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Чим є для вас соцмережі?
Деніел Петканич, студент першого курсу Інституту 
архітектури:

„Секретні речі соцмережам не довіряю, 
тому нічого не боюся“
По-перше, соцмережі — це спілкування. По-друге, це знайом-
ства. По-третє — масова інформація та великі можливості. 
Користуюся соціальними мережами досить активно — близько 
трьох годин на добу, особливо люблю Instagram — для мене 

це найбільш інформативна платформа. Бажання оновити сторінку відчуваю 
часто — залежність є, за лайками полюю, але у розумних межах. Щодо небез-
пеки, вона завжди була і буде, але все-таки речі надто секретні соцмережам не 
довіряю, тому й нічого не боюся.

Скільки часу на день ви 
присвячуєте соцмережам? 
Чи тягнеться ваша рука до 
смартфону, коли ви спілку-
єтеся у колі друзів? Що ви 
відчуваєте, коли перегорта-
єте стрічку новин? Як часто 
ви це робите? Чи ви взагалі 
замислюєтеся над цим?

За даними ВВС Future, близь-
ко трьох мільярдів людей в 
усьому світі, тобто орієнтов-
но 40% населення планети, 
користуються соціальними 
мережами, на які щодня 
витрачають у середньому дві 
години, публікуючи дописи, 
обмінюючись фотографіями, 
реагуючи на пости друзів. 

Вчені у різних куточках світу 
б’ють на сполох, проводя-
чи дослідження, з приводу 
впливу соцмереж на настрій, 
тривожність, депресивність, 
комунікабельність, само-
оцінку користувачів тощо, 
результати яких, на жаль, не 
вельми втішні. Вечірній риту-
ал перегляду стрічки новин 
у сукупності із блакитним 
світлом, яке випромінюють 
наші гаджети, звинувачують 
у погіршенні якості нашого 
сну, що тягне по собі низку 
проблем зі здоров’ям. Але 
все одно ми продовжуємо 
сидіти у фейсбуці, інстагра-
мі, твіттері тощо, волаючи у 
своїх постах про шкідливість 
соцмереж і смартфонів. 

Цікаво, що навіть ті користу-
вачі, які вважають соціальні 
мережі відвертим марнуван-
ням часу, все одно „на авто-
маті“ перегортають стрічку 
новин. Ми залежні, і це факт, 
який необхідно визнати. На 
думку західних дослідників, 
найгірше впливає не за-
гальний час, проведений у 
мережі, а частота заходжен-
ня до неї. 

І нашу залежність використо-
вують, аби керувати нами 
— дії уряду Китаю є прямим 
доказом цього (докланіше 
читайте у матеріалі „Чорне 
дзеркало: між вигадкою і 
фактом“, с. 14).

Олексій Мороз, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Маю залежність від гарних дівчат,                                   
а не соцмереж“
Соцмережами активно користуюся. Небезпека від них, звісно, 
є: погані хлопці і маніяки можуть безперешкодно стежити за 
гарними дівчатами. Небезпеки для себе не відчуваю: я силь-
ний, зможу себе захистити. Від соціальних мереж залежності не маю, чого не 
скажеш про красивих дівчат.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА 

Павло Пугач, студент третього курсу Інституту будівництва 
та інженерії довкілля:

„Стараюся більше ходити до бібліотеки“
На соцмережі не витрачаю багато часу — не дозволяє мій теле-
фон, але сьогодні і справді важко без них обійтися, не знаю, як 
колись люди жили без цього. Соцмережі допомагають готувати-
ся до навчання, проте я стараюся більше ходити до бібліотеки. 
Спілкуватися більше люблю віч-на-віч, навіть зателефонувати 

мені буде простіше, ніж писати повідомлення — я до цього не звик. Думаю, краще 
зустрітися з людиною для того, щоб поспілкуватись. Як на мене, то що більше 
часу проводимо у соцмережах, то менше думаємо і розвиваємося: знайшли нову 
інформацію, заскрінили — і добре є. Сам я відносно недавно зареєструвався у 
фейсбуці — на першому курсі, бо так простіше отримувати інформацію від од-
ногрупників щодо навчального процесу.

Оля Пугач, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій:

„Соціальні мережі полегшують процес 
навчання“
У соцмережах зареєстровано багато друзів, одногрупників, тому 
для мене — це засіб спілкування і передавання інформації. Вони 
дуже полегшують процес навчання, наприклад, коли потрібно 
швидко повідомити про щось важливе одногрупникам або обго-
ворити питання на іспит тощо. Стараюся користуватися соціальними мережа-
ми не більше двох годин, щоб не витрачати даремно часу, тому і залежності не 
відчуваю. Із твердженням про небезпеку соцмереж погоджуюся, з огляду на це 
рідко оновлюю свою фотографію або ж не ставлю її взагалі.
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пропозиція співпраці

Дайте нам працівників!
Такими словами розпочав 

свою зустріч із ректором 
Львівської політехніки голов-
ний конструктор КБ „Південне“ 
(м. Дніпро) Володимир Маслей. 
Про це говорив також і його 
заступник Костянтин Бєлоусов.

Представники конструкторсько-
го бюро, яке спеціалізується на роз-
робленні ракетно-космічної техні-
ки, пропонують Львівській політех-
ніці започаткувати співпрацю. Їхні 
фахівці готові ставати керівниками 
дипломних проектів наших студен-
тів, брати їх на практику, а по закін-
ченні навчання пропонуватимуть 
роботу. 

