Зазвичай подружжя певні речі
переймає від своїх батьків. Як зробити так, щоб перейняти найкраще
і все-таки створити власну модель
сім'ї?
— Для цього двом треба розвиватися як особистості та творчо підходити до процесу творення. Тут немає
нічого фатального. Є свобода вибору. Важливо усвідомити ті моделі,
мати сміливість подивитися на них
збоку, зрозуміти, як вони працюють.
А потім — навчатися нового, домовлятися, вибирати і впроваджувати
конструктивне. Говорити відверто про все, що подобається, і про
все, що потрібно міняти на краще.
Головне — навчитися, не боятися
експериментувати і, знову ж таки,
помилятися. Діяти. Наприклад, на
початку шлюбу ви можете домовитися про розподіл відповідальності й обов’язків, а не користуватися
дефолтними настановами батьківських родин (за замовчуванням).
А потім, скорегувавши, вийти на
найоптимальніший варіант. Також
дуже корисно відвідати разом курси
фінансової грамотності, бо моделі
стосунків із грошима в батьківській
родині можуть вас не влаштовувати.
І якщо вам важливий ваш добробут
— беріть відповідальність за нього і
робіть свідомий вибір.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортивний вечір

m Закінчення. Початок на 2 с.

Після того, як член
збірної команди України
з легкої атлетики, призер
чемпіонату та кубку України Оксана Райта підняла
Державний прапор України
і прозвучав славень нашої
країни, вітальне слово було
надано ректору, професору
Юрію Бобалу:
— Львівська політехніка — це заклад, який
має не тільки добру матеріально-технічну базу й
наукові досягнення, а це
також один з найкращих
університетів України. За
200 років свого існування
у ньому відбулося багато
подій, виникло багато традицій. Кафедра фізичного
виховання посідає особливе місце у структурі Політехніки. Своїми хорошими
результатами вона впливає на імідж університету.
Тому хочу подякувати тим
студентам, які активно займаються спортом, і викладачам, які допомагають їм
у цьому. Але найбільша подяка тим, хто, взагалі, займається, фізкультурою, бо
вона дуже потрібна, якщо
хочете бути здоровими і
розумними.
Начальник управління ЛОДА Юрій Майборода
вручив ректорові й завкафедри фізичного виховання Віктору Корягіну почесні грамоти, а начальник

львівського облвідділення
Комітету фізичного виховання та спорту МОН України Анатолій Ігнатович —
кубок за друге місце в Універсіаді Львівщини — 2016.
П’ятеро студентів —
Олег Легендзевич (футзал,
ІТРЕ), Сергій Магір (веслування на байдарках і каное,
ІКНІ), Йосиф Паньків і
Микола Савінков (обоє —
регбі, ІБІД), Михайло Павлів (регбі, ІГДГ) отримали
з рук ректора посвідчення
про виконання нормативів
майстра спорту України.
До десятки найкращих
студентів-спортсменів, за
підсумками минулого року,
ввійшли Павло Наконечний (пауерліфтинг, ІНЕМ),
Юрій Думич (веслування на
каное, ІМФН), Ростислав
Ференц (карате кіокушинкай, ІНПП), Назарій Туваков (самбо, дзюдо, ІАРХ),
Оксана Райта (легка атлетика, ІАПО), Олександр Тимофеєв (настільний теніс,
ІГДГ), Олег Легендзевич
(футзал, ІТРЕ), Юрій Бадан
(спортивне орієнтування,
ІКНІ), Михайло Бібер (волейбол, ІІМТ), Володимир
Палюх (баскетбол, ІАРХ).
Найкращими командами були визнані команда з
настільного тенісу (тренер
— Ігор Тихий), чоловіча
команда з баскетболу (тренери — Анатолій Заверікін і Ярослав Зубрицький)
і команда з пауерліфтін-

