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Що потрібно 
знати молоді                                                     
до одруження?

Сто короткометражних 
фільмів                                                        
за п’ять днів13

Англійська —                                                                
не мова спілкування, 
а інструмент

Студент Політехніки —                                                                            
молодий посол Франції в Україні          8 с.
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„Аудиторії“ – 71 рік

Чого, на Вашу думку, бракує нашій газеті?

Ірина Романовська, магістрантка 
другого курсу ІГСН:

„Ілюстрацій та молодіжності“
Мені найбільше подобається те, що в 
газеті є анонси майбутніх подій. Бо не 
завжди вдається відстежувати все, що 
відбувається в Політехніці. Та й тут 
максимально консолідована інформація 

про життя університету за цілий тиждень. Позитивно і 
приємно бачити ті заходи, до організування яких причет-
на. Особливо радію, коли бачу себе на світлині, хоча це 
буває нечасто. Узагалі, хотілося б більше ілюстративного 
матеріалу. Електронний варіант мені більше подобаєть-
ся, бо він кольоровий. Хочеться більше руху, щоб газе-
та була більш молодіжна. Бо іноді є статті, які читаєш і 
розумієш, що це не буде цікаво студентам, а просто ода 
якомусь докторові наук. А загалом усе гарно.  

Данило Сороковий, студент 
четвертого курсу ІНЕМ:

„Добре 
інформаційне 
джерело, ще б                                       
трохи кольору“
Газета „Аудиторія“ потріб-
на студентам. Адже висвітлює всі події, де 
задіяна активна молодь. Крім того, це важ-
ливе інформаційне джерело, з якого сту-
денти дізнаються про всі можливості, які є 
в Політехніці для саморозвитку. Часто саме 
успіх інших, про який дізнаємося зі статей, 
стимулює та заохочує до активності. Як на 
мене, то хіба що бракує більше кольору на 
сторінках. 

Міркувала та опитувала                                                                        
Наталія ПАВЛИШИН

Марта Капериз, студентка четвертого 
курсу ІНЕМ: 

„Хотілося б кумедних історій                            
зі студентського життя                                             
й більше фото“
Мені подобаються історії успішних сту-
дентів — хтось переміг у якомусь конкур-

сі чи проекті, хтось кудись поїхав, щось дізнався нове. Це 
надихає та демонструє, що в університеті є багато можли-
востей. Також цікаво, коли на сторінках газети висвітлю-
ють події, які стосуються цільової аудиторії — студентів. 
А ще мені подобається, коли розповідають про міжнарод-
ну співпрацю. А для студентської організації BEST, до якої 
входжу, газета є певним мірилом результатів роботи. Бо 
саме з її сторінок студенти дізнаються про наші заходи. 
Читати про професорів не дуже цікаво, хоча, розумію, 
що це теж має бути. А загалом, хотілося би більше фото-
графій, рубрики з кумедними історіями зі студентського 
життя. 

Цьогоріч нашому тижневику „Аудиторія“ — 71 рік. Правда 
ж, вражає? Це дуже багато для студентського видання! По-
вірте, аналогів у нашій країні точно нема.

Та знаєте, у чому унікальність студентської газети? Вона 
ніколи не старіє. Скільки б часу не минуло, які не були б 
перипетії ззовні, але студентський запал, молодеча енергія 
не дає просто плисти за течією. А навпаки, змушує постійно 
бути в тонусі та в курсі всіх молодіжних трендів, рухатися 
так само невпинно, як вирує університетське життя, щороку 
наповнюючись свіжими силами.

Бути завжди в центрі студентського й університетського 
життя, розвиватися разом із тими, для кого працюєш, стара-
тися відповідати всім викликам часу, вміти радіти разом із 
молоддю, уболівати за її успіхи чи співпереживати в хвилини 

непевності — це далеко не все, що завжди робили й роблять 
журналісти тижневика „Аудиторія“.

8 жовтня — День газети — завжди особливий, бо стає 
своєрідним підсумком зробленого й новим дороговказом. А 
яким цей рух буде, які шляхи обиратимемо, куди треба буде 
бігти стрімголов, щоб устигнути побачити і нафотографувати 
якомога більше — залежить виключно від студентів. Саме 
ваші зацікавлення та захоплення здебільшого є орієнтирами 
в обранні тем, стилів статей. Та, зрештою, ті, хто старається 
урізноманітнити університетське життя, внести в студентські 
будні драйв різноманітними заходами — освітніми, культур-
ними, розважальними, знають, що саме зі сторінок нашої 
газети про ці старання дізнаються всі. Адже „Аудиторія“ живе 
в унісон зі студентами і завжди поруч із ними.

Олена Харгелія, заступник 
директора Науково-технічної 
бібліотеки:

„Більше інформації про 
бібліотеку та книжки“
Мені бракує повідомлень про 
книжкові видання нашої Політех-
ніки. Завдяки промоції нових ви-
дань можна було б дізнаватися, як розвивається нау-
ка, із чим працюють наші студенти. Також хотілося 
б тематичних досліджень, хоча б раз на місяць роби-
ти відкриття історичних фондів. Привернути таким 
чином увагу й до бібліотеки зокрема та науки за-
галом. Адже успіх університету залежить від трьох 
складників: сильного викладацького складу, ціка-
вих студентів, які прагнуть пізнавати нове, і доб-                                                                                                   
рої бібліотеки. А взагалі мені подобається газета.
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із головної зали

Результати роботи як показник 
того, куди рухатися далі

Ректор Львівської політехніки Юрій Бобало зустрівся з 
керівниками інститутів і завідувачами кафедр університету. 

Зустріч стосувалася основних засад ефективної та результативної 
роботи посадовців.

Найперше йшлося про місце 
університету у світових та україн-
ських рейтингах. Львівська політех-

ніка ввійшла до престижного міжна-
родного рейтингу World University 
Rankings 2018, однак, на думку рек-

тора, місце в категорії 1000+ не ли-
чить університетові, попри те, що в 
рейтингу є всього п’ять українських 
вишів. Це повинно нас змобілізува-
ти на прагнення кращого результа-
ту. В академічному рейтингу „Топ-
200 Україна“ Політехніка на п’ятому 
місці, у консолідованому рейтингу 
ВНЗ України 2017 р. — на шостому. 
Це свідчить про те, що є перспектива 
підніматися вище.

NOTA BENE!

Закінчення на 10 с. m

Закінчення на 5 с. m

міжнародна зустріч

Політехніка співпрацює 
з польськими вишами

Нещодавно делегація Львівської політехніки 
повернулася з Польщі, де впродовж 25–26 вересня 

разом із представниками ЛНУ імені Івана Франка 
відвідувала виші у місті Ґданськ. Поїздка відбулась на 
запрошення польських партнерів. У рамках зустрічей 
презентували як ґданські, так і львівські виші, обговорили 
можливості співпраці та підписали відповідні угоди.

До складу делегації політехніків 
на чолі із проректором із наукової 
роботи професором Наталією Чу-
храй увійшли представники Інсти-
туту архітектури, Інституту енерге-
тики та систем керування, Інституту 
хімії та хімічних технологій, Інсти-
туту інженерної механіки та тран-
спорту, Інституту телекомуніка-
цій, радіоелектроніки та електрон-                                                                                          
ної техніки.

Львів’яни відвідали Ґдан-
ський політехнічний університет 
(Politechnika Gdańska), презентацію 
якого провів проректор професор 
Януш Смулко, та Ґданський універ-
ситет (Uniwersytet Gdański), який 

представив проректор професор 
Пйотр Степновській, розповідаючи 
про реалізовані стратегії розвитку. 
Як ми вже згадували, львівські нау-
ковці переймали досвід колег, а та-
кож ділилися своїм, зокрема презен-
тували не лише навчальні заклади, а 
й наукові напрями роботи підрозділів 
Політехніки й Франкового вишу. На 
завершення представники обох уні-
верситетів підписали з Ґданською 
політехнікою та з Ґданським універ-
ситетом угоди про співпрацю. Варто 
зазначити, що Львівська політехніка 
у такий спосіб продовжила вже трива-
лу спільну наукову діяльність, а ЛНУ 
імені Івана Франка лише розпочав її.

Але цим усе не завершилося: де-
легація Політехніки в рамках візиту 
завітала до низки лабораторій ґдан-
ських університетів, зокрема лабо-
раторії нанотехнологій, візуалізації 
3D-занурення, електротехнічної 
лабораторії LINTE^2, факультетів 
біології, хімії, а також новітнього 
міжуніверситетського Факультету 
біології Ґданського університету й 
Медичного університету Ґданська. 
До переліку відвіданих закладів та-
кож належить місцеве консульство 
України, де консул-керівник Лев 
Захарчишин привітав Львівську по-
літехніку з нагоди підписання угод 
і наголосив на важливості нала-
годження такої співпраці.

Анастасія МОЗГОВА

у фокусі

Без англійської не обійтися?
Здавалося б, питання, чи потрібно знати іноземні 

мови, у сучасному суспільстві взагалі не постає. 
Усі, особливо молодь, визнають і стверджують: хо-
чеш бути конкурентоспроможним на ринку праці 
— без англійської не обійтись. Це тепер не просто 
мова спілкування, а інструмент. Та чи цього розу-

міння достатньо, щоб студенти й науковці мали 
відповідну мотивацію вивчати мови на належному 
рівні? Про це говоримо із завідувачкою кафедри 
іноземних мов Львівської політехніки професор-
кою Наталією Мукан.
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день бібліотек

Дивися глибше, ламаючи стереотипи
Як ви собі уявляєте святкування Дня бібліотек? 

Із довгими нудними промовами, грамотами-
нагородами та звітами? А в Науково-технічній 
бібліотеці Львівської політехніки все не так!

Коли люди закохані у свою робо-
ту, то й святкують по-особливому і 
з любов’ю. Як вам свято з фотови-
ставкою, відеофільмом і виставою? 
Повірте, це найкраще святкування, 
яке можна собі лише уявити.

29 вересня „Ніч у бібліотеці“ про-
йшла під гаслом „Дивися глибше!“. Та, 
судячи з наповнення заходів, можна 
ще додати — дивися далі за обрій! 
Адже фотовиставка „Пам’ятки Украї-
ни“, яку розгорнули у вестибюлі НТБ 
Політехніки, відкрила українцям кра-
су свого краю через об’єктив. На ог-
ляд представили роботи переможців 
конкурсів „Вікі любить пам’ятки“ та 
„Вікі любить Землю“ 2016 року. Якщо 
раптом ви не потрапили на відкриття 
експозиції, то ще встигаєте її огляну-

ти, бо вона триватиме 
до 13 жовтня. Відві-
дати її можна щодня, 
крім неділі, від 10 до 
18 год., у суботу — від 
10 до 15 год.

Та особливий нас-
трій бібліотекарям 
подарувала презентація відеофіль-
му про них — Fresh Reading Lviv. 
Основою стрічки став однойменний 
фотопроект Сергія Талочка, Сашка й 
Дарини Балабаїв, метою якого була 
промоція здорового способу жит-
тя, читання цікавих і нових книжок. 
Fresh Reading Lviv ламає стереотипи 
про книгозбірні, показавши, що вони 
— сучасні, креативні та інноваційні. 
Головні герої фільму — не лише наші 

бібліотекарі, а й знані письменники, 
діячі та прості львів’яни.

Завершився святковий день ве-
чірньою виставою „Крила ангела“ за 
твором Ясунарі Кавабати „Елегія“ від 
Першого театру (режисер О. Крило-
ва) про всеосяжну любов, близькість 
людей і світів, ілюзії, перевтілення та 
щирі почуття, які спроможні проника-
ти крізь простір і час. 

Наталія ПАВЛИШИН

діаспора

Пам’ятати про своє коріння
Минулої п’ятниці в Міжнародному інституті освіти, культури та 

зв’язків із діаспорою відбулася зустріч із Діаною Костишин — 
онукою поета Матвія Костишина, уродженця Рогатинщини, який 
емігрував до Канади, пізніше до США на початку минулого століття.

Участь у такому академічному 
знайомстві взяли працівники МІОК, 
професорки Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Оксана Позняк та 
Христина Соболь.