— Скажу відверто, нам бракує 
ідей, тому хочемо працювати з ва-

шими студентами, — наголосив Во-
лодимир Маслей. 

Під час цієї короткотривалої зу-
стрічі обидві сторони домовилися 
про майбутню співпрацю. У лютому 

до Львівської політехніки приїдуть 
керівники КБ „Південне“ і підпи-
шуть із нашим керівництвом угоду 
про співпрацю.

Ірина МАРТИН

із головної зали

Яким був рік попередній?
Січневе засідання Вчена рада розпочала з розгляду двох 

основних питань — про роботу спеціалізованих вчених рад 
Львівської політехніки та про виконання ухвал Вченої ради 
університету впродовж попереднього року. 

Відзначення
На початку ректор Юрій Бобало 

вручив працівникам університе-
ту документи про наукові ступені 
докторів і кандидатів наук, а також 
нагороди: диплом і почесну грамо-
ту отримав професор ІСР Володимир 
Погребенник, а завідувач кафедри 

аналітичної хімії Йосип 
Ятчишин — звання почес-
ного професора.

Аспірантів 
поменшало

У Львівській політехні-
ці захищають дисертації у 
семи галузях. Сюди входять 
як звичні для технічного 
вишу архітектура, економі-
ка та хімія, так і порівняно 
нові юридичні та педагогіч-
ні науки. А торік додалося 

мистецтвознавство. Упродовж 2017 
року працювали 23 спеціалізовані 
вчені ради за 55-ма спеціальностя-
ми, із них 18 — на здобуття науко-
вого ступеня доктора наук за 47-ма 
спеціальностями. Було утворено 
дев’ять спеціалізованих вчених рад 
(фактично продовжено їхню робо-
ту). На початку лютого вперше захи-

щатимуть свої наукові дослідження 
дизайнери. 

Загалом у спеціалізованих учених 
радах працюють 438 наукових та на-
уково-педагогічних працівників, із 
них 301 (69%) — працівники Львів-
ської політехніки. Доречна пропози-
ція — створити спеціалізовані вчені 
ради за новими спеціальностями, 
куди закономірно ввійдуть фахівці 
з високим рейтингом цитування у 
міжнародних виданнях. 

Упродовж останніх п’яти років у 
динаміці захисту як кандидатських, 
так і докторських робіт спостерігає-
мо спад приблизно на третину. Про-
ректор із науки Наталя Чухрай про-
гнозує, що найближчим часом тен-
денція не змінюватиметься, адже до 
аспірантури вступають щораз менше 
випускників. Попереднього року за-
хищено 17 докторських (із них — 9 
із Львівської політехніки) та 97 кан-
дидатських робіт (із них — 69 пра-
цівників, аспірантів, здобувачів на-
шого університету). Серед науковців 
Політехніки дослідження більшості 
докторів має технічне спрямування, 
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із головної зали

Яким був рік попередній?

m Закінчення. Початок на 3 с.

на другому місці (зі значним відривом) 
— архітектурне, далі — педагогічне, 
юридичне, хімічне. У Політехніці за-
хищаються приблизно 50% науковців з 
інших установ. 

— Результати роботи спеціалізова-
них учених рад — не лише якісна під-
готовка науковців високої кваліфікації, 
науковий імідж, а й основа розвитку 
наукових досліджень, публікування 
статей у рейтингових журналах тощо, 
— наголошує Наталя Чухрай.

Більшість завдань виконали
Про те, як 2017 року у Львівській 

політехніці виконували ухвали Вче-
ної ради, розповів професор Валерій 
Дудикевич, голова організаційної ко-
місії, яка перевірила виконання цих 
ухвал. Зокрема йшлося про роботу На-
вчально-практичного центру медійних 
технологій, про результати виконання 
науково-дослідних робіт у 2016 році, 
про виконання програми інформати-
зації діяльності Львівської політехні-
ки і міжнародну освітянську співпрацю 
університету у рамках програми „Ераз-
мус+“.

Центр медійних технологій, як ви-
явилося, забезпечений дорогим устат-
куванням, однак недоукомплектова-
ний комп’ютерами та оргтехнікою для 
облаштування студії. Кваліфіковані 
фахівці вже підготували близько 40 ві-
деорепортажів про життя Політехніки. 
Навчально-наукові інститути активно 
замовляють у них зйомки, утворюю-
чи чергу за цією послугою. До роботи 

центру активно долу-
чаються студенти ка-
федри журналістики 
та ЗМІ.

У питанні, що сто-
сується виконання на-
уково-дослідних робіт, 
комісія заохочує вза-
ємодіяти науку і біз-
нес: створювати умови 
для того, щоб наукові, 
науково-педагогічні 
працівники, докторан-
ти, аспіранти вивчали 
основи інноваційного 
підприємництва, про-
водити студентські 
конкурси з інновацій-

них проектів та стартапів. Як зазначив 
Валерій Дудикевич, треба оптимізовува-
ти науково-дослідні підрозділи, врахо-
вуючи результативність їхньої роботи, 
поширювати в суспільстві інформацію 
про наукові досягнення політехніків. 
Серед торішніх здобутків — зустріч нау-
ковців ІХХТ з підприємцями, тренінги з 
основ інформаційного підприємництва, 
інші цікаві та потрібні заходи. 