| Світлина Наталі Яценко

Віват спортсменам і їхнім учителям

гу (тренер — Володимир
Оліярник).
В Універсіаді студентській найактивнішими
були студенти ІГДГ, ІНЕМ,
ІЕСК, ІКНІ, ІХХТ, ІТРЕ.
Серед професорсько-викладацького складу — викладачі ІГСН, ІНЕМ й ІІМТ.
Присутніх вітали багаторазові чемпіони Універсіади Львівщини з командної аеробіки, збірна
Львівської політехніки
— команда „Техніка“ (тренер — Олена Череповська),
студенти першого та другого курсів ІГДГ та збірна команда зі спортивної аеробіки (керівник — м. с. Марта
Мельничук), збірна команда Львівської політехніки з
гирьового спорту (тренер
— Василь Світлик), народний ансамбль танцю „Вірність“, духовий оркестр
АСВ ім. П. Сагайдачного,

ансамбль бального танцю
„Грація“. До спортивних
вітань долучилися також
політехніки-випускники,
майстри спорту з художньої гімнастики Тетяна
Лесюк (ІНЕМ) та Росина
Нгуєн (ІКНІ), фіналісти
чемпіонату світу, чемпіони
та володарі кубка України
зі спортивної акробатики Юрій Пуш, Владислав і
Станіслав Кукурудз, Тарас Яруш та їхній наставник Костянтин Кукурудз,
збірна команда з карате та
дитяча група федерації кіокушинкай (сенсей — м. с.
Олександр Король).
Завершився вечір музично-танцювально і побажаннями від кафедри
фізичного виховання та
спортивного клубу успіхів
у навчанні й спорті.
Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд
За програмою цьогорічної Універсіади Львівщини одним із перших видів змагань стало плавання.
Цьогорічні змагання відбувалися
на плавальних доріжках 50-метрового басейну комплексу водних
видів спорту „Аквапарк „Пляж“.
Майстерність студентів визначали в 14-ти видах програми (на дві
більше, ніж торік) та 4-х естафетах. У змаганнях узяли участь при-

близно 200 студентів шести вищих
навчальних закладів. За підсумком
двох днів змагань перше місце в
загальнокомандному заліку посіла команда ЛДУФК (1005 очок), на
друге місце піднялася команда ЛНУ
ім. І. Франка (921 очко), обійшовши
торішніх срібних призерів із Львівської політехніки на 51 очко; третє
місце посіла збірна Львівської політехніки (870 очок).

Антон Комар, студент третього
курсу ІНЕМ Політехніки продовжує
збирати колекцію нагород і почесних звань. Цього року у французькому м. Віттел він разом із Микитою
Кравчуком із Харкова та Сергієм Розкидним із Рівного виборов срібну медаль командної першості Чемпіонату
Європи серед юніорів та посів дев’яте
місце в особистій першості.
Н. Я.
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на своїй хвилі

Леді за кермом

У

часи гендерних рішень жінки дедалі
частіше опановують різноманітні „чоловічі“
практики. Але водіння автомобіля — річ настільки
універсальна, що сьогодні чоловіків і жінок за
кермом ледве не порівну. Випускниця Львівської
політехніки Оленка Федак-Калиновська
розповіла, як це бути леді за кермом.

Дівчина кермує автомобілем Skoda Fabia, який,
каже вона, ідеально підходить для сім’ї та подорожей. Технічні характеристики машини: по місту
розхід — 6,5 л, за містом
— 5,3 л. Коробка передач
— механічна. Авто, як зазначає Оленка, ощадне, що
і було одним з основних
критеріїв вибору. Машину
вибирали для сім’ї: простору, економну й недорогу.
— Звісно, мені хочеться ще „Смарт“, але всі відмовляють, бо нею, кажуть,
неможливо нормально їздити взимку — ніколи не
прогрієш, — зізнається
Оленка.
— Чим люба „Шкода Фабія“?
— Цей автомобіль у нас
відносно недовго. До того
теж була „Фабія“, тільки 1,2
версії. На ній ми з чолові-

ком були і в Румунії, і в Болгарії. На автобанах не дуже
зручно було їздити, тому
виникла потреба купити потужнішу й більшу машину.
— Чи не страшно було
вчитися водінню?
— Вчитись не страшно
взагалі, треба брати і їхати.
А ще вчити правила дорожнього руху (ПДР), бо це насправді дуже цікаво. Тільки
після того, як пройшла курси, зрозуміла, що вивчення правил повинно бути
обов’язковою програмою в
школі, а, може, навіть і ще
й в університеті. І не треба
думати, мовляв, неможливо
скласти іспити, тому сподіваюся на куплені права.
Навчання в школі з інструктором є обов’язковим!
— Чи варто наклеювати
на машину наліпки, навчальні знаки?