— Матвій Костишин належить 
до тих перших трудових мігрантів з 
України, які їхали в нікуди, працювали 
на чорних роботах, мусили інтегрува-
тися поволі в тамтешнє життя, та вод-
ночас знаходили час, щоб зайнятися 
українською справою, — наголосила 
на важливості зустрічі директорка 
МІОК Ірина Ключковська. — По-дру-
ге, маємо приклад, як ми всі повинні 
пам’ятати про своє коріння.

Пані Діана, одержавши у спадок 
від діда рукописи віршів, вирішила пе-
редовсім збагнути, про що він писав. 
Ні вона, ні її батьки не розмовляють 
українською. Переклад, звісно, не дав 
можливості зрозуміти, якого рівня ця 
поезія. Тому, крім бажання приїхати 
на Батьківщину свого діда, пізнати 

місця його народження та людей, ще 
одна мета поїздки в Україну — аби 
хтось проаналізував творчість Мат-
вія Костишина і сказав, чи надається 
вона до публікування. Адже саме про 
це мріяв дід пані Діани — щоб його 
вірші видали. Гостя привезла три зо-
шити з його творчого спадку, а в елек-
тронному вигляді — усі його поезії 
(понад 500).

Онука українця-емігранта доклад-
но розповіла про його життєвий шлях: 
народився 10 серпня 1888 р. в с. Дегова 
на Рогатинщині, в 11 років став сиро-

тою, у 25, відслуживши лікарем в ав-
стро-угорській армії, емігрував до Ка-
нади. І там, і пізніше у США все жит-
тя працював столяром. Не мав ніякої 
освіти, займався самоосвітою. Попри 
те, мав понад 250 публікацій своїх 
творів у газеті „Свобода“. Найбільше 
його поезій — це народні переспіви на 
різні історичні події, громадянська та 
патріотична лірика, сатира та гумор. 
Невелика частина — вірші-посвята ді-
тям, дружині, знаним особам та Укра-
їнському Народному Союзові.

Та з’ясувалося, що політехніки, 
зокрема працівники МІОК, готую-
чись до зустрічі, знайшли не менше 
інформації про поета. Відтак відбувся 
повноцінний діалог.

Ігор Калинець, на прохання гості 
оглянувши один із зошитів поезій, 
проаналізував:

— Я тут бачу наслідування Тара-
са Шевченка, Степана Руданського 
(щоправда, твори Матвія Костиши-
на більш розлогі, він тяжів до епіч-
ного стилю), поезія здебільшого для 
домашнього вжитку. Але мова дуже 
добра, незасмічена. І дивовижно ка-
ліграфічний почерк.

У понеділок Діана Костишин від-
відала село Дегова й Бібрку (місце на-
родження своєї бабці — Теклі Стани-
чої-Лисої).

Тетяна ПАСОВИЧ
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m Закінчення. Початок на 3 с.

Публікації науковців у видан-
нях, що входять до наукометричної 
бази даних Scopus: на квітень цього 
року наш університет аж на десято-
му місці. Ректор радить зробити ви-
сновки й реально оцінити результат, 
особливо треба зосередитися на цій 
роботі гуманітарним інститутам, і 
заохочує науковців писати оглядові 
статті.

Конкурси проектів і ґранто-
ві програми: торік ми виграли три 
проекти, цього року — п’ять, однак 
ректор запитує: „Скільки проектів 
ми подали? Чи кафедри беруть ак-
тивну участь у цьому?“. Подали й 
перемогли дві кафедри ІТРЕ, одна 
кафедра ІКНІ, одна кафедра ІХХТ і 
одна кафедра ІБІД. Це п’ять кафедр 
із понад сотні. У міжнародних ґран-
тових програмах активно беруть 
участь лише ІТРЕ, ІНЕМ, ІКНІ, 
ІХХТ. Чомусь решта інститутів не 
поспішають долучатися. 

У всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт маємо 35 
переможців. Це небагато, врахо-
вуючи загальну кількість студентів 
університету. До того ж, є постійні 
переможці ІГСН, ІБІД, ІТРЕ, ІХХТ, 
ІНПП, ІІМТ, ІСТР, ІЕСК. Було наго-
лошено, що до конкурсів студент-
ських наукових робіт треба ставити-
ся відповідальніше, готувати коман-
ду, яка повинна мати свого тренера.

Вступ до аспірантури і докторан-
тури останнім часом має невтішну 
статистику. У деяких інститутах нема 
охочих вступати туди, тобто йти в 
науку. На думку Юрія Ярославовича, 
майбутніх науковців треба шукати вже 
серед першо- та другокурсників. Се-
ред охочих до аспірантури цього року 
були трієчники… Натомість треба, 
щоб найкращі вступали до аспіран-
тури і після завершення навчання за-
лишалися працювати в університеті. 
Вони повинні добре знати англійську 
мову, адже в майбутньому читатимуть 
лекції англійською. Якщо звернутися 
до статистики, то цього року найбіль-
ше кандидатських захистили в ІКНІ, 
ІНПП, ІТРЕ, ІХХТ, ІМФН.

Студент має отримувати якісні 
знання з фундаментальних дисци-
плін. На інженерних спеціальностях 
треба зосереджуватися на матема-
тиці, фізиці, комп’ютерній техніці, 
англійській мові. Після бакалаврату, 

залежно від спеціальності, теж повин-
ні бути свої базові фундаментальні 
дисципліни, які формують фахівця. 
Це все — на відповідальності завіду-
вачів кафедр.

Про результати діяльності кафедр 
свідчить їхнє місце у рейтингу. У пер-
шій вісімці — кафедри з високим рей-
тингом: ММП (ІНЕМ), НПЕ (ІТРЕ), 
ХТНР (ІХХТ), ОА (ІНЕМ), ОХ (ІХХТ), 
ІТВС (ІКНІ), ЗМД і ФІН (ІНЕМ), зі 
середнім рейтингом є 74 кафедри і з 
низьким — 8. Тут насторожує великий 
розрив між максимальним і мінімаль-
ним показником — 174 і 17 балів. Це 
не просто цифри, а результати освіт-
ньої, наукової, міжнародної діяльно-
сті. Якщо кафедра має дуже низький 
рейтинг, то, на думку ректора, її треба 
або розформувати, або скерувати туди 
комісію, яка проаналізує причину та-
кого низького результату. Ці показ-
ники важливі, адже від них залежить 
рівень підготовки студента. Тому як 
керівники кафедр, так і викладачі, які 
там працюють, мають зосереджува-
тися на тому, що студент отримує під 
час навчання, а це повинні бути високі 
сучасні знання. Для цього не треба пе-
ревантажувати плани, не „наганяти“ 
навчальне навантаження. Студент 
має право не лише на обов’язкові, а й 
на вибіркові дисципліни і їхні блоки 
(останні можуть стосуватися інших 
спеціальностей і їх не повинні чита-
ти викладачі, які цю дисципліну мали 
10 років тому). 

…На початку зустрічі Юрій Ярос-
лавович наголосив, що не хоче, аби 
це був його монолог, сподіваючись 
на зворотній зв’язок, на діалог. Однак 
пролунали запитання лише від двох 
учасників. 

Підготувала Ірина МАРТИН

презентація

„Лабіринти дизайну“ для фахівців і не лише
В Інституті архітектури, на кафедрі дизайну та 

основ архітектури, презентували альманах.

Це третє видання ди-
зайнерського альманаху 
(перший „Дизайн: львів-
ська школа“ побачив світ 
2005 року, другий — „Ди-
зайн в іменах“, 2011 рік). 
Воно стосується дослі-
дження українського ди-
зайну в контексті фор-
мування збалансованого 
середовища життєдіяль-

ності. Статті, проілюстро-
вані великим добором те-
матичних світлин, присвя-
чені дизайну середовища, 
костюма, графічних об’єк-
тів, предметному дизайну.

Видання охоплює поча-
ток 21 століття — розкри-
ває процеси становлення, 
професійної діяльності, 
проблеми й перспективи 

формування Львівської 
дизайнерської школи. Тут 
представлено всіх провід-
них дизайнерів Західного 
регіону.

Укладав альманах за-
ступник голови Спілки ди-
зайнерів України, голова 
Львівського регіонального 
відділу Спілки дизайнерів, 
доцент кафедри дизайну 
та основ архітектури Ста-
ніслав Мигаль.

Ірина МАРТИН

із головної зали

Результати роботи як показник 
того, куди рухатися далі
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наукові дослідження

Перспективи кіберфізичних систем
Кіберфізичні системи (КФС) стрімко набирають 

популярність не лише за кордоном, а й в Україні, 
адже їхнє завдання — автоматизувати багато аспектів 
життя, спростити рутинні операції, зробити життя 
комфортнішим і приємнішим. Над розв’язанням 
цих завдань працюють зокрема й науковці кафедри 
електронно-обчислювальних машин ІКТА. 

— Тематика КФС мене зацікави-
ла ще тоді, коли обирав тему своєї 
магістерської праці і якою згодом 
захопився, — говорить інженер Де-
нис Лихотоп. — До речі, над тема-
тикою інтеграції методів і засобів 
вимірювання, автоматизації, оп-
рацювання та захисту інформації в 
базисі кіберфізичних систем під за-
гальною назвою „Кібер“ на кафедрі 
працює 5 докторантів, 25 аспірантів 
і 135 студентів. Кожен, зазвичай, 
досліджує конкретну тему. Мене ж 
зацікавила побудова системи керу-
вання тривимірною стабілізацією 
відеокамери (гіростабілізована 
платформа). Зняти плавне відео „з 
рук“, у русі або з рухомого об’єкта 
є заскладно, тому системи стабі-
лізації тут дуже доречні. Головні 
критерії — оптимізування варто-
сті і простота проекту, забезпечен-
ня легкого налаштування системи, 
водночас швидка реакція, плавність 
і точність позиціонування.

Оскільки кафедра ЕОМ уже 
майже три роки працює над нау-
ково-дослідною темою „Кібер“, 
то бажання Дениса Лихотопа роз-
робити мобільну локальну мережу 
КФС на базі бездротових модулів 
Wi-Fi підтримав очільник кафедри 
професор Анатолій Мельник, який 
і став його науковим керівником. 
Спочатку Денис розробив гіроста-
білізовану платформу — гіроско-
пічний пристрій для просторової 
стабілізації об’єктів і приладів, а 
також для визначення кутів пово-
роту основи, на якій їх встановле-
но. Розроблений пристрій побу-
довано на триступеневих давачах 
кута та моменту (закріплених на 
платформі). Індикаторний гіроста-
білізатор має платформу в підвісі, 
із кожною віссю якого кінематично 
зв’язаний безколекторний стабілі-
зувальний двигун. А після захисту 
магістерської праці Денис долучив-
ся до програми „Кібер“. Під орудою 
наукового керівника він, зокрема, 

досліджував й удоскона-
лював систему разом із 
асистентом кафедри Ан-
дрієм Гребеняком. Далі 
постала потреба розро-
бити мобільну локальну 
мережу на базі бездро-
тових модулів Wi-Fi, адже КФС по-
винні мати можливість об’єднува-
тися в мережу, що може працювати 
за відсутності інтернету, розв’язу-
вати та перерозподіляти спільні 
задачі, обмінюватися інформаці-
єю. На жаль, просте оснащення 
пристроїв системи модулями Wi-Fi 
не розв’язувало цих проблем, бо за 
потреби дистанційного налашту-
вання чи керування можна мати 
доступ лише до одного пристрою, 
а для керування іншими треба було 
б перепід’єднати до іншої точки до-
ступу Wi-Fi.

Денису вдалося побудувати 
мобільну локальну мережу, що 
розв’язує ці проблеми. Він написав 
клієнтську та серверну програми, 
які водночас містяться на кожно-
му з модулів. Один із пристроїв                                                                                       
(увімкнений першим) виступає в 
ролі точки доступу з сервером, а 
інші є станціями-клієнтами, а також 
і мобільні пристрої, з яких можна ке-
рувати, налаштувати та моніторити 
дані з пристрою. Мережа зберігає в 
пам’яті дані про всі пристрої і є про-
стою в під’єднанні до будь-якої сис-
теми, малоенергозатратна, а також 
має низьку ціну комплектуючих. 

Після реалізації мережі та тес-
тування її роботи Денис працював 
над об’єднанням двох розробок. 
Унаслідок, гіростабілізатор от-
римав можливість дистанційного 
керування та налаштування. Для 
зручності роботи користувача „на-
родилася“ програма (додаток) „клі-
єнт мобільної мережі“ для пристро-
їв з ОС Android. 