Ухвала про виконання програми 
інформатизації діяльності Львівської 
політехніки стосувалася завершення 
розширення покриття мережею WI-Fi 
навчальних корпусів університету, впо-
рядкування відповідних інтернет-сер-
вісів у гуртожитках, використання 
сервісів віртуального навчального се-
редовища, створення кабінетів для ві-
деолекцій, апробування електронних 
звітів, журналів, виконання лаборатор-
них і контрольних робіт. Однак комісія 
виявила незавершену комп’ютерну ла-
бораторію у першому навчальному кор-
пусі для проведення відеолекцій, а 2-й, 
5-й і 19-й навчальні корпуси через від-
сутність обладнання не покриті WI-Fi.

Ухвалою про міжнародне освітян-
ське співробітництво передбачено у 
Центрі міжнародної освіти вдоскона-
лювати інформаційну та консульта-
тивну підтримку науково-педагогіч-
них працівників із питань міжнародної 
співпраці, поліпшувати підготовку про-
ектів у рамках Еразмус+.

На думку комісії, більшість запла-
нованих заходів на 2017 рік у Львівській 
політехніці вдалося виконати. А неза-
вершені завдання доведеться зреалізу-
вати найближчим часом. 

Ірина МАРТИН

коротко

МОН представило 240 інно-
ваційних розробок україн-
ських університетів. Серед 
них — зневоднені гідроге-
леві лікувальні пов’язки 
львівських політехніків. 
Їхня вартість нижча, по-
рівняно із закордонними 
аналогами, а термін вико-
ристання — необмежений. 
Пов’язка зручна тим, що 
потрапляє до медзакладу 
повністю зневодненою, без 
лікувальних препаратів. 
Ними її наповнить уже лікар. 
Загалом розробки україн-
ських вишів — це здебіль-
шого безпілотники, нано-
супутники, новітні медичні 
засоби, системи енергое-
фективності, захисний одяг.

Зупинити відтік студентів за 
кордон можна лише якіс-
ною українською освітою 
— повідомила міністр осві-
ти України Лілія Гриневич 
під час виступу на засідан-
ні розширеної колегії МОН. 
„Зрозуміло, що нам завжди 
заважає недофінансуван-
ня, але… Коли говоримо 
про забюрократизованість 
життя в університетах, про 
недоброчесність, коли ми 
спостерігаємо ситуацію, що 
люди не прагнуть змін, то це 
не від відсутності грошей, а 
від відсутності енергії змін і 
бажання розвиватися суго-
лосно до викликів часу“, — 
наголосила міністр і додала, 
що МОН пропонує конкретні 
кроки до підвищення якості 
освіти. 

26 січня МОН відкрив 
додатковий конкурс із 
відбору представників 
та експертів від України 
до програмних комітетів 
„Горизонт-2020“. Заявки на 
конкурс прийматимуть до 24 
лютого включно. Для участі 
кандидат повинен заповни-
ти електронну аплікаційну 
форму за відповідним поси-
ланням, а також надіслати в 
електронному і паперовому 
вигляді необхідні докумен-
ти. Докладніша інформація 
про це — на сайті МОН.

За матеріалами сайту МОН
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на передову

Політехніки озброюють українське військо
4 січня кафедра проектування та експлуатації машин Інституту 

інженерної механіки та транспорту Львівської політехніки 
під керівництвом доцента кафедри Романа Зінька передала 
на Яворівський полігон експериментальну машину „Кубік“ — 
автоматизовану платформу, призначену для розвідки, мінувально-
розмінувальної справи та захисту наших воїнів на полі бою.

Наразі робот уже пройшов тесту-
вання і команда розробників отри-
мала від військових перелік рекомен-
дацій щодо вдосконалення машини. 
Пан Роман не приховує: недоліків 
багато, але над ними старанно пра-
цюють, вдосконалюючи „Кубік“ і 
розробляючи нову машину „Робочий 
вітрильник“ для першого серійного 
виробництва.

— Такі військові роботи — моя 
спеціалізація. Коли 2014 року роз-
почалася війна в Україні, волонтери 
звернулися із проханням про допо-
могу і запропонували виготовити 
машину авангарду (машина, що йде 
попереду основної бойової техніки, 
і з допомогою якої визначають, чи 
безпечно останній рухатися далі), 

яка би допомогла „взяти“ Іловайськ. 
Робот, який у нас був на той момент, 
виявився непридатним, тож за справу 
слід було взятися серйозніше. Нині у 
нас на кафедрі є близько одинадцяти 
машин: ми їх тестуємо, а якщо вияв-
ляємо недоліки — розбираємо й ви-
користовуємо для наступних робіт. 
Тепер ми перейшли на новий етап, 
оскільки навчилися виготовляти ма-
шини, спроможні задовільнити ре-
альні вимоги наших військових, — 
розповідає Роман Володимирович.

Активна співпраця розпочалася 
після того, як у жовтні 2017 року ко-
манда львівських політехніків пред-
ставила „Кубік“ на Міжнародній спе-
ціалізованій виставці „Зброя та без-
пека“, що проходила у Києві за участю 

розробників та виробників з 
України, Польщі, Туреччини, 
Пакистану, Індії, Словаччини, 
Франції та інших країн.

Мобільні роботи — один 
із напрямів діяльності кафед-
ри ПЕМ, до якого залучають і 
студентів. Наприклад, Воло-
димир та Святослав Янчинські 
допомагали у розробці „Кубі-
ка“. Вони провадили попе-
редній пошук інформації про 
можливі рішення для вдоско-
налення машин (насправді це 
не так просто, адже необхідно 
„перерити“ інтернет, прочи-
тати гори тематичної літера-
тури, відсіяти недостовірну та 

хибну інформацію), виконуючи деякі 
завдання попередніх етапів конструк-
торських робіт, зокрема переробляли 
корпус, який залишився від робота.