— Стосовно літери „У“
на машинах, то я б її у всіх
повіддирала, в правилах
такого нема. Є знак „70“.
Бо виходить, що за кермом
постійний учень, який ніби
вже і без вчителя, і має права, а далі вчиться водити. А
всі решта наліпки, як на мій
погляд, теж є зайві.
— Чи зручно їздити по
Львову?
— Незручно, бо є три
проблеми: незнання чи недотримання водіями ПДР,
безстрашні пішоходи і тролейбуси.
— Музику в машині голосно слухаєте?
— Музику слухаємо, але
не фанати. За кермом я дуже
уважна. Боюся, щоб хтось
ззаду не врізався в машину.
— Що порадите водіям,
щоб покращити усім життя на дорозі?

— Купуйте менші машинки, бо „ленд крузерів“
і „тойот кемрі“ вже повно,
а місто в нас маленьке, і
перетворення вуличок на
парковки псує всю його
красу.
— Як воно — бути жінкою-водієм?
— Нею треба бути. Це
практично, потрібно, і
це ще одна навичка, яка
робить тебе універсальнішою.
— Які улюблені маршрути?
— Люблю поїздити за
межами України, бо там
навіть сільська чи гірська дорога не гірша за
Стрийську чи Київську
траси. В Україні наразі
просто подорожуємо кудись неподалік міста на
вихідні.
Софія МАТВІЇВ

цікаві факти
•• Жінки більше зважають на правила дорожнього руху, ніж чоловіки. Причина в тому, що слабка стать
сприймає авто тільки як засіб пересування, а не як можливість отримання
адреналіну. Також п’яна жінка за кермом — велика рідкість. Про це свідчить статистика та британські й американські дослідження. Крім цього,
97% жінок, коли купують автомобіль,
цікавляться подушками безпеки. В
чоловіків цей показник — лише 15%.
Тому дами набагато рідше стають винуватцями дорожньо-транспортних
пригод, а якщо аварія і трапляється,
то її наслідки не такі важкі, як у випадках, де винен чоловік.
•• Існує стереотип, що жінки-водії
у стресових ситуаціях поводяться неадекватно — можуть заплющити очі,

відпустити кермо або натиснути не
на ту педаль. Але насправді почуття
дорожньої ситуації, реакція на події і
навик контраварійного водіння залежать не від гендерної приналежності, а
лише від досвіду. Статистика свідчить,
що досвідчена жінка-водій на небезпечні ситуації в дорозі реагує набагато
швидше, ніж чоловік. Це через те, що
від природи у жінки інстинкт самозбереження розвинений набагато ліпше.
•• У Великобританії щорічно стається приблизно 500 тис. ДТП з вини
жінок, що наносили макіяж за кермом автомобіля. Найчастіше це
стосується дівчат у віці від 17 до 21
року. За даними британської страхової компанії, кожна п’ята учасниця
опитування хоча б один раз у житті
фарбувалася за кермом.