Нині разом із колективом Де-
нис розробляє нову мобільну ло-
кальну мережу, котра за принци-

пом роботи та передавання даних 
(хоч і подібна до попередньої) має 
суттєві відмінності в апаратній та 
програмовій частинах. Відмінність, 
зокрема, полягає й у використанні 
продуктивнішого Wi-Fi-модуля на 
базі двоядерного 32-бітного мік-
ропроцесора. Модуль має більшу 
кількість убудованої пам’яті. Ме-
режа ж має бездротову технологію 
Bluetooth із низьким енергоспожи-
ванням, збільшену швидкість при-
ймання-передавання даних, поліп-
шену конфіденційність та безпеку. 
Це відкриває можливість збільшен-
ня швидкості приймання-переда-
вання даних між клієнтами мережі, 
спрощення конфігурування мережі 
за допомогою Bluetooth, а також 
збільшення кількості одночасно 
під’єднаних клієнтів, які можуть 
передавати інформацію. 

— Порівняно з традиційними 
кабельними мережами бездротова 
мережа має низку серйозних пе-
реваг, головною з яких є простота 
розгортання, — каже Денис. — 
Вона не потребує прокладання ка-
белю, є мобільною для користувачів 
у зоні її дії, до неї легко під’єдна-
тися новим користувачам. Однак 
має один суттєвий недолік — до-
волі обмежений радіус дії. Тож у 
кожному конкретному випадку 
шукаємо способи подолання всіх 
проблем, пов’язаних із бездрото-
вими мережами. Аналогічно розв’я-
зуємо і проблему масштабованості 
мережі, використовуємо зовнішні 
спрямовані антени, що дозволяють 
ефективно розв’язувати проблему 
перешкод, які обмежують сигнал. 

Катерина ГРЕЧИН
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унікальні можливості 

Студентам створять умови для стартаперства

Жовтень, мабуть, буде найцікавішим для студентів, які мають 
креативні ідеї та мріють перетворити їх у стартапи.

Від 3 жовтня стартувала школа 
Startup Depot для студентів Львівської 
політехніки, Франкового університе-
ту та Українського католицького уні-
верситету. Крім цього, відбудеться 
конкурс проектів, троє переможців 
якого отримають кошти на реалізацію 
свого проекту. Це навчання є части-
ною більшого проекту, який реалі-
зовують у партнерстві з Інститутом 

міста Львова, Інститутом розвитку 
міста Кракова, та фінансують із до-
помогою Міністерства закордонних 
справ Польщі.

Також Інститут міста Львова тре-
тій рік поспіль навчає молодь з усієї 
України, яка подала свої проекти на 
конкурс (відібрали 15 з них). Після 
навчання, 21 жовтня, відбудеться пре-
зентація п’яти найкращих проектів, 

які теж отримають дофінансування 
для реалізації. Наступного року в рам-
ках цього проекту планують провести 
Форум малого і середнього бізнесу, 
соціального та академічного підпри-
ємництва. 

Політехніка, де особливо багато 
креативної молоді, також долучається 
до цієї ініціативи. Та й навіть більше, 
уже 26 жовтня відкриває Teach StartUp 
School, де викладатимуть кращі прак-
тики з різних напрямів. 

Наталія ПАВЛИШИН

практичне навчання

Майбутні правники 
консультують безоплатно
Поєднати навчання з практикою — це ідеальний варіант 

здобуття якісної освіти для майбутніх юристів. Для цього в 
Інституту права та психології ще чотири роки тому створили Центр 
безоплатної правової допомоги населенню Львова та Львівщини. 

Особливість діяльності цьо-
го Центру в тому, що студен-
ти надають консультації щодо 
реальних справ. Це передовсім 
дає можливість здобути потріб-
ні навички під час спілкування 
з громадянами, а також уміння 
працювати з їхніми заявами та 
навчитися надавати їм правову 
допомогу. Також усвідомити 
роль і місце професії юриста в 
захисті прав і свобод громадян.

— Ми вже практикувалися в 
Центрі впродовж року. Мушу 
сказати, що це дуже корисно не 
лише для тих, хто недостатньо 
забезпечений, щоб дозволити 
собі платну правову консультацію, 
а й для нас — студентів. Адже під час 
навчання на парах ми здебільшого 
отримуємо теоретичні знання, а 
практику потрібно шукати самостій-
но. А так, у Центрі правової допо-
моги ми закріплюємо свої знання на 
практиці, — розповіла четвертокур-
сниця ІНПП Діана Войтко.

До практикування в Центрі за-
лучають студентів-правників тре-
тіх-четвертих курсів, керуючись 
тим, що вони вже мають базові знан-
ня, які потрібно розвивати й погли-
блювати.

— Найчастіше до нас звертають-
ся зі справами, що стосуються спад-
ку, реєстрації, субсидій, розлучень, 
інтелектуальної власності. Саме 
такі справи цікаві тим, що пов’язані 
практично зі всіма галузями права. У 
складніших випадках ми радимося з 
викладачами, які чергують із нами чи, 
за потреби, звертаємося на ту чи ту 
кафедру, — додала її однокурсниця 
Ірина Андрусів. 

Як кажуть дівчата, пригадуючи 
свої перші чергування, — це було 
справді нелегко, бо треба було опера-
тивно реагувати, досліджувати зако-

нодавство й питання, які стосуються 
не лише права. Ще й різні люди тра-
пляються. Неодноразово доводиться 
допомагати не лише юридично, а ще 
й психологічно, вислуховувати пере-
живання та нарікання. Та й, зрештою, 
відвідувачі по-різному реагують: 
хтось розуміє, що юрист не розв’язує 
проблеми, а лише консультує і ра-
дить, як діяти в тому чи тому випад-
ку, дотримуючись законодавства, і 
не завжди може зробити це миттєво, 

а потребує часу, щоб вивчити пи-
тання, а хтось невдоволений від-
повіддю чи тим, що консультують 
студенти.

Інколи трапляються й доволі 
кумедні випадки. Було, що до Цен-
тру звернувся студент зі Львів-
ської національної академії мис-
тецтв. Він зробив воскову голову 
й залишив її в коридорі навчаль-
ного корпусу. Та незадовго вона 
кудись зникла, як сказав: „хтось 
вкрав“. Та, оскільки він ні з ким не 
погоджував того, що зберігатиме 
чи виставлятиме свій витвір у ко-
ридорі навчального закладу, то, 
зрозуміло, ніхто й не знав, чия це 
робота, тож могли просто забрати 

чи викинути. І в цьому випадку нема 
жодних правопорушень.

— Зараз, попрактикувавши рік, 
можу сказати, що це суттєво допома-
гає швидкості реакції та розвиває ло-
гічне мислення. Зрештою, навіть під 
час пар можна з легкістю відрізнити 
викладача-практика від теоретика. 
Думаю, після закінчення навчання, 
нам буде легше працевлаштуватися, 
бо вже добре знатимемо особливості 
правової консультації, — зазначила 
студентка четвертого курсу Галина 
Луцяк.

Наталія ПАВЛИШИН

| С
ві

тл
ин

а 
На

та
лі

ї П
ав

ли
ш

ин



ч. 29 [2989]
5 — 11 жовтня 20178 СТУДІЇ

ми ними пишаємося

Політехніки-міжнародники                        
на міжнародній арені
Цьогоріч Інститут гуманітарних та соціальних наук має 

неабиякий привід для радості й гордості, та ще й не один, 
а цілих три! Нині в ІГСН навчаються: переможець стипендійної 
програми Сполучених Штатів Америки UGRAD, студентка, яка 
впродовж року стажувалася в Китаї, та майбутній Молодий 
посол Франції в Україні (на обкладинці). Про професійні успіхи 
міжнародників — далі.

Вадим Найко, студент 
третього курсу — 
навчатиметься у США

Політехнік виграв стипендію для 
навчання в університеті США впро-
довж семестру від урядової про-
грами UGRAD. Минулоріч хлопець 
відвідував зустріч із послом США, 
що відбувалася в Політехніці, де 
дізнався про конкурс. Уперше спро-
бувавши своє щастя, Вадим надіслав 
заявку. Із 500 українських учасників 
обрали 12. Вихід у півфінал був для 
хлопця несподіванкою, посприяло 
цьому хобі Вадима — активне подо-
рожування. За словами студента, на 
перемогу він не очікував, бо вважав 
свій рівень англійської недостат-
нім.

— Під час пари мені зателефону-
вали і я почув англійською „дякує-
мо, що взяли участь у проекті…“. 
Зрозумів, що „пролетів“, тож по-
дякував, сказав, що не маю змоги 
розмовляти й вимкнувся. Тоді мені 
зателефонували ще раз і почали 
розмову вже з привітань. Я був шо-
кований.

Із січня по травень Вадим безоп-
латно навчатиметься в Iowa Wesleyan 
University. Стипендійна програма 
покриває всі витрати, починаючи з 
коштів на збір документів, закінчу-
ючи кишеньковими грішми на витра-
ти у США. UGRAD фінансує навіть 
придбання підручників і книжок. 
Організація добирає університет, під 
потреби та інтереси кожного студен-
та — Вадим вивчатиме політологію. 
Упродовж місяця, складаючи плани 
поселення в гуртожитки, студентів 
запитують, чи не буде для них дис-
комфортним проживання з людиною 
іншої статі, віросповідання, особою, 
яка має особливості харчування чи 
шкідливі звички тощо. Студенти, у 
яких є потреба „підтягти“ англійську, 
проходитимуть спеціальні курси у 
США, які також оплачує програма.

— Бюрократична тяганина — 
найгірше. Виграти цю стипендію 
було простіше, ніж тепер зібрати по-
трібні документи, — сміється Вадим.

Юнак також є членом проек-
ту „Сенсотека“, який функціонує у 
Львові за підтримки ГО „Інститут 
українських студій“ і спеціалізуєть-
ся на інклюзивній освіті. Улітку хло-
пець мав можливість узяти участь у 
короткостроковому проекті про здо-
ровий спосіб життя, який ця ГО про-
вадила в Болгарії. У рамках проекту 
відбувалися різноманітні тренінги, 
дискусії на тему молодіжної полі-
тики в країнах ЄС, заняття спортом 
тощо.

Яна Менцинська, 
студентка другого курсу — 
стажувалася в Китаї

Після закінчення першого кур-
су Яна вирішила податися на якусь 
міжнародну програму — обрала 

навчально-стажувальний проект у 
Китаї. Упродовж місяця студентка 
освоювала основи педагогіки, далі 
— викладала англійську в дитсад-
ках, отримала відповідний диплом.

— У Китаї дуже модно, коли 
люди європейської зовнішності 
викладають англійську, саме для 
цього вони й зорганізовують ці 
програми.

Витрати на оформлення до-
кументів і переліт лягли на пле-
чі дівчини, компанія ж частково 
оплачує вартість двох віз, ціна 
яких становить 1800 $, і забезпечує 
житлом. Стажування було оплачу-
ване, тому Яна каже, що їхати таки 
вигідно: можна не лише „відбити“ 
витрати, а й заробити чималу суму.

Студентка розповідає, що кар-
динальну різницю між китайською 
та українською культурою сприй-
мала дуже важко, тому вдруге до 
цієї країни не хоче:

— Незважаючи на процеси 
глобалізації та активний розви-
ток інфраструктури, самі китайці, 
на мою думку, добряче відстають 
у розвитку: вони плюють посеред 
вулиці й у метро, садять своїх ді-
тей у туалет просто на хіднику, 
таке ж практикують і підлітки. 
Коли поряд є кущі чи навіть туа-
лет, усе одно це відбувається на 
тротуарі, де ходять люди, і ніхто 
не вбачає в цьому проблеми. Це 
шокує всіх, хто туди приїжджає. 
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До речі, ми говоримо про Пекін — 
столицю, в інших містах ситуація 
ще гірша. Мислять китайці також 
завченими правилами, тому, коли 
виникає непередбачувана ситуа-
ція, вони стають розгублені й без-
порадні. Медикаменти вони також 
не приймають: коли я приходила з 
температурою на роботу і проси-
ла порадити ліки, бо я ж не знаю 
китайської — мені пропонували 
випити води. Англійською гово-
рить лише 20% населення, навіть в 
аптеці порозумітися неможливо. 
Оскільки це столиця, то дорогов-
кази англійською є, але вони май-
же завжди написані з помилками. 
Отож, попит на репетиторів і вчи-
телів англійської є великий.