— Нині працюємо над роботом 
під назвою „Робочий вітрильник“. Ми 
повинні обладнати його двома анте-
нами і спеціальною сіткою, яка буде 
„ловити“ міни, розташовані на гілках 
дерев. Від цих мін донизу тягнуться 
дроти на кінці з гачками: людина або 
техніка зачіпається за гачок — і міна 
детонує. Друге завдання цієї машини 
— розмінування мін, що закладають 
на рівні ступні, — ділиться Володи-
мир.

Також студенти витрачають багато 
часу, вишукуючи необхідні деталі на 
радіоринках, пунктах прийому мета-
лобрухту тощо, бо через брак фінан-
сування команда не може дозволити 
собі їх купити. За словами пана Рома-
на, лише базова модель машини („Ро-
бочий вітрильник“), яка би задоволь-
нила вимоги військових, обійдеться 
приблизно у 120 000 гривень, тож на-
разі команда шукає спонсорів. Робо-
ту над „Кубіком“, двома його попере-
дніми версіями, які, на жаль, довелося 
вдосконалювати, та початки роботи 
над „Робочим вітрильником“ полі-
техніки здійснюють власним кош-                                                                                                           
том. Металом і деякими видами ро-
біт команді допомагає підприємство 
„ВЕЕМ Металопром“. До слова, тіль-
ки на одну таку експериментальну 
машину доводиться витрачати 30–40 
тисяч гривень, але собівартість, роз-
повідає Роман Зінько, може сягати 
й двох сотень тисяч, оскільки, щоб 
надати одну справді якісну машину, 
потрібні кошти для створення 7–8 її 
прототипів.

Анастасія МОЗГОВА

СТУДІЇ

знай наших!

Пишаємося своїми випускниками
Випускник Інституту інженерної механіки та транспорту кафедри зварю-

вального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій 
Нестор Мозола став срібним призером на конкурсі магістерських робіт.

Кафедра ЗВДВ пиша-
ється своїм колишнім сту-
дентом, тож у жовтні 2017 
року подала його магістер-
ський дипломний проект 

на участь у V Міжнарод-
ному конкурсі магістер-
ських дипломних проек-
тів і дипломних робіт сту-
дентів вищих навчальних 

закладів за спеціальністю 
„Прикладна механіка“ (на-
прям „Зварювання“), який 
провадила Донбаська дер-
жавна машинобудівна ака-

демія. Юний науковець 
працював над темою „Під-
вищення зносостійкості 
наплавлених шарів базової 
сиситеми Fe-Cr-D“. За ре-
зультатами конкурсу вже у 
новому 2018 році Нестора 
Мозолу нагородили дип- 
ломом другого ступеня.

Анастасія МОЗГОВА
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ми і вони

Навчання й наукова робота у США
Восени минулого року ми публікували інтерв’ю зі стипендіатом Фулбрай-

та — молодшим науковим співробітником ІЕСК (кафедра електромеха-
троніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем) Володимиром 
Климком. Тоді він ділився досвідом участі в програмі та розповідав про 
свою наукову роботу в американському університеті. Сьогодні — його 
враження про особливості тамтешньої освіти та праці в науці.

Робота в 
лабораторії

В американській лабо-
раторії Володимир займа-
ється моделюванням віт-
рових установок із верти-
кальною віссю обертання.

— Ми звикли, що в нас 
в аспірантурі є якісь, скажі-
мо, піврічні чи річні звіти. 
Тут усе дещо інакше, — 
каже Володимир. — Наш 
професор збирає молодих 
науковців, якими керує, 
щопонеділка вранці. Він, 
наприклад, має одну групу, 
яка займається вітряками, 
іншу, яка моделює двигуни 
внутрішнього згорання, 
тощо. І ось ми зустрічаємо-
ся і показуємо свої резуль-
тати за тиждень. Важливо: 
не має значення, добрі ре-
зультати чи погані. Голов-
не, щоб відбувалася робота. 
Скажімо, я, наприклад, не 
встигну, мабуть, вигото-
вити фізичну модель віт-
ряка, але математична — в 
процесі.

Ще одна особливість 
американської університет-
ської науки — безпосеред-
ній контакт із виробниц-                                                       
твом.

— Мій керівник по-
знайомив мене з людьми з 
індустрії, — пояснює фул-
брайтівець. — Після того, 
як я отримую від супер-
комп’ютера, про який я роз-
казував (див. ч. 28 „Аудито-
рії“ за 2017 рік), результати 
моделювань, то далі кон-
тактую з інженерами, вони 
мені щось радять, підказу-
ють, допомагають. Тобто 
тут є така можливість: бути 
на зв’язку з тими, хто без-
посередньо використовує 

ті ж завдання або розв’язує 
ті ж проблеми, над якими я 
працюю.

Освіта й наука
Ступінь бакалавра аме-

риканські студенти, як і 
українські, здобувають 
упродовж чотирьох років. 
Мого співрозмовника най-
більше дивує, що випускник 
бакалаврату вже має вели-
кий борг перед державою:

— Зазвичай більшість 
студентів беруть кредити. 
Ось у мене тут є знайомий 
Брендон із Каліфорнії, 
він взяв від держави кре-
дит у сумі 145 тисяч дола-
рів. Йому — 21, а він уже 
стільки заборгував! Але 
якщо писатиме дисерта-
цію, йому той борг чи його 
частину спишуть. Якщо ні, 
він повертатиме кредит ще 
20 років.