•• У Саудівській Аравії жінкам керувати авто заборонено. Тож кілька
років тому було затримано 5 громадянок королівства, впійманих на
порушенні цієї заборони. Навряд,
чи ми знайдемо якусь країну, де забороняється кермувати чоловікам…
•• 27% чоловіків переконані, що
жінки дають собі раду з авто нарівні з ними. Однак 57% категорично
стверджують, що жінкам не місце за
кермом. 48% жінок кажуть, що вміють керувати так само, як і чоловіки, а 30% вважають, що впораються з
машиною краще за чоловіка. Тим не
менше залишається 16% жінок, які все
ж переконані, буцімто чоловіки —
справді вправніші водії.
Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
5. Усне або письмове офіційне повідомлення про що-небудь вищій інстанції, керівництву; доповідна записка.
7. Грошова одиниця, що перебувала в обігу на землях
Київської держави у домонгольський період. 9. Особа, що має необмежену владу і нав’язує свою волю іншим. 10. Заклад харчування, де можна замовити вишукані страви, напої. 12. Міський наземний транспорт.
13. Пора збирання злакових культур. 15. Попередній
начерк креслення, картини. 16. Спортивна гра з м’ячем
і набором ключок на спеціально підготовленому полі.
18. Держава в Європі, у Піренеях. 20. Штат США, адміністративним центром якого є місто Фінікс. 22. Давня
назва острова Великобританія. 24. Сорт слив із круглими жовтими плодами. 26. Перша літера грецького
алфавіту. 27. Нижня частина ноги. 29. Радіоактивний
хімічний елемент. 31. Письменник, який у своїх творах
різко висміює, осуджує негативні явища в суспільстві.
33. Спосіб маскування предметів, об’єктів, коли їх фарбують плямами, смугами. 34. Відхилення від норми,
загальної закономірності. 35. Єдиновладний правитель
держави — король, імператор, султан. 36. Держава у
Східній Африці.
Вертикально:
1. Житель західної України. 2. Зведення правил, що
визначають структуру, функції та основні завдання
якоїсь установи, організації; кодекс. 3. Ріка в Сибіру,
яка впадає у Карське море. 4. Номер циркової програми. 6. Ділянка суші, оточена з усебіч водою. 8. Рухома
модель земної кулі. 11. Гетьман України. 14. У давньогрецькій міфології богиня кохання і вроди. 15. Місце на
поверхні землі, яке лежить безпосередньо над вогнищем землетрусу. 16. Столиця Куби. 17. Деревинний матеріал із кількох склеєних тонких пластин. 19. Частина
доби. 21. Хижий птах. 23. Письменник, майстер пера,
мовознавець. 25. Міжнародні спортивні змагання, які

Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 9
Горизонтально:5. Мелодія. 7. Бандера. 9. Ремонт. 11. Донцов. 12. Особа. 13. Ехолот. 14. Еллада. 16. Лагос. 18. Окраса.
20. Острах. 22. Латиноамериканець. 23. Степан. 26. Спалах. 28. Альфа. 29. Родарі. 30. Вакула. 31. Едикт. 33. Бунтар.
34. Оренда. 35. Команда. 36. Бальмен.
Вертикально:1. Перемога. 2. Місто. 3. Панда. 4. Арґонавт.
6. Огорожа. 8. Данилко. 10. Горголевський. 13. Ескалатор.
15. Амальгама. 16. Лопатка. 17. Скрипка. 19. Скиба. 21. Синоп.
24. Підсумок. 25. Неретва. 26. Ссавець. 27. Амундсен. 31. Еріда. 32. Товар.

J J J
Дівчина прийшла до ворожки.
— Мене люблять два хлопці. Скажіть, кому з них пощастить?
Ворожка розклала карти, потім уважно подивилася на дівчину і сказала:
— Пощастить Павлові, бо з тобою одружиться Дмитро.
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влаштовують раз на чотири роки. 28. Зачіска з чужого
волосся, прикріпленого до якоїсь основи. 30. Це місто,
поки стало столицею, мало назви: Акмолінськ, Цілиноград, Акмола. 31. Жінка в повісті М. Гоголя „Вечори
на хуторі поблизу Диканьки“, до якої навіть чорт залицявся. 32. Високий циліндричної форми головний убір
з покривалом, що його носять православні ченці.
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
— Привіт! Прийми мої співчуття!
— Тобто?
— Моя дружина купила собі норкову шубу.
— А до чого тут я?
— Завтра вона прийде в гості до твоєї.
J J J
Лікарі поділяються на три категорії:
Лікар від Бога.
Лікар — ну, з Богом!
Лікар — не дай Боже!
J J J
— Ви староста групи? Давайте залікові тих, хто сьогодні
склав іспит.
— Ось.
— Нагадайте, який курс?
— За курсом НБУ, як і домовлялися.
J J J
— Мене вчора покусав собака!
— Скажений, напевно?
— Ні, нормальний. Хіба я скаженого за хвіст смикав би!