Яна розповідає, що прожити рік 
у Китаї, не володіючи китайською 
мовою, було важко, але сама ком-
панія забороняла розмовляти ки-
тайською, навіть тим, хто її знає: 
учні мали поринути суто в англій-
ськомовне середовище. Проте всі 
ці труднощі навчили дівчину вмін-
ня вижити в іншій країні, комуні-
кувати, навіть без знання мови, 
знаходити підхід до дітей, викла-
дати.

Пробувши рік у Китаї, Яна про-
пустила навчання в Політехніці, 
тож тепер навчається на другому 
курсі, а не на третьому (як мала 
би), каже, що важко було склас-
ти академрізницю, залагодити 
бюрократичні питання, тому до 
завершення навчання не планує 
більше таких довгих поїздок.

Василь Романик, студент 
третього курсу — 
готується стати молодим 
амбасадором Франції                     
в Україні

Василь став переможцем про-
екту „Молодий виклик“, який про-
вадили в рамках великого проекту 
EXPOFRANCE 2025. Нині Франція 
виборює для себе можливість при-
ймати 2025 року всесвітню вистав-
ку з аналогічною назвою, тож про-
ект, у якому переміг політехнік, 
— спосіб популяризації Франції та 
привернення уваги до цієї країни. 
Про програму хлопець дізнався від 
Альянс Франсез Львів — культур-
но-просвітницької некомерційної 
громадської організації, що здійс-
нює свою діяльність за підтримки 

Посольства Франції, членом якої 
він є.

У конкурсі брали участь 68 кра-
їн світу. На сьогодні обрано сто 
осіб, які в листопаді представля-
тимуть свої держави в Парижі, на 
з’їзді переможців. У рамках цьо-
го з’їзду, що триватиме декілька 
тижнів, відбуватимуться офіційні 
зустрічі з представниками уряду 
Франції, які відповідають за сферу 
культури, навчальні тренінги, ос-
новна мета яких — навчити пред-
ставників правильно поширювати 
інформацію про Францію у своїй 
країні та пояснити, у чому поля-
гають їхні обов’язки і яку роботу 
треба провадити. Василь Романик 
— єдиний від України, із Парижа 
він повернеться вже у статусі Мо-
лодого посла Франції в Україні. 

— Моє завдання — показати 
Україну з найкращого боку, аби 
ця молодь по поверненню до своїх 
країн розповідала, що є така дер-
жава Україна і її обов’язково варто 
відвідати. Готуюся дуже потужно: 
передовсім удосконалюю свою 
французьку, бо я повинен чітко й 
у повному обсязі донести інфор-
мацію до присутніх. Акцентувати 
планую на українській культурі, 
гостинності та демократії, бо нині 
ввесь світ знає, як ми виборюємо 
останню. Я буду тим, хто зможе 
надати інформацію з першодже-
рел, задати правильний вектор 
думок.

Анастасія МОЗГОВА

коротко

Ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало став 
почесним професором Івано-   
Франківського національного 
технічного університету нафти 
і газу. Урочиста посвята його та 
ректора Краківської гірничо-ме-
талургійної академії професора 
Тадеуша Сломки відбулася в рам-
ках відзначення 50-річчя ІФНТУНГ 
на Вченій раді. З університета-
ми, які вони очолюють, ювіляра 
пов’язує багаторічна співпраця, а 
зі Львівською політехнікою — ще 
й спільні джерела.

Президент Петро Порошенко 
28 вересня підписав указ „Про 
відзначення державними 
нагородами України з наго-
ди Дня працівників освіти“. 
Серед нагороджених — 7 освітян 
Львівської області. Зокрема, Пре-
зидент постановив нагородити 
орденом „За заслуги“ II ступеня 
проректора Львівської політехні-
ки Анатолія Мороза.

Міністерство освіти і науки 
завершує перший етап підго-
товки законопроекту щодо 
стартапів в Україні, інформує 
прес-служба МОН. „Ми пропи-
суємо алгоритми, які дозволять 
збільшити комерціалізацію 
українських розробок, кількість 
малих інноваційних підприємств, 
небюджетні джерела фінансу-
вання інноваційної діяльності 
тощо“, — сказав директор депар-
таменту інноваційної діяльності 
та трансферу технологій МОН 
Віктор Шовкалюк.

Реєстрація на ЗНО 2018 року 
триватиме від 6 лютого до 19 
березня. Змінювати реєстраційні 
дані можна буде до 2 квітня, а до 
30 квітня зареєстровані учасники 
отримають на своїх інформацій-
них сторінках запрошення-пере-
пустки. Основна сесія триватиме 
від 22 травня (математика) до 13 
червня (хімія). 

Рада директорів Нобелівського 
фонду вирішила збільшити 
Нобелівську премію на 1 млн 
шведських крон (близько 
124 тис. доларів США). Відтак 
премія 2017 року становитиме 
9 млн шведських крон (приблизно 
1 млн 119 тис. доларів США). Про це 
повідомляє прес-служба фонду.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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— Наталіє Василівно, 
знаю, що кафедра навчає і 
німецької, й французької, 
і польської, дуже добре ви-
кладають японську мову. Але 
пропоную зосередитися на 
англійській — як найзатре-
буванішій у науковому світі.

— Англійська мова 
нині — це звичайний ін-
струмент, — каже Наталія 
Василівна. — Це участь у 
міжнародних проектах, 
заходах (семінари, кон-
ференції), це засіб, який 
допомагає поширювати 
результати досліджень не 
тільки серед української 
наукової спільноти, а й за 
кордоном. Це є також мож-
ливість публікації у видан-
нях, які входять до науко-
вометричних баз даних.

— Чи принаймні молодь 
знає іноземну на рівні ін-
струмента, яким може віль-
но послуговуватись?

— Насправді маємо 
проблему. Як я зазначала 
на останньому засіданні 
Вченої ради, навіть не всі 
вступники до аспірантури 
демонструють достатній 
рівень знання іноземної 
(відповідно вони програ-
ють при вступі). Пробле-
ма починається з того, що 
школа не дає нам випуск- 
ників, які відповідно до 
Європейських рекоменда-
цій із мовної освіти мають 
володіти рівнем В1.

— Чи має можливість 
університетський викла-
дач іноземної мови довчити 
студента до мінімально 
прийнятного рівня? Чи до-
статньо для цього ресурсів: 
годин, навчальних матеріа-
лів тощо?

— 99% спеціальнос-
тей мають іноземну мову 
тільки два семестри, тобто 
лише на 1 курсі. Є винятки, 
наприклад, студенти спеці-
альності „Видавництво та 
поліграфія“ мають у кінці 
2 курсу кваліфікаційний іс-

пит, відповідно, 
вони вивчають 
іноземну 4 семе-
стри. В освітній 
програмі спеці-
альності „Міжна-
родні відносини“ 
40% становить 
вивчення першої 
та другої інозем-
них мов. Вони 
вивчають такі предмети: 
іноземна мова, іноземна 
мова спеціальності, теорія 
і практика перекладу, дру-
га іноземна. Всі інші ви-
вчають предмет „Іноземна 
мова за професійним спря-
муванням“.

А після 4 курсу склада-
ють вступні іспити до ма-
гістратури зі спеціальності 
та іноземної. Тому залиша-
ється 3 роки, коли вчитися 
розмовляти іноземною мо-
вою — це відповідальність 
студента. У магістратурі 
теж тільки окремі спеці-
альності мають предмет 
„Іноземна мова“ або „Ді-
лова іноземна мова“.

В аспірантурі є 2 семе-
стри навчання, 8 кредитів, 
плюс ще третій семестр — 
предмет за вибором „Ді-
лова іноземна мова“ — 4 
кредити.

— Чи принаймні після                
1 курсу студенти добре зна-
ють іноземну?

— Завдяки ректорату 
кафедрі було виділено до-
даткову кількість годин. 
Науково-методична рада 
Вченої ради університету 
ухвалила рішення про те, 
що в групі з іноземної мови 
може бути не більше, ніж 15 
студентів (це на всіх рівнях 
— і бакалавра, і магістра, і 
доктора). Студентів ака-
демічних груп ми тестує-
мо й ділимо їх по-іншому 
— за рівнем знання мови: 
сильніші мовні групи — А, 
решта студентів — група 
В, слабша. Ми розробили 
й використовуємо уніфі-
ковану навчальну програ-
му, яка складається з 4-х 

навчальних мо-
дулів (від 2014 
року ми беремо 
участь у проекті 
Британської ради 
„Англійська мова 
для університе-
тів“): соціалізація 
в академічному 
і професійно-
му середовищі; 

пошук та опрацювання 
інформації; презентації; 
аплікаційна процедура. Ці 
модулі однакові для всіх 
спеціальностей, водночас 
наповнення різне для кож-
ного фаху — те, що сто-
сується їхньої майбутньої 
професійної діяльності. 

— Якщо на 2–4 курсах 
занять з іноземної немає, 
студенти мають „тренува-
тися“ поза університетом?

— Для цього кафедра 
іноземних мов та Освіт-
ній лінгвістичний центр, 
який пропонує різнома-
нітні курси з різних мов, 
роблять дуже багато. Будь-
яке навчання потребує 
двох ресурсів: час і кошти. 
І Політехніка робить чима-
ло для студентів і виклада-
чів на безоплатній основі. 
У нас уже півроку працює 
волонтер Корпусу Миру в 
Україні — Гленн Андерсон 
зі США. Щосеместру в нас є 
спікін-клаб раз на тиждень 
для студентів і раз на тиж-
день для викладачів, які не 
викладають іноземну. Крім 
цього, ми проводимо спі-
кін-клаб, який пов’язаний 
зі сучасними методика-
ми викладання іноземної 
мови, для викладачів нашої 
кафедри.

Цього року за підтрим-
ки ректорату ми органі-
зували шестиденну літню 
англомовну школу на базі в 
с. Зозулі, в якій працювали 
4 волонтери — носії мови 
та 2 викладачі кафедри. Усі 
учасники — і викладачі, і 
студенти, і навіть школярі 
— залишилися задоволе-
ними.

— Бажання просто віль-
но спілкуватися, як на мене, 
— замало для мотивації.

— І для працевлашту-
вання у серйозних компані-
ях, і при вступі в магістра-
туру випускники бакалав-
рату мають демонструвати 
високий рівень знань анг-
лійської. Аспіранти ма-
ють уміти висловити свою 
думку, посперечатися, пра-
вильно запитати, зрозумі-
ти відповідь на різних між-
народних зустрічах, вміти 
написати електронного ли-
ста, заповнити аплікаційну 
форму тощо. Схоже, остан-
ні достатньо вмотивовані, 
бо з 80 аспірантів, які то-
рік вступили на навчання, 
близько 20-ти, вибираючи 
між предметом зі спеціаль-
ності й діловою іноземною 
мовою, зупинилися саме на 
останній. Адже до захисту 
їм потрібні статті інозем-
ною мовою у журналах, 
що входять до науковоме-
тричних баз. Одна з вимог 
для вченого звання доцен-
та — сертифікат із мови на 
рівень В2.

На жаль, умотивовані 
вивчати іноземну не всі. 
До нас на кафедру зверта-
ються редактори наукових 
журналів та автори англо-
мовних статей, просять нас 
редагувати їх. І тут стика-
ємося з новою проблемою: 
чуємо нарікання науков-
ців, що кафедра іноземних 
мов застосувала не той тер-
мін, не знає термінології. 
Виникає запитання: чому 
науковець, який працює 
у своїй галузі, не вивчить 
іноземної мови і не напи-
ше статтю англійською, 
щоб ми відредагували її 
лише з філологічної точ-
ки зору? Якщо людина має 
намір розвиватися і чогось 
досягнути, вона має розу-
міти, що іноземна тепер — 
це як ручка, щоб писати. І 
що краще наші викладачі 
та студенти її знатимуть, 
то менше нам буде роботи.

Спілкувалася                                        
Тетяна ПАСОВИЧ

у фокусі

Без англійської не обійтися?
m Закінчення. Початок на 3 с.
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рідні терени

Небайдужі до минулого
Чергового року львівське Суспільно-культурне товариство 

„Любачівщина“, яке очолює Богдан Парадовський, відзначатиме 
своє 25-річчя.