Після того можна на-
вчатися в магістратурі або 
здобувати ступінь доктора 
філософії (щось на кшталт 
нашої аспірантури). Може 
бути магістерка двох видів. 
Перша — ти ходиш суто на 
класи, слухаєш предмети, 
складаєш іспити, отри-
муєш сертифікат. Ніякої 
наукової роботи тоді не 
захищаєш. За це навчання 

ти платиш. Є 
другий варіант 
— теж слухати 
ті самі курси, 
але в кінці пи-
сати ще магіс-
терську роботу. 
Паралельно ти 
займаєшся до-
с л і д ж е н н я м и 
або допомага-
єш викладачу. В 

другому випадку навчання 
безоплатне: ти заповнюєш 
аплікацію, пишеш моти-
ваційного листа, тебе вже 
ніби наймає університет. 
Тобі надають можливість 
безоплатно навчатися, 
натомість ти паралельно 
працюєш у лабораторії або 
допомагаєш викладачеві з 
лабораторними тощо.

Крім цього, після ба-
калаврату можна одразу 
вступати на PhD-програму, 
яка триває близько 5 років. 
При цьому треба прослу-
хати ті курси, які вивчають 
магістри. Тут зі мною в ла-
бораторії працюють такі 
хлопець і дівчина. Щоб об-
рати цей шлях, треба добре 
вчитися і знайти контакт із 
викладачем, який співпра-
цює з якоюсь фундацією, 
або, наприклад, державі 
потрібні такі спеціаліс-
ти. Якщо викладач бачить, 
що ти добре працюєш, він 
може одразу після бакалав-
рату взяти тебе на PhD. Ти 
тоді підписуєш контракт, 
тобі платять стипендію. 
Частина йде на оплату нав-
чання, частина на прожи-
вання і харчування. Тобто 
такий студент не заробляє 
грошей, але він здобуває 
науковий ступінь, має по-
мешкання, роботу. Я ці-

кавився, чи я, наприклад, 
міг би скористатися такою 
можливістю, то з’ясував, 
що постійно є вакансії для 
дослідників і людей, які би 
хотіли працювати. Ось у 
нас часто немає місць для 
молодих науковців, а тут 
держава заохочує. Зазви-
чай університет зацікавле-
ний, щоб одразу йшли на 
PhD-програму, тому що, 
наприклад, після магістра-
тури, яку виш тобі оплачує, 
ти захистився — і все, уні-
верситет може тебе втра-
тити. А якщо ти йдеш на 
PhD-програму, ти 5 років 
працюєш на університет, 
публікуєшся.

— Наскільки престижна 
там наука?

— Я поясню на простих 
речах. Після того, як я за-
хистив у Політехніці  кан-
дидатську дисертацію, мені 
запропонували 0,75 окладу 
інженера в лабораторії. За 
місяць я отримував близько 
2000 грн. Відповідно мусив 
знайти ще одну роботу, 
щоб заробляти на життя. 
Я знайшов американську 
фірму у Львові і після обіду 
працював там, щоб було за 
що купити харчі й заплати-
ти за житло (думаю, подіб-
на ситуація і в частини ін-
ших науковців в Україні). 
А тут, якщо ти науковець, 
працюєш, наприклад, 8 го-
дин, тобі вистачає запла-
тити за житло (а воно тут 
недешеве — $500-$700 за 
кімнату), харчування, по-
дорожувати, конференції 
університет оплачує (про-
їзд, готель, ще й добові — 
25–30 доларів). Тут наука 
позиціонується як цілком 
нормальна робота. Так, 
дослідники в лабораторії 
за годину своєї роботи мо-
жуть отримати від $20 до 
$30. Я б не сказав, що це ви-
сокооплачувана робота для 
Америки, але якщо не маєш 
великих вимог, то тобі ви-
стачає.
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Є студенти-бакалаври, 
які добре працюють, хо-
дять до викладача, то вони 
теж можуть на кілька годин 
приходити в лабораторію, 
деякі фірми пропонують 
стипендію за таку роботу 
в лабораторії, дають кон-
кретні замовлення. Сту-
дент і вчиться для себе, і 
щось заробляє.

Студенти
— Яка різниця між сту-

дентами там і тут?
— Кожен викладач пе-

ред тим, як починає курс, 
видає короткий анонс, про 
що він буде, вимоги тощо. 
Там серед іншого є графа, 
де він вказує, чи на його за-
няттях можна їсти, пити. 
Здебільшого викладачі це 
все дозволяють.

Відвідують заняття май-
же всі. Студенти активні на 
парах. Дехто завалює ви-
кладача питаннями так, що 
інші починають нервувати-
ся, мовляв, часу мало. Сту-
денти, які платять за нав-
чання, потім і вимагають 
відповідей на всі питання, 
які їх цікавлять, адже ро-
зуміють, що мають кілька 
років, щоб витягнути з ви-
кладача все по максимуму. 
Ще я позбувся стереотипу, 
що американці не дуже ро-
зумні, насправді є дуже ро-
зумні.

Цікаво проходять ек-
замени. Тут дозволяють 
користуватися всім: книж-
ками, калькуляторами. 
Переважно тут не вчать 
запам’ятовувати формули. 
Немає сенсу запам’ятову-
вати інформацію, яку мож-
на подивитися у відкритих 
джерелах. Треба демон-
струвати вміння мисли-
ти, виконувати складні 
завдання. Тут ставлять такі 
завдання, що якщо ти не 
орієнтуєшся, тобі формули 
не допоможуть.