ч. 10 [2970]
23 березня — 5 квітня 2017

Народний дім „Просвіта“ запрошує
студентів, які мають бажання розвивати свої вокальні
та музичні здібності у вокальну студію „Бельканто“ та
в оркестр народних інструментів „Первоцвіт“, керівниками яких є народний артист України, соліст Львівської філармонії Мар’ян Шуневич та заслужений діяч
мистецтв естрадного мистецтва Андрій Олексюк.
За докладною інформацією звертатися за телефонами: 258-26-97, 258-22-90, або за адресою: Народний
дім „Просвіта“, вулиця Карпінського, 8 (комбінат харчування, 5 поверх).

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
диплом ВК № 25771571, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Крука Івана Григоровича;
диплом ДВ № 021532, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ушорук Валентини Іванівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кота Юрія Вікторовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федорової Анни Олегівни;
студентський квиток ВК № 09602438, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Галіної Лілії Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Остапюк Олесі Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гаркуші Лесі Віталіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Косів Катерини Борисівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ракочого Тараса Івановича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Шабельникової Аліни В’ячеславівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Доцяка Романа Мирославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гноянко Анастасії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Король Софії Василівни;
студентський квиток S № 09830831, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Каганяка Максима Івановича;
студентський квиток ВК № 11670159, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Степанюк Діани Анатоліївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Зеленюк Мар’яни Іванівни;
студентський квиток ВК № 10999599, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Науменко Юлії Сергіївни;
студентський квиток ВК № 11365675, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Вовк Андріани Русланівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Матлак Надії Михайлівни;

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

24 березня — „Дон Жуан“ (опера). 18.00.
25 березня — „Севільський цирульник“ (опера). 18.00.
26 березня — „ Безумний день, або Весілля Фігаро“. 18.00.
30 березня — „Сільська честь“ (опера). 18.00.
31 березня — Творчий вечір з. а. України Євгенія
Свєтліци. 18.00.
1 квітня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
2 квітня — „Чарівна флейта“ (опера). 18.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької

26 березня — Концерт до Міжнародного дня театру. 18.00.
29 березня — „Циліндр“. 18.00.
30 березня — „Шаріка“. 18.00.
1 квітня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
2 квітня — „Труффальдіно з Бергамо“ (прем’єра). 12.00,
18.00.
4, 5 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 13.00, 18.00.

Камерна сцена

26 березня —„Чоловік моєї дружини“ (прем’єра). 18.00.
30 березня — „Та, котру любили“. 17.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса

23 березня, 1 квітня — „Ножі в курях, або Спадок
мірошника“. 19.00.
25 березня — „Амнезія, або Маленькі подружні
злочини“. 19.00.
26 березня — „Drama.ua. Лондон“. 19.00.
2 квітня — „Раптом минулого літа“. 19.00.

Львівський академічний театр
„Воскресіння“

24 березня — „Іфігенія в Авліді“ (прем’єра). 19.00.
25, 26 березня — „Іфігенія в Авліді“ (прем’єра). 18.00.
1 квітня — „Провінційні анекдоти“. 18.00.

Перший театр

23 березня — „Ромео і Джульєтта“. 15.00.
24 березня — „Русалонька“. 12.00.
25 березня — „Лялька Реґґеді Енн“. 14.00.
26 березня — „Маленька Баба-Яга“. 12.00.
28, 31 березня — „Dogs“. 14.00.
29 березня — „Dogs“. 13.00, „Небезпечна гра“. 18.30.
30 березня — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 11.00.
1 квітня — „Маленька Баба-Яга“. 14.00.
2 квітня — „Веселі піратські історії“. 12.00, 15.00.
4 квітня — „Наш Тарас“. 15.00.
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