— Коли створювали Товариство, 
найперше ставили собі за мету орга-
нізовувати поїздки на рідні терени, 
упорядковувати українські цвинта-
рі, відзначати на батьківщині істо-
ричні дати, брати участь у панахидах 
на могилах вояків УПА, ближче кон-
тактувати з родичами, які залиши-
лися жити на Любачівщині, — гово-
рить Богдан Парадовський. — А ще 
було вирішено видавати часописи 
„Вісник Любачівщини“ та „Інфор-
маційний бюлетень“ і створити хор 
„Любачівщина“. Мушу сказати, що 
все із запланованого вдалося. Спіль-
но із закордонними українцями від-
новили місця поховань вояків УПА, 
які загинули в боях із енкаведистами 
і гітлерівцями, налагодили видавни-
чу справу (щороку випускаємо наші 
часописи, долучаємося до видавни-
цтва книжок, які готують члени То-
вариства, найактивніше цією спра-
вою займаються Нестор Козій, Юрій 
Судин, Чеслав Герон та інші), а сла-
ва про наш хор гриміла не лише на 
Львівщині, а й за кордоном. На жаль, 
роки беруть своє: уже нема багатьох 
наших хористів, багатьом членам 
Товариства вже за 80 років. Якщо 
раніше ми могли тішитися молодим 
поколінням колишніх любачівців, то 
нині, із можливістю отримати біо- 
метричний паспорт, їх інтерес до 
нас поступового згасає. Однак ми їз-
димо на рідні терени, беремо участь 
у різних імпрезах. Любо дивитися, 
як молодіє наше старше поколін-
ня, коли вдається побачитися 
з рідними околицями, поди-
хати повітрям дитинства, 
побувати в церквах, де 
колись їх хрестили, по-
ходити по рідній, уже не 
своїй землі. Тож існуємо 
завдяки активній участі 
членів Ради товариства 
(її ми цього року част-
ково оновили) та іншим 
л ю б а ч і в -

цям, які є його душею, небайдужі до 
минулого й до своєї історії.

— Де вдалося побувати цього року?
— Зазвичай, поїздки плануємо й 

частина з них — традиційна. У Лю-
бачеві, до прикладу, ми завжди при-
бираємо подвір’я й церкву св. Мико-
лая, допомагаємо місцевому парохо-
ві фінансово, бо там практично нема 
вже українців. Щоразу відвідуємо 
с. Радруж, беремо участь у панахидах 
на місцевому українському цвинта-
рі. Традиційно їздимо на святку-
вання літнього Миколая до Селись-
ка, беремо участь у Богослужінні та 
освяченні води (тамтешній храм теж 
потребує фінансових вкладень, яких, 
на жаль, у Товариства нема). Регу-
лярно вшановуємо пам’ять вояків 
УПА у Верхраті-Монастирі, відтак 
ідемо на урочисту літургію в урочи-
ще Бучина біля лісової каплички. У 
с. Вербиця відправа, зазвичай, відбу-
вається на місці зруйнованої церк-
ви, а далі — панахида на могилах 
вояків УПА на місцевому цвинтарі. 
Були цього року у відреставрованій 
церкві в Чесанові. Вона (побудована, 
як й інші українські греко-католиць-
кі церкви, за проектом архітектора 
Василя Нагірного) була в дуже пла-
чевному стані. Поляки реставрува-
ли її за кошти Євросоюзу (по від-
новлених українських сакральних 
святинях і військових об’єктах вони 
організовують туристичні поїзд-
ки), запросили нас на традиційні 

„обжинки“. До таких заходів за-
лучаємо школярів, батьки й 

діди яких народилися на 
Любачівщині. Долуча-
ємося і до поїздок, які 
організовує Товариство 
„Надсяння“. Із ними 
ми були в Перемишлі,            
Пікуличах, Ярославі (у 
храмі Преображення 
Господнього помоли-

лися коло ікони 

Матері Божої „Милосердя Двері“), 
Явірнику Руському, Явожно. У ли-
стопаді поїдемо на храмовий праз-
ник св. Дмитрія в с. Кобильниця 
Волоська, а наприкінці грудня — на 
храмовий празник св. Миколая у Лю-
бачеві. 

— Чи вдається нині опікуватися 
похованнями на Любачівщині?

— Це стає щоразу складніше. Але 
є гарні приклади: Марія Кокот, якій 
уже поза 90, щороку їздить на мо-
гилу батьків, доглядає за нею. І так 
робить багато хто. Щодо інших по-
ховань, то ними теж опікуємося. Так, 
українськими могилами тепер уже на 
польському цвинтарі Старого Села 
донедавна опікувався попередній 
голова товариства світлої пам’яті 
Григорій Горох, у Чесанові за них 
відповідає Марія Смирнова, у Старих 
і Нових Люблинцях — Марія Боро-
вець, Радружі — Софія Свистонюк.

— Не так давно українськими 
цвинтарями й пам’ятними місцями 
в Польщі прокотилася жорстка хвиля 
вандалізму. Щось удалося відновити?

— Фактично нічого, бо, як я вже 
говорив, люди в нас доволі поваж-
ного віку. Крім того, на це потрі-
бен дозвіл місцевої влади, а вона не 
дуже поспішає його давати. Узагалі, 
нищення пам’ятників героям УПА 
в Польщі переходить усі допустимі 
межі, зате в „добрих“ традиціях біль-
шовицької влади. Нелюди оскверни-
ли пам’ятники вояків УПА у Вербиці 
на Томашівщині, на горі Монастир 
поблизу Верхрати Любачівського 
повіту (знищили курган пам’яті 62 
вояків УПА, які загинули 1945 року в 
боротьбі з енкавеесниками. Пам’ят-
ну таблицю, до слова, було спору-
джено за кошти польської влади), у 
Грушовичах (Перемищина), на горі 
Хрищата (Лемківщина), Молодичі 
(Ярославський повіт), на Холмщині 
та на інших етнічних українських 
землях. На жаль, в останні роки си-
туація зі збереження пам’ятників 
значно погіршилася. Вандалів прак-
тично не шукають, не карають, що 
породжує розгул уседозволеності. 
Дуже сподіваюся, що ця темна сто-
рона в наших стосунках із Польщею 
скоро мине.

Катерина ГРЕЧИН



ч. 29 [2989]
5 — 11 жовтня 201712 ПРОСВІТА

рада інформує

Відтворимо історію „Просвіти“ разом!
Перше цього навчального року засідання Ради університетського 

Товариства „Просвіта“ було присвячене підготовці до 150-річчя 
від його заснування в Україні і 30-річчя — у Львівській політехніці. 

У задумах — видати наступного, 
ювілейного року книгу, присвячену 
становленню та розвитку „Просві-
ти“. Для цього необхідно зібрати 
максимально інформації, фотома-

теріалів про буремну боротьбу То-
вариства за незалежність Україн-
ської держави, обстоювання прав і 
свобод нашого народу, діяльність, 
яка не давала приспати національну 

свідомість. Просвітяни закликають 
усіх небайдужих ретельно перегля-
нути родинні архіви й поділитися 
матеріалами, які пов’язані зі знако-
вими подіями нашого народу, осо-
бливо цікавлять ті, що стосуються 
1980–90-х років.

Н. П.

із перших уст

Розповідь про нескорених триває
У попередніх числах „Аудиторії“ ми публікували матеріали про 

студентський рух опору радянській владі (1944–1953 рр.), які 
зібрав і подав до друку доктор історичних наук Богдан Левик, 
за що ми йому вельми вдячні. Але редакція не поспішає ставити 
крапку в цій історії. Наша колега Ярослава Величко була знайома 
з деякими фіґурантами публікації, на щастя, зберегла листи від 
них і записи розмов. Тому продовжуємо розповідь про відважних 
підпільників-політехніків, так би мовити, з перших уст.

Продовжили справу батьків
Ці хлопці не були винятком серед 

своїх однолітків — їхнє покоління 
росло і формувалося в міжвоєнний 
час, коли ще свіжі були спогади про 
українську національно-визвольну 
боротьбу й були живі її учасники, коли 
ще були сильні традиції „Просвіти“ та 
патріотичне виховання в родині, коли 
українців ще не полишала надія збуду-
вати свою державу.

Родини Бучковських і Чубеїв по-
ходили зі села Іване-Пусте Скала-По-
дільського (тепер Борщівського) ра-
йону на Тернопільщині.

Василь Бучковський народився 8 
квітня 1929 року. Його дідусь Демко 
під час Першої світової війни був у 
російському полоні, тому добре знав 
ведмежі обійми північного сусіда. Ак-
тивним діячем „Просвіти“ був Василів 
батько Максим. Він навчив сина чита-
ти, коли тому було 4 роки, розповідав 
йому історію України і вселяв віру в її 
майбутнє. Переховувався, уникаючи 
призову до Червоної армії, але його 
таки схопили й відправили у „строй-
бат“. Працював на лісоповалі в Моло-
товській області, де й загинув. 

Зі спогадів Василя Бучковського:
„Коли батька забрали, мені було 

15 років — тож мусив опікуватися 

мамою і трьома молодшими дітьми, 
не полишаючи, однак, навчання у 
школі й заповітної мрії — здобути 
для України волю. Учився наполег-
ливо, щоб вступити до Львівської 
політехніки, звідки хлопців не за-
бирали до армії.“ 

1948 року Василь став студентом 
нафтового факультету.

Володимир Чубей народився 2 
липня 1931 року в родині коваля. 

Зі спогадів Володимира Чубея:
„У Чорткові, де 1943 року я на-

вчався у першому гімназійному 
класі, працювали вчителями колиш-
ні січові стрільці, які мали на нас 
великий вплив, а також прикладом 
для мене були старші гімназисти й 
родина.“ 

Коли до міста вступили німецькі 
війська і зробили з гімназії військо-
вий шпиталь, хлопець повернувся 
додому. Багато його односельців, 
рідний брат бабусі Гаврило і його син 
Петро, сусіди, старші хлопці були в 
УПА. Він теж хотів піти в партизани, 
але йому сказали, що ще замалий, що 
йому треба вчитися. 1945 року Влод-
ко пішов у 6 клас Іване-Пустівської 
школи, та не поривав спілкування з 
упівцями. Зразком для підлітка був 
Василь Бучковський і повстанець 
Іван Греськів (псевдо Бистрий).

Зі спогадів Володимира Чубея:
„За селом можна було знайти чи-

мало німецької зброї, яку, утікаючи, 
залишили німецькі військові. Якось я 
знайшов і притягнув додому зенітку, а 
інший раз мотоцикл, а коли прийшли 
хлопці з лісу, віддав їм.“

Після закінчення середньої шко-
ли (1949 р.) Володимир вступив до 
Львівської політехніки на силікатний 
факультет. У цьому інституті вже вчи-
лися його односельці Богдан Васьків, 
Григорій Бойчук і Василь Бучковський.

Юрій Мельник (1929 р.н.) навчався 
на механічному факультеті Політех-
ніки. Родом був із села Медика Дро-
гобицької області (тепер територія 
Польщі). Його мати в молодості вою-
вала в січових стрільцях. 

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

SS Фото, яке збереглося в авторки 
публікації, на жаль, не підписане. Один 
із них (правдоподібно в центрі) — 
Володимир Чубей.
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він і вона

Стриманість перевіряє кохання
Цього разу про дошлюбні стосунки розповідає священик храму 

Пресвятої Богородиці — Володарки України, працівник комісії 
УГКЦ у справах родини, духівник руху „Справжня любов чекає“, 
засновник проекту зустрічей із молоддю Дмитро Романко.

— Що ж потрібно знати до одру-
ження?