Студенти дуже кон-
курентні. Тут кожен сам 
за себе. Бути найкращим, 
мати високі бали — це у 
них вроджене. У кожного 

своя парта, присутній та-
кий індивідуалізм. Кожен 
розуміє, що треба бути 
найкращим, щоб потім піти 
працювати.

Викладачі дають вели-
чезний обсяг інформації. 
Я не раз зустрічав студен-
тів у неділю в бібліотеці, з 
комп’ютерами, вони пра-
цюють. У нас, мабуть, тро-
хи менше мотивації в сту-
дентів, бо ситуація в країні 
така. Можливо, й викладачі 
не завжди мотивовані, бо їм 
мало платять. Не скажу, що 
тут викладачі розумніші, 
просто вони мають більшу 
мотивацію, тут держава ро-
зуміє, що треба вкладати в 
освіту, тоді зі всього світу 
їхатимуть охочі здобути 
їхню освіту, платитимуть 
за це.

— Більшість іспитів — 
письмові? Усних немає?

— Більшість письмові. А 
ще є такі іспити, що завдан-
ня виконуєш удома. Можеш 
користуватися, чим хочеш, 
але написати свої роздуми. 
Хоча здебільшого іспити 
таки, як у нас: приходиш, 
викладач дає тобі час, пра-
цюєш. Є усні презентації. 
Готуєшся вдома, потім ви-
ступаєш. Тут вчать висту-
пати, говорити. Дуже часто 
дають проекти на кількох 
людей, щоб учитися працю-

вати в команді, вміти заці-
кавлювати інших показати 
високий результат.

— Вважають, що більше 
ніде нема так багато вихід-
них, як у нас, плюс студенти 
роблять собі додаткові.

— Насправді тут теж не 
обмежуються одним вихід-
ним на Різдво. Наприклад, 
от офіційно дали вихідні 
на 25–26 грудня, але вже 
від вівторка-середи (20–21 
грудня) студенти поча-
ли роз’їжджатися додому. 
Щоправда, вони викону-
ють усі завдання онлайн, за 
спізнілі відповіді викладач 
знижує бали. Новий рік тут 
не дуже святкують. Більше 
День подяки і Різдво.

Суспільство
Нам треба багато чого 

повчитися в американців: 
вони дуже багато працю-
ють, навіть у вихідні. Звіс-
но, знають, за що працю-
ють. Їм треба повертати 
борги за навчання, маши-
ну, житло, платити стра-
хівку тощо. Конкуренція 
шалена.

Тут люди більше праг-
матики. Вони спочатку 
дбають про освіту, роботу, 
тоді вже думають за сім’ю, 
тобто років у 30–35. Буває, 
що одружуються і в 50. У 25 

вони тільки закінчили нав-
чання, купа кредитів, робо-
ту треба знайти. Я не знаю 
про існування тут сімейних 
гуртожитків.

Тут дуже модний здо-
ровий спосіб життя, курять 
одиниці. За 5 місяців у кам-
пусі я бачив курців-хлопців 
менше 10, дівчат зовсім не 
бачив. Дуже модно займа-
тися спортом. У них нема 
такого предмету як фіз-
культура. У студмістечку 
є два басейни, спортивний 
центр, для бакалаврів безо-
платно, магістри щось уже 
платять. Багато викладачів 
їздять на велосипедах. Тут 
модно бути здоровим.

— Повертатиметеся в 
українське суспільство?

— Я дуже скучаю, осо-
бливо за родиною. Відчу-
ваю відірваність від корін-
ня. Є різні люди, але для 
мене важливо бути близь-
ко з рідними. Завдання 
фулбрайтівця — не тільки 
сидіти в лабораторії (хоч 
у мене це займає левову 
частку часу), а й ходити в 
маси, розказувати людям 
про Україну. Я намагаюся 
це робити. Нещодавно мав 
презентацію в лютеран-
ській церкві, розповідав 
про війну, про революцію. 
Познайомився з професо-
ром із України. Його дру-
жина з Індії, вона теж про-
фесорка, запросила мене 
на свою лекцію розповісти 
студентам про освіту в 
Україні, про науку.

Я таки збираюся додо-
му. У Львові, якщо буде 
можливість робити щось у 
Політехніці, я з радістю. 
Якщо ні, шукатиму своє 
місце в індустрії. Це теж 
буде якийсь обмін досві-
дом. Планую підтримувати 
контакти з людьми, з якими 
тут познайомився. Не ви-
ключаю, що продовжува-
тиму далі працювати над 
темою. Можливо, зможемо 
організувати мені доступ 
до того самого комп’юте-
ра, щоб я з України міг далі 
працювати. 

Тетяна ПАСОВИЧ
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університетські проекти

Стандарти класичного аерознімання
Науковці Інституту геодезії під керівництвом завідувача кафедри 

фотограмметрії та геоінформатики професора Володимира 
Глотова зреалізували університетський проект — створення та 
дослідження безпілотного Arrow, який впродовж минулого року 
вже почав приносити прибутки.

Над цим винаходом, за словами 
керівника університетського про-
екту Володимира Глотова, науков-
ці інституту працюють спільно з 
київською компанією „Абріс“, яка 
спеціалізується на проектуванні та 
виготовленні безпілотних літальних 
апаратів: кияни розробляють кон-
струкцію міні-літака, а геодезисти 
удосконалюють фотограмметричну 
частину та опрацюван-
ня цифрових зобра-
жень. 

Володимир Ми-
колайович із гор-
дістю демонструє 
своє дітище — 

безпілотний літальний апа-
рат. Сконструйований естетично, 
безпілотник також може похи-
зуватися технічними характе-
ристиками: легкий (важить 
усього вісім кілограмів і його 
можна запустити у повітря як 
з руки, так і з катапульти), швид-
кість польоту становить від 40 до 140 
кілометрів за годину, максимальна 
висота, яку може підкорити, — 3000 
метрів. Оснащений потужним аку-
мулятором, пристрій може працюва-
ти у повітрі півтори години і переда-
вати інформацію в радіусі двадцяти 
кілометрів. Безпілотний літальний 
апарат удосконалили до виробничої 
моделі, паралельно виконуючи різні 
госпдоговірні теми на замовлення: 
аерознімання, ортофотоплани та 
топографічні плани.

— Володимире Миколайовичу, 
чим відрізняється сконструйований 
літальний апарат від аналогів?

— Одна із особливостей комп-
лексу FLIRT (на відміну від багатьох 
інших безпілотних аерознімальних 

систем) — можливість отримати 
знімки з мінімальними кутами на-
хилу, які відповідають стандартам 
класичного аерознімання. Окрім 
цього, він не лише вдвічі дешевший 

за подібні апарати ві-
домих зарубіжних 
фірм, а й перевищує 
їх за технічними 

характеристи-
ками. Якщо 

порівняти 

американський безпілот-
ник фірми Trimble і наш, то 

вони різняться не лише класом, 
технічними характеристиками, а й 
зовнішнім виглядом (на світлині). У 
нашій моделі встановлено гіроста-
білізатори — це дозволяє проводити 
класичне аерознімання з кутами на-
хилу знімання, що не перевищують 
3–5 градусів; є парашутна система, 
яка дозволяє у разі непередбачених 
обставин здійснити м’яку посадку, 
оскільки для нас важливо зберегти 
літак з дорогою цифровою камерою 
неушкодженим. 

Володимир Миколайович під-
креслює, що аерознімання — це 
процес, який прирівнюється до ви-
щого пілотажу, адже в повітрі зроби-
ти потрібні операції не так просто, 
особливо, коли літак без пілота. Тож 
щоб отримати бажаний результат, 
довелося сконструювати кілька лі-
таків. Зараз закінчують виробни-

чі випробування другого апарата, 
значно потужнішого і більшого за 
розмірами, оснащеного камерою з 
набагато вищою роздільною здат-
ністю. Крім того, цей безпілотник 
може, підіймаючись ще вище та охо-
плюючи більшу територію, зменши-
ти відповідні похибки, підвищити 
оперативність роботи, тому і якість 
матеріалів значно краща.

— Над розробкою цього апара-
та працювали як у компанії, так і в 
нашій майстерні, тож користуємося 
результатами роботи спільно — про-
довжує Володимир Глотов. — Голов-
не, що нам вдалося досягнути пара-
метрів, необхідних для виконання 
класичного аерознімання. І надалі 
продовжуємо удосконалювати наш 

БПЛА, досліджуємо, аналізуємо 
після кожного польоту, радимося з 

колегами. 

— Хто в інституті найбільш 
активно працює над удосконаленням 
безпілотника?

— Насамперед, наша кафедра 
фотограмметрії та геоінформати-
ки і кафедра інженерної геодезії 

(долучаємо і творчу молодь, яка за-
пускає ці літаки). Рухатися вперед 
нам допомагає директор інституту 
професор Корнилій Третяк. Вико-
нують подібні теми й у НДЛ-18. Моя 
аспірантка Алла Гуніна працює над 
дисертацією на цю тему. Готується 
до захисту аспірант кафедри інже-
нерної геодезії Євген Шило (наш ос-
новний пілот). По-доброму заздрю 
його керівнику — завідувачу кафед-
ри професорові Анатолію Церкле-
вичу. Докладаємо всіх зусиль, щоб 
залишити в інституті цього дуже 
перспективного молодого науковця. 
Спеціалізується по гелікоптерах ас-
пірант Аль-Алусі Фарат Кіфах Фахрі. 
Активно працює у цьому напрямку 
доцент Юрій Голубінка. Радію, що 
маю своїх учнів і моїми слідами вже 
хтось іде.

Катерина ГРЕЧИН
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громадські ініціативи

Для людини і заради неї
Міжнародний центр професійного партнерства „Інтеграція“, який 

очолює доцент Ніна Гайдук (магістр соціальної роботи Манітобського 
університету, майже 9 років є його позаштатним науковим співробітником), 
офіційно працює від грудня 2015 року, неофіційно — ще від початку 
двотисячних років.

Центр об’єднує зусил-
ля партнерів України і за-
рубіжжя у наданні інклю-
зивних освітніх послуг 
людям з інвалідністю, зо-
крема — у Львівській по-
літехніці, яка намагається 
забезпечити їм доступ до 
навчального середови-
ща, про що свідчать пер-
ші практичні кроки. За 
підтримки Федерального 
міністерства закордонних 
справ Німеччини у голов-
ному корпусі розміщено 
три маячки, які через до-
даток на телефоні можуть 
надати людям різнома-
нітну інформацію щодо 
розміщення аудиторій і 
кабінетів. Разом зі сту-
дентами кафедри соціо-
логії і соціальної роботи 
працівники Центру зби-
рають інформацію ще для 
шести маячків, які „запра-
цюють“ у головному кор-
пусі на початку другого 
семестру. 