— Найперше — чи вмію я люби-
ти? Це проявляється щодня в тому, 
як я ставлюся до оточення, тобто як 
вправляюся у любові, адже можна 
довго шукати свою людину, а тим-
часом не дозріти до того, щоб лю-
бити. Друге — розрізняти кохання 
і закоханість (закоханість — це спа-
лах, коли спершу божеволіємо від 
людини, а потім байдужіємо до неї). 
Один зі способів перевірити кохан-
ня — це стримуватися до одружен-
ня від статевих стосунків. Третє — 
почуття відповідальності за того, 
із ким пов’язуємо своє життя. Це 
найважливіше у шлюбі. Відпові-
дальність — елемент зрілості: „Я 
свідомий, що мої вчинки матимуть 
наслідки. Моє завдання — зробити, 
щоб ці наслідки були добрими“. Ми 
не маємо права прив’язувати люди-
ну до себе, якщо не можемо про неї 
подбати. Відповідальність полягає і 
в тому, щоб не спричинити хвороби 
у партнерові (через невпорядковані 
статеві стосунки і не таку вже й без-
печну контрацепцію). Відповідаль-
на людина не скаже: „Я розлюбив, 
через певні обставини наші стосун-
ки не склалися“, адже наші стосунки 
— результат моїх зусиль, учинків, 
це спільне рішення, тому свої про-
блеми я не спихатиму на подругу. 
Усе, що стається з жінкою, зокрема 
її поведінка — це результат пове-
дінки чоловіка й навпаки.

Пошук людини для себе, того, 
хто мені підійде, хто мене ощас-
ливить — це егоїзм, адже кохання 
— це дарування себе, тому лише, 
коли люблю себе, коли я щасливий, 
то зроблю щасливим когось.

Найкраще, коли про все це роз-
казують дитині батьки. Але вони 
часто не мають ні часу, ні бажан-
ня, ні не знають, як це розповісти. 
Добре, якщо батьки — приклад по-
дружнього життя для дітей. Коли 
ж ні, то це не означає, що ми при-
речені — просто тут доведеться 
докласти більше праці до власного 
переосмислення певних речей, по-

долати стан негативного спадку — 
простити батькам і бути вдячним 
їм, прийняти себе. 

— Ви працюєте з підлітками від 
14–15 років. Про що говорите з ними?

— Про те, що найбільше їх ціка-
вить, — про стосунки. Про це вже 
пізно говорити на передподружній 
катехизації, коли люди часто мають 
досвід співжиття (за статистикою, 
це 94%) і наломили багато дров. 
Молоді важливий сам факт кохан-
ня — вони у статевих стосунках, 
шукають кохання, а не навпаки. 
Спершу говоримо про профілак-
тику небезпечної поведінки, потім 
— як відрізнити кохання від закоха-
ності, як зрозуміти, що це справжнє 
кохання, які його основні риси, про 
те, що непорозуміння між хлопця-
ми й дівчатами виникають тому, що 
вони по-різному сприймають сто-
сунки і кохання. Далі переходимо 
до відповідальності. Зрештою, за-
охочуємо зацікавлених долучити-
ся до руху „Справжня любов чекає“. 
Його учасники складають обітницю 
дошлюбної чистоти і носять срібні 
перстені з написом „Справжня лю-
бов чекає“. 

— Як реагує молодь на збереження 
дошлюбної чистоти, адже світ про-
пагує інший спосіб життя?

— Проблема не в різних погля-
дах, а в незнанні. Християни-прак-
тики часто так глибоко не розумі-
ють важливості дошлюбної незай-
маності, але дотримуються її до 
одруження, спираючись на автори-
тет Церкви. А ті, що не мають авто-
ритету Церкви, губляться і почина-
ють стосунки не тому, що є бажан-
ня, а тому, що до кінця не обізнані 
з безпечністю і відповідальністю. 
Найчастіше спрацьовує цікавість. 
Буває, що у стосунки вступають не-
свідомо, після вживання алкоголю. 
А вже у років 25 говорять про це з 
певним відчуттям втрати, розпачу, 
коли починають розуміти, що втра-
тили те, що тепер хочуть подарува-
ти особі, яку люблять.

— Чому питання дошлюбної чи-
стоти таке важливе? Як це впливає 
на подальше життя у подружжі?

— Це одна з причин нещасливих 
сімей, не конче тих, що розпадають-
ся, а тих, які швидко втрачають за-
пал і не мають жаги жити разом, ру-
хатися, щось змінювати, адже вони 
почали будувати стосунки на нена-
дійному фундаменті. До статевого 
співжиття треба дійти після певних 
етапів. Коли ми цим нехтуємо, то 
вже не можемо добре розпізнати 
людину, її цінності, адже фізич-
на близькість засліплює тверезий 
погляд на ці речі. Досвід невдалих 
стосунків часто робить злий жарт 
— призводить до втрати, зранення 
серця. Важливо не заглушувати цей 
стан іншою особою, не шукати за-
міни, перечекати, доки не вдасться 
зцілити себе. 

— Що пропонує своїм учасникам 
молодіжний рух „Справжня любов че-
кає“?

— Тематичні тренінги, реколек-
ції, зустрічі, обговорення, спільну 
молитву. В Україні рух діє понад 
шість років. Він всехристиянський, 
універсальний, без конфесійних 
ознак, адже всім важливо дотриму-
ватися вірності Христові через збе-
реження себе до одруження. Однак 
у русі не лише ті, що зберігають чи-
стоту, а й ті, які пошкодували, що її 
втратили й надалі складають обітни-
цю дочекатися до одруження.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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разом із BEST

Тиждень студентського 
шаленства від цікавої 
інформації
Справжній „вибух мозку“ для студентів упродовж тижня влаштувала 

міжнародна організація BEST. У межах BEST Training Week щодня 
відбувалося по два тренінги від відомих спікерів на теми, які не 
лише цікаві, а й корисні для саморозвитку. І, що найважливіше, у 
четвер молодь зустрілася та поспілкувалася зі своїм улюбленим 
письменником Максом Кідруком.

— Організовуючи захід, ми орі-
єнтувалися передовсім на різноте-
матичність і корисність інформації 
для студентів. А також на те, щоб 
запросити спікерів, які ще не ви-
ступали в рамках цього заходу. Де-
кого я вже знав, бо мав нагоду чути 
їхні виступи. А от, наприклад, Макс 
Кідрук — мій улюблений письмен-
ник, тож я вирішив, а чому б його не 
запросити до нас? І він погодився! 
Виступи спікерів справді вражали. 
Найбільшу аудиторію зібрав Олек-
сандр Свиргун зі своїм виступом 
„Лідерство (дуже) ефективний тре-
нінг“. Він провів досить нетиповий 
тренінг: було багато відкритих пи-
тань, які викликали жваву дискусію, 
чимало інтерактивних ігор, до яких 
були задіяні всі присутні, — роз-
повів головний організатор BEST 
Training Week другокурсник ІКНІ 
Володимир Бойко.

Загалом молодь дізналася бага-
то цікавого і про те, як застосову-
вати власні можливості й таланти: 
„Мозок і з чим його їдять. Він наш 
інструмент, друг чи хазяїн? Як ним 
користуватись?“, „Емоційні парка-
ни або як ладнати зі собою“, „7 запо-
відей оратора“, „Як бути ефектив-
ним і робити все в кайф“ тощо. Го-
ловна перевага BEST Training Week 
у тому, що молодь, яка відвідує ці 
тренінги, може не лише почерпну-
ти цікаву інформацію, а й наочно 
переконатися, як варто поводитися 
тренеру, щоб увага аудиторії була 
прикута до його виступу годину, а 
той більше.

Звичайно, найшаленішу радість 
викликала зустріч із Максом Кідру-
ком — „На весь світ. Як українце-
ві стати знаменитим мандрівним 
письменником“. Відгуками про неї 
в соцмережах ділилися не лише сту-
денти, а й молоді викладачі. „Так 

сталося, що до вчора я мало знала 
таке ім’я в українській літературі як 
Макс Кідрук, а завдяки студентській 
організації BEST Lviv була присут-
ня на його зустрічі зі студентами, 
які тихо шаленіли від можливості 
спілкуватись зі своїм кумиром, який 
дуже гарно тримав увагу аудиторії 
і був цікавим як для них, так і для 
мене…“, — пише на своїй сторінці 
доцент кафедри маркетингу і логіс-
тики ІНЕМ Львівської політехніки 
Ольга Костюк.

І такого змісту студентські від-
гуки: „Я давно мріяла побачити су-
часного українського письменника 
Макса Кідрука. Ця презентація є 
вибухом мізків. Лише він міг так 
зацікавити… Я довго чекала на цю 
зустріч і просто в захваті. Дякую, 
Максе, за цю пізнавальну й неймо-
вірну презентацію. Із нетерпінням 
чекаю нової зустрічі“.

Зазвичай саме після BEST 
Training Week до організації долу-
чається чимало активних студентів. 
Зрештою, це і є частиною промо-
ційної кампанії BEST.

— Я й сам до організації при-
йшов минулоріч. Та вже навесні 
цього року був у команді організа-
торів розмовного клубу англійської 
мови. Тож знаю, як швидко й ефек-
тивно він змінює тебе. Вже зараз 
можу сказати, що здобув добрі на-
вички щодо організовування захо-
дів. Зрештою, специфіка діяльності 
BEST саме в тому, що можна долу-
чатися до команди організаторів 
будь-якого проекту. Також для мене 
це можливість розвивати й оратор-
ські здібності. Тож, переконаний, 
що в BEST багато хто може знайти 
можливості для власного самороз-
витку, — додав Володимир Бойко.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Золоту медаль у змаганнях 
зі стрільби з лука на „Іграх 
Нескорених“, які зараз 
тривають у Канаді (Торонто), 
здобув третьокурсник ІКНІ 
Львівської політехніки Роман 
Панченко. Переможця та 
збірну України привітав принц 
Гаррі — засновник міжнарод-
них спортивних змагань „Ігри 
Нескорених“. 

29 вересня українці вшанували 
пам’ять жертв Бабиного Яру, 
одного з найжахливіших сим-
волів Голокосту. Так званою 
„Дорогою смерті“, що почина-
ється від перехрестя поблизу 
метро „Дорогожичі“, до Мемо-
ріального центру Голокосту 
„Бабин Яр“ пройшли небайдужі 
кияни, аби вшанувати пам’ять 
жертв — саме таким був їхній 
останній шлях 76 років тому. 
Наприкінці вересня 1941 року 
німецькі окупанти почали ма-
сово розстрілювати єврейське 
населення Києва. Лише 29 та 30 
вересня в Бабиному Яру було 
вбито 34 тис. євреїв. Усього ж за 
три роки окупації тут закатува-
ли щонайменше 100 тис., серед 
яких чимало й українців. 

У Львові 1 жовтня відсвяткува-
ли 100-річчя Союзу українок. 
Активістки з різних районів 
Львівщини пройшли урочистою 
ходою центральними вулицями 
Львова, де опісля біля фігури 
Матері Божої прочитали молит-
ву, а також декларацію „Жінки 
проти війни“.

Україна спільно з іноземними 
кінематографістами екранізує 
біографію однієї з найвідо-
міших українських письмен-
ниць — Лесі Українки. Сценарій 
байопіку під назвою „Узлісся“ 
Олександри Лавренчук віді-
брано для участі в програмі для 
сценаристів ScripTeast. Креатив-
ним продюсером і автором ідеї 
фільму стала Юлія Сінькевич 
(JS Films, генеральний продюсер 
Одеського міжнародного кіно-
фестивалю), а співпродюсером 
— Марія Москаленко (FX FILM 
Georgia). Картина представляти-
ме історію життя Лесі Українки 
від ранніх років до останніх 
днів.

За матеріалами інформагенцій
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коротко

Народний художник України 
Михайло Демцю взяв творчі 
канікули на кілька місяців. 
Насправді ж митець у майстерні 
творить нову серію „Арт у синьо-
му“. Зміни барв (раніше творив у 
помаранчево-жовто-червоних) 
відбудуться і в живописі, і в 
одязі — червоний берет змінив 
на синю кепку. А все це через 
любов до гір, моря і неба. У синій 
серії буде багато експресивних 
коней. Серію „Арт у синьому“ 
Михайло Демцю планує спершу 
показати в Києві, а згодом — за 
кордоном.

Уперше у відділі „Музей-Ар-
сенал“ Львівського історич-
ного музею створили копії 
музейних експонатів, яких 
можна торкатися руками. Це 
зробить музей доступнішим для 
незрячих. Середньовічний меч, 
пернач, щит, нагрудник, шолом, 
бойова рукавиця — загалом 10 
точних копій експонатів. Усі 
леза, кінці — негострі. Музей-
ники обіцяють зробити муляжі 
і в інших відділах історичного 
музею і не лише для тих, хто 
має вади зору, а й для всіх. Для 
більшого інтерактиву в листопа-
ді буде відкрито окреме примі-
щення.