Торік для потреб Цент-                                                                                    
ру виділили 112-у аудито-
рію в першому навчаль-
ному корпусі, де, окрім 
центрального, є інший 
доступний вхід. У ній 
студенти з інвалідністю 
проходитимуть тренінги. 
Очікують, що вже з дру-
гого семестру ці студен-
ти зможуть отримувати 
конкретну практичну до-
помогу.

Працівники Центру 
— вчорашні випускники 
Львівської політехніки. 
Мар’яна Гасяк закінчила 
магістратуру на кафедрі 
політології та міжнарод-
них відносин і працює у 
сфері соціальної роботи 
вже понад рік. Їй тут ціка-
во, бо може „реалізувати 

себе у плані міжнародної 
співпраці з різними між-
народними інституція-
ми“. У весняному семестрі 
вона читатиме лекції сту-
дентам-міжнародникам 
про соціальну політику 
зарубіжних країн. Зага-
лом планує досліджувати 
сферу соціальної, зокре-
ма міжнародної соціаль-
ної роботи — про роль 
міжнародної співпраці 
у вирішенні соціальних 
проблем глобалізованого 
суспільства. 

Досвід Данила Шведа, 
який закінчив кафедру 
економіки та підприєм-
ництва, ще менший: він 
лише півроку працює ме-
неджером Служби доступ-
ності „Без обмежень“. 
Основне завдання, яке 
поставив перед собою, — 
сприяти трансформуван-
ню Львівської політехні-
ки у безбар’єрний простір 
для потребуючих студен-
тів, забезпечити їхній 
супровід і доступ до нау-
кової діяльності. Планує 
досліджувати проблеми 
працевлаштування людей 
з особливими потребами 
і проводить практичні 
заняття з майбутніми со-
ціальними працівниками. 

— Коли після міжна-
родного семінару, що 
проходив на базі шко-
ли-інтернату № 100 для 
незрячих і слабозорих 
дітей, побачив усмішки 
на устах діточок, у яких 
багато бар’єрів на шляху 
досягнення своїх життє-
вих цілей, був приємно 
вражений, — каже Дани-
ло. — Ці дитячі усмішки 
надихають і додають сил, 
тим більше, що все ро-
бимо заради людини. У 
Центрі знадобився і мій 
досвід у поліграфічній 
сфері: вдалося видати гар-
ні буклети українською й 
англійською мовами, за 
допомогою яких пропа-
гуємо нашу роботу. Ра-
зом з Мар’яною ведемо 
два сайти українською та 
англійською мовами, де 
розповідаємо про діяль-
ність Центру і співпрацю 
із закордонними колегами 
у царинах гуманітарної і 
соціальної наук, відкри-
ваємо нові сторінки. 

— Основне у нашій ро-
боті — повага до людини, 
дотримання права кож-
ного на самореалізацію 
в суспільстві, — вважає 
Ніна Гайдук.— Для цієї 
мети співпрацюємо з по-

дібними організаціями і 
навчальними закладами 
Львова, України і світу, 
використовуємо інфор-
маційні, дослідницькі, 
людські, моральні та інші 
ресурси, адже рухаємося 
в напрямку задоволення 
потреб людини. У своїй ді-
яльності великого значен-
ня надаємо науково-до-
слідницькій роботі, адже 
це дуже важлива її складо-
ва: шукаємо ресурси для її 
підтримки, організовуємо 
стажування за кордоном, 
підвищення кваліфіка-
ції, забезпечуємо участь 
у різних міжнародних 
проектах та скайп-конфе-
ренціях, круглих столах, 
конференціях, семіна-
рах. Нещодавно подали 
заявку на участь у проекті 
„Еразмус+“ і дуже споді-
ваємося, що нас підтри-
мають. Започаткували 
співпрацю з канадським 
фондом „Представники 
вищої освіти без кордо-
нів“. Створили мережу 
партнерської співпраці, 
започаткували дослід-
ницьку платформу. З пи-
тань інклюзії і поліпшен-
ня здоров’я співпрацюємо 
з більшістю вишів Львова, 
намагаємося об’єднати 
зусилля партнерів в уні-
верситеті, закордонних 
фахівців. Інформацію 
про свою діяльність анг-
лійською мовою плануємо 
подавати на сайті Міжна-
родної федерації заняттє-
вої терапії. Підтримуємо 
контакти з представника-
ми Світової та Європей-
ської федерацій адаптив-
ної фізичної активності. 
Звичайно, наші успіхи 
стали можливі за потуж-
ної підтримки ректорату, 
зокрема проректора Ро-
мана Коржа, директора 
ІГСН Ярини Турчин та 
інших, за що ми їм усім 
щиро вдячні. 

Катерина ГРЕЧИН
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Гаряча осінь 2004-го
Дніпропетровськ. 
„Шимпанзе шутят“

20 листопада. Вечоріє, падає дощ 
зі снігом, але приємно вражає при-
сутність помаранчевого кольору. 
Стрічки на деревах, хай і поодино-
кі, та зігрівають душу й обнадіюють. 
Під’їжджаємо до обумовленого місця 
— цирку, в якому відбувається атрак-
ціон із символічною назвою „Шим-
панзе шутят“. Зв’язуємося зі штабом. 
Під’їжджає голова дніпропетровської 
„Батьківщини“ пані Орина в гарному 
помаранчевому шалику