Героїв українського філь-
му-фентезі „Сторожова за-
става“ зобразять на поштовій 
марці. На ній будуть Олешко 
(Роман Луцький), Ілля (Олег Во-
лошенко) й Добриня (Олександр 
Комаров). Укрпошта вводить 
марку в обіг спеціально до 
прем’єри фільму. Презентація та 
церемонія урочистого її спецпо-
гашення відбудеться 10 жовтня. 
Наклад — 130 тисяч.

У жовтні й листопаді відбудеть-
ся тур письменника Андрія 
Любки містами США і Канади. 
Під час туру заплановано твор-
чі вечори, публічні дискусії, 
зустрічі зі студентами провідних 
університетів та з місцевою 
українською діаспорою. Андрій 
Любка читатиме уривки з рома-
ну „Карбід“ (Meridian Czernowitz, 
2015), англійський переклад 
яких здійснили Райлі Костіґан та 
Ісаак Вілер. Тур розпочнеться з 
Нью-Йорка 9 жовтня.

За матеріалами інформагенцій

знай наших!

Ще одна сходинка                
в підкоренні пісенного 
Олімпу
Студентка першого курсу ма-

гістратури Інституту при-
кладної математики та фун-
даментальних наук Катерина 
Гладій, пройшовши відбірко-
вий тур, узяла участь у фіналі 
фестивалю „Червона рута“ і 
здобула третє місце в поп-жан-
рі. У планах солістки — випуск 
власного альбому авторських 
пісень „Океан“.

Фінал „Червоної рути“ тривав 
у Маріуполі впродовж п’яти днів. 
Традиційно фестиваль мав чимало 
змагальних виступів у певних жан-
рах, переможці яких брали участь 
у гала-концерті. Катерина Гладій 
представляла Львівщину як ес-
традна солістка (відбіркові тури в 
кожній області відбулися в різний 
час ще торік), зі Львова на фести-
валь їхав також рок-гурт „Графічні 
Ліли“. Передувало поїздці вико-
нання творчого завдання (робота у 
дистанційній школі майстерності) 
— потрібно було вивчити й заспіва-
ти англійською мовою невідому піс-
ню, записати її на відео й надіслати 
організаторам. Крім цього, треба 
було заповнити анкету, де напи-
сати, чого очікуєш від заходу, що 
він тобі дасть. Участь же в самому 
фестивалі, на відміну від подібних 
інших заходів, була абсолютно без-
коштовною.

Особливості фесту: конкурсант 
мав співати ті пісні, які вибрав, одна 
за одною, представляти їх зі сцени 
сам, а опісля відповідати на запи-
тання журі про те, наприклад, яка 
музика подобається, щось улюбле-
не заспівати. Перші два конкурсні 
дні визначали переможців серед 
естрадників і виконавців народних 
пісень, два наступних — серед роке-
рів і любителів акустики. Кожного 
вечора найкращі колективи та со-
лісти демонстрували на Театраль-
ному майдані свою майстерність. 
Той, хто потрапив до трійки призе-
рів у кожній виконавській категорії, 
узяв участь у гала-концерті.

Катерина Гладій виконувала три 
авторські пісні (власні слова й му-
зика), дві з яких — „Тіні мрій“ та 
„Океан“ — представила й на завер-
шальному концерті. У своїй кате-
горії вона отримала третє місце й 
багато добрих відгуків про власну 
творчість. Батько Катерини приві-
тав доньку квітами — батальйон, у 
якому він служить, саме перебував у 
Маріуполі.

— Маріуполь — дуже гарне мі-
сто, маріупольці — доволі привітні, 
— ділиться враженнями Катерина. 
— Фестиваль провели на найвищо-
му рівні, особливо якісною була му-
зична апаратура. Мало приїхати 350 
конкурсантів із усієї України, але 
через те, що дату фесту змінювали 
й довго добиратися, плюс страх, ба-
гатьох не було. У моїй категорії (до 
речі, віковий чинник не врахову-
вали) виступало майже 40 співаків. 
Переможцям не вручали ні призів, ні 
подарунків, але фестиваль дав інші 
бонуси: оскільки оголошувала власні 
пісні, то навчилася говорити як те-
леведуча, стала героїнею місцевої 
телепрограми, отримала шанс спів- 
працювати з тими, кого зацікавила.

Катерина Гладій (сценічне ім’я — 
Kate Miracle (з англ. — диво)) пла-
нує до кінця наступного року видати 
альбом, куди ввійде 13 пісень — дві 
написані англійською мовою, решта 
— українською.

Наталя ЯЦЕНКО
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дозвілля

100 короткометражних 
фільмів за 5 днів
11 жовтня у Львові розпочинається Х ювілейний фестиваль 

короткометражних фільмів Wiz-Art. Упродовж п’яти днів, 
від 11 до 15 жовтня, у рамках фестивалю відбудеться 15 показів, 
на яких продемонструють понад сотню стрічок короткого 
метру.

Wiz-Art — щорічний Львів-
ський міжнародний фестиваль 
короткометражних фільмів, який 
започаткувала мистецька органі-
зація з аналогічною назвою. Що-
року для участі у фестивалі органі-
затори отримують близько тисячі 
заявок-фільмів, із яких ретельно 
обирають сто, аби їхні відвідува-
чі переглянули лише найкращі та 
змогли сповна насолодитися цим 
жанром кінематографічної про-
дукції. „Учасниками“ Wiz-Art є 
фільми з різних країн світу, як за-
значають організатори, це „філь-
ми без бюджетів і з бюджетами, із 
багатих країн та з країн, де люди 
потерпають від голоду“. Найбіль-
ше Wiz-Art-івці цінують стрічки, 
у яких чітко виражено авторський 
погляд і відчутне палке бажання 
промовити до світу.

Моє глибше зацікавлення ма-
лоформатним кіно і знайомство з 
фестивалем Wiz-Art розпочалось 
із перегляду іспанських коротко-
метражок, на який нещодавно за-
просила подруга. Характерними 
особливостями цих фільмів були 
велика кількість розмов — діа- та 
монологічних, а також порушення 
життєвих конфліктів — між чле-
нами родини, між закоханими та 
навіть між державами. 

Чому мені сподобалось? Тому, 
що такі короткі стрічки є динаміч-
ними — ти не встигаєш занудь-
гувати, бо відсутня затягнутість 
сюжету, і навіть, якщо тема неці-
кава — є стовідсотковий шанс, що 
за декілька хвилин буде щось, що 
таки викличе інтерес. По-друге, 
короткометражки — це як кін-
дер-сюрприз: ти не знаєш, що на 
тебе чекає, про що буде фільм, які 
емоції в ньому переважатимуть, 
ти не можеш до цих емоцій підго-
туватися — лише з нетерпінням 
очікуєш, тому ефект і вплив від 
побаченого є значно сильніший. 

Третьою причиною є сміливість у 
висловлюваннях як героїв стрічки, 
так і загалом її автора, оскільки 
саме короткометражне кіно най-
частіше порушує не лише актуаль-
ні, а й особливо гострі теми й про-
блеми, які вимагають нагального 
розв’язання і які може табуювати 
велике кіно. По-четверте, фільми 
малого формату завжди експери-
ментальні — без шаблонів, сте-
реотипів, із використанням но-
вих зображальних засобів, вони 
змушують твій мозок перезаван-
тажитися й поглянути інакше на 
проблему, порушену у стрічці, і 
на кінематограф загалом. Але, за 
що мені найбільше полюбилися 
короткометражні фільми, то це 
за непередбачувану кінцівку та 
ефект щирого здивування, який 
унаслідок цього виникає. Не маю 
тому пояснення, але здатність 
здивувати глядача — це саме те, 
що я найбільше ціную у фільмах 
будь-якого формату, те, за чим 
полюю, як гепард за антилопою. 
Поява відчуття шоку й думки „це ж 
треба…капееець!“, яка затуманює 
в той момент усе на світі — мій го-
ловний індикатор оцінювання. 

Важливою подією цьогоріч-
ного фестивалю є показ коротко-
метражних фільмів українського 
виробництва, які брали участь у 
національному конкурсі, таких 
фільмів буде дванадцять. Wiz-Art-
івці стверджують що це непересіч-
на подія не лише для самого фес-
тивалю, а й для українського кіно, 
бо цьогоріч для участі в конкурсі 
було подано нечувану кількість 
українських стрічок — близько 
двох сотень, на відміну від неда-
лекого 2010 року, коли Україна не 
виробила жодного повнометраж-
ного фільму — лише геть мізерну 
кількість короткометражних. За 
словами Ольги Райтер, директор-
ки фестивалю, сьогодні в нашій 

державі яскраво відчутна тенден-
ція до зростання вітчизняного кі-
нематографу. 

— У рамках фестивалю відбу-
деться аж три покази українських 
програм національного конкурсу 
й також три перегляди закордон-
них фільмів із міжнародного кон-
курсу. Нарешті, на десятиріччя 
нашого фестивалю, зрівнялася 
кількість українських та іноземних 
фільмів, — не приховуючи радості 
на обличчі, повідомляє Оля.

У програмі фестивалю запла-
нований не лише показ фільмів: 
щорічно Wiz-Art організовує ще 
й освітній блок, у рамках якого 
можна відвідувати різноманітні 
лекції, дискусії, майстер-класи, 
зустрічі з режисерами та інше. Ок-
рім цього, цікавою особливістю є 
тематика фестивалю. Щорічно кі-
нопокази відбуваються під певним 
гаслом: „Причина майбутнього“ 
(2015 рік; „не чекати, поки неві-
доме майбутнє постукає у двері, 
творити завтра, робити майбутнє 
своїм і ставати його причиною“), 
„Сильніше, ніж зброя“ (2014; „кіно 
та об’єктиви камер, сила людської 
думки та інтелекту, культури пе-
ремагає насилля в різних його про-
явах“ тощо). Цьогорічний слоган 
звучить як „Тиорія житя“ і Wiz-Art-
івці пояснюють чому:

— Теорія життя — це наче чіт-
ка інструкція, якої ми чекаємо, аби 
безумовно досягнути успіху, стати 
щасливими і крутими, як у реклам-
ному ролику. Тому абсурдизова-
на побутовою помилкою „тиорія 
житя“ має таку гостроту й супе-
речливість. Відповідь на питання 
про життя значно складніша, ніж 
пишуть терапевтичні книжки, і 
шукати її варто у спільному пере-
житті мистецтва і спільному про-
живанні власне цього життя.

Квитки на фестиваль можна 
придбати в онлайн-режимі на сай-
ті http://wiz-art.ua/festival/ або за 
адресою: вулиця Галицька 1, анти-
кафе Communa. Подія відбувати-
меться у Львівському палаці мис-
тецтв, що на Коперника, 17.

Анастасія МОЗГОВА
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круглий стіл

Про студентський спорт 
замовили слово…
У Будинку вчених 22 вересня відбувся перший українсько-польський 

круглий стіл із питань розвитку студентського спорту. Українська 
сторона поділилася своїм баченням перспектив і проблем у цьому на-
прямку, вислухала сторону польську й, зійшовшись на думці з гостями, що 
сучасні виклики легше долати спільно, підписала угоду про співпрацю.

Виступам й обговоренню передувало 
висловлення подяк і вручення відзнак 
керівникам тих вишів та організацій, які 
сприяли добрим показникам наших сту-
дентів на цьогорічній, ХХІХ літній Уні-
версіаді в тайванському місті Тайбей. 
Подяку „За вагомий особистий внесок 
у розвиток студентського спорту“ от-
римав і ректор Львівської політехніки 
Юрій Бобало. Заступник міністра освіти 
і науки Роман Греба наголосив, що на-
разі держава не може надати фінансової 
допомоги студентам-спортсменам, зате 
активно підтримує їх морально. Але на-
ступний крок — збільшення їм грошо-
вої винагороди за участь в універсіадах.

— Потрібно шукати нові форми для 
заохочення занять спортом студентів, 
бо старі, примусові методи не працю-
ють. Молоді потрібне щось цікаве й 
модерне. Тому на святкуванні Міжна-
родного дня студентського спорту, яке 
пройшло у 22 містах, були й ушу, і пе-
ретягування каната, і фітнес — те, що 
запалювало вогник цікавості у студент-
ських очах. Важливо, коли наставники 
показують особистий приклад, тому 
ми відтиснулися 22 рази разом із 500 
студентами, — розповів Роман Греба. 
— В умовах конкурування університе-
тів виші через спорт, власне створення 
оптимальних умов для занять ним, мо-
жуть збільшувати свою привабливість. 
Кожен ректор може ініціювати новий 
формат для масового залучення сту-
дентів до спорту. Ми готові розвивати 
спортивні клуби, секції з ігрових видів 
спорту, які об’єднують студентів.

Віце-президент Фе-
дерації FISU Мар’ян Ди-
мальський зосередився 
на перспективах розвит-
ку студентського спорту 
у світі, а присутнім було 
показано через презен-
тацію, як досі вигляда-
ла українсько-польська 
співпраця у цій царині. 
Поляки пообіцяли під-
тримати Львів у прагнен-
ні провести чемпіонат 
світу серед студентів із 

кульової стрільби.
Держсекретар Міністерства моло-

ді та спорту Олег Немчінов порушив 
дражливу, але актуальну тему існування 
студентського спорту в умовах гібрид-
них загроз в Україні. Він нагадав, що 
Крим — це Україна і треба зважати на 
те, як спортсмени-кримчани представ-
ляють себе за кордоном. Також важливо, 
щоб люди з окупованих територій залу-
чалися до українських вишів і знаходили 
в них підтримку в розвитку своїх спор-
тивних досягнень.

Президент Спортивної студентської 
спілки України Євген Імас ознайомив 
присутніх із концепцією її розвитку, яку 
мають схвалити на наступному конгресі 
спілки. На період до 2025 року, згідно 
з проектом, заплановано підвищити 
статус спорту — удосконалити формат 
проведення всеукраїнської Універсіа-
ди, створити ліги з пріоритетних видів 
спорту й підрозділи спілки в регіонах, 
керівниками яких призначити ректо-
рів. Першорядно треба розробити різні 
форми мотивування студентів, запро-
вадити пільги для тих із них, хто має 
спортивні досягнення. Із наполеонів-
ських задумок — провести в Україні 5 
чемпіонатів Європи, 2 чемпіонати світу 
й літню Універсіаду 2021 чи 2023 року.

Після підписання угоди про спів- 
працю між Спортивною студентською 
спілкою України й Польською асоціа-
цією студентського спорту Мар’яну Ди-
мальському було надано звання doctor 
нonoris сausa ЛДУФК.

Наталя ЯЦЕНКО

cпортогляд

 •  У Львові пройшов VIII 
„Ярмарок спорту“ — захід, 
який покликаний популяри-
зувати спорт серед молоді. 
Його відкриття відбувалося 
традиційно в спорткомплек-
сі „Динамо“. У ньому взяли 
участь силач Олег Скавиш 
(„Тягнизуб“) та найкращий 
каратист України Станіслав 
Горун. Цьогорічний „Ярма-
рок…“ представив майже 70 
різновидів спорту. Для від-
відувачів були майстер-класи 
й лекторій на тему здорового 
способу життя, а на вулич-
ному майданчику — фризбі, 
стріляння з лука, скелелазін-
ня. Родзинкою „Ярмарку…“ 
став бампербол — футбол у 
великих надувних кулях.

 •  У межах Steel Workout 
Show семирічна Ніколь 
Князєва встановила новий 
світовий рекорд — із сило-
вого підйому переворотом 
на перекладині подолала 
позначку у 80 разів. Це удві-
чі більше, аніж попередній 
максимальний результат. 
Steel Workout Show, окрім 
Львова, охопив Дніпро, Хар-
ків, Київ та Одесу. Програма 
заходів — показові виступи 
національної збірної зі street 
workout, відкрите змагання 
серед усіх охочих, конкур-
си та безкоштовний май-
стер-клас від гуру вулично-
го фітнесу в Україні Дениса 
Мініна.

 •  Відбувся перший Між-
народний науковий конгрес 
істориків фізичної культури 
„Історія фізичної культури 
і спорт народів Європи“. 
Провів його Східноєвро-
пейський національний уні-
верситет ім. Лесі Українки 
разом із Академією ім. Яна 
Длугоша (Польща). Науко-
вий комітет конгресу наго-
лосив на важливості продов-
ження історичних студій фі-
зичного виховання і спорту; 
розширенні досліджуваних 
проблем; тіснішій співпраці 
між науковцями України та 
Польщі. Учасники конгресу 
затвердили рішення ство-
рити Українське товариство 
істориків спорту.

Підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО
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Горизонтально: 
4. Адміністративно-територіальна одиниця у Новій 
Січі. 7. Хімічний елемент, сріблясто-сірий метал. 
9. Сукупність знань, одержаних унаслідок система-
тичного навчання. 11. Дрібна двокрила комаха з дов-
гим хоботком. 12. Давній український жіночий одяг, 
що має два зшитих уздовж до половини полотнища, 
переважно з вовняної тканини. 13. Овочева росли-
на родини гарбузових. 15. Пучок ягід калини; ґроно. 
17. Напівкруглий або гранчастий засклений виступ у 
зовнішній стіні будинку. 18. Високий чоловічий спі-
вацький голос. 19. Назва корабля, на якому Язон плив 
до Колхіди за золотим руном. 20. Рибний делікатес. 
23. Сорт осінньо-зимових яблунь. 25. Попереднє ого-
лошення про концерти, вистави, кінофільми. 26. Ша-
храйський вчинок, ризикована справа. 27. Багаторічна 
лісова рослина, яка цвіте білими квіточками й дає їс-
тівні соковиті ягоди з тонким вишуканим ароматом. 
28. Фігурна лінійка. 29. Міра ваги коштовного камін-
ня. 31. Група видатних діячів певної епохи; когорта; 
сузір’я. 32. Зошит для малювання. 33. Озеро в Угор-
щині.

Вертикально:
1. Пристрій для замикання дверей. 2. Прилад для ви-
мірювання атмосферного тиску. 3. Виконавець ро-
лей у театральних виставах. 5. Довга вузька грядка 
з декоративними квітами вздовж паркових доріжок, 
стін. 6. Бік трикутника. 8. Творче розкриття образу 
або музичного твору виконавцем, його власне тлума-
чення. 10. Людина, яка не вживає продуктів тваринного 
походження. 12. Картярська гра. 14. Дерев’яна вигнута 
палиця із зарубками або гачками на кінцях, якою носять 
на плечах воду. 15. Старовинне морське веслове судно 
— тип галери, на яке посилали засуджених, приковуючи 
їх біля весел на весь час відбування покарання; приму-
сова праця в’язнів. 16. Алкогольний напій. 21. Водний 

розчин певного барвника, що його використовують для 
писання; атрамент. 22. Перший момент якоїсь дії — пер-
ше слово, перший крок, пролог, старт. 24. Службовець, 
який відає діловим листуванням установи, організації. 
29. Купа городини, яка відповідно укладена й покрита 
соломою, землею для тривалого зберігання. 30. Знаний 
індійський письменник, філософ, композитор, худож-
ник, лауреат Нобелівської премії. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд
1 2 3
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29 30

31 32

33

наш календар
8 жовтня — День газети „Аудиторія“.
8 жовтня — День юриста.
10 жовтня — День працівників стан-
дартизації та метрології.

Пам’ятні дати
5.10.1909 — народився Богдан-Ігор Ан-
тонич, поет, прозаїк, автор збірок „Три 
перстені“, „Зелена Євангелія“.
5.10.1941 — помер Микола Трублаїнi, 
письменник. 
6.10.1876 — народився Сергій Єфремов, 
літературознавець, публіцист, громад-
ський діяч. 
6.10.1881 — народився Iван Кочерга, 
драматург.
6.10.1914 — народився Тур Хейєрдал, 
норвезький етнограф, археолог, ман-
дрівник і письменник.

6.10.1926 — помер Володимир Гнатюк, 
визначний фольклорист i лiтературо- 
знавець.
7.10.1253 — коронація Данила Галиць-
кого в Дорогочинi.
7.10.1672 — Бучацька угода гетьмана Пе-
тра Дорошенка з Польщею.
7.10.1885 — народився Нільс Бор, дан-
ський фізик, творець першої квантової 
теорії атома, лауреат Нобелевої премії.
8.10.1917 — помер Сергій Васильків-
ський, талановитий маляр.
8.10.1938 — розстріляно Гната Хоткеви-
ча, письменника, актора, мистецтвоз-
навця.
8.10.1938 — в Ужгородi створили пер-
ший автономний уряд Закарпаття. 
9.10.1655 — перемога військ Богдана 
Хмельницького над поляками під Го-
родком біля Львова.
9.10.1904 — народився Микола Бажан, 
поет, академік.

9.10.1967 — помер Андре Моруа, фран-
цузький письменник, автор біографіч-
них романів „Три Дюма“, „Лелія, або 
Життя Жорж Занд“.
10.10.1813 — народився Джузеппе Верді, 
італійський композитор.
10.10.1825 — помер Дмитро Бортнян-
ський, композитор і дириґент, автор 
опер „Креонт“. „Алкід“.
10.10.1861 — народився Фрітьоф Нан-
сен, норвезький мандрівник, океано-
граф, лауреат Нобелевої премії.
10.10.1889 — народився Михайло 
Драй-Хмара, поет і літературознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов, пись-
менник, байкар, автор пісні „Стоїть 
гора високая“.
11.10.1835 — на Поділлі загинув леген-
дарний Устим Кармелюк.
11.10.1889 — помер Джеймс Прескот 
Джоуль, англійський фізик, автор зна-
них праць із електромагнетизму.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем народжен-
ня проректора з економічних пи-
тан, головного бухгалтера  Наці-
онального університету „Львівська політехніка“

Анатолія Степановича 
МОРОЗА.

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого свята. 
Хай рушниками добра і любові щедро стелить Вам 
дорогу доля. Нехай здійсняться всі Ваші задуми й 
кожен день буде осяяний почуттям любові та взає-
морозуміння, а добре здоров’я, гарний настрій ста-
нуть запорукою успішної праці в ім’я розквіту рідної 
Політехніки й добробуту Вашої родини.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри хімії і тех-
нології неорганічних речовин 
Інституту хімії та хімічних 
технологій Національного університету „Львів-
ська політехніка“ щиросердечно вітає зі 70-річ-
ним ювілеєм доктора технічних наук професора 

Ярослава Андрійовича 
КАЛИМОНА.

Зичимо Вам міцного здоров’я, родинної любо-
ві і злагоди, невичерпної енергії і наснаги на 
здійснення нових ідей та задумів. Шани Вам                                           
і Божої благодаті!
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 171239

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

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

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

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці — світлина Анастасії МОЗГОВОЇ. 

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом, виданий Львівським Західноукраїнським колегіумом 
на ім’я Ляхвацького Віталія Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кобзаря Назара Олександро-
вича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Солодухи Андрія Вікторовича; 
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Власенко Тетяни Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Турчиняк Вікторії Любомирівни;
студентський квиток № 11341113, виданий Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Корчинської Богдани 
Ярославівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Черепанин Христини-Марії Ва-
силівни;
студентський квиток ВК № 10965910, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сагана Андрія 
Павловича;
студентський квиток № 11818837, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Блищик Наталії 
Сергіївни;
студентський квиток № 10335055, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федака Ореста 
Ігоровича;
студентський квиток, виданий ВСП НН ІППТ Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сеньківа Тараса 
Володимировича.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний академічний театр 
опери та балету ім. С. Крушельницької
5 жовтня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
6 жовтня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
7 жовтня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
8 жовтня — „Лілея“ (балет). 12.00, „Дон Паскуале“ (опера). 18.00.

Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької
6 жовтня — „Блазні мимоволі“ (у приміщенні Першого театру). 16.30.
7 жовтня — „Безодня“ (у приміщенні Першого театру). 18.00.
10 жовтня — „Украдене щастя“. 18.00.
11 жовтня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.

Камерна сцена
8 жовтня — „Поцілунок самотності“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
6 жовтня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
7 жовтня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.
8 жовтня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

Львівський академічний драматичний театр 
ім. Лесі Українки
6, 7 жовтня — Онлайн трансляція сценічних читань (мала сцена). 19.00.
7 жовтня — „Любов“. 19.00.
8 жовтня — Міжнародний день корупції — перформанси про 

корупцію. 19.00.



ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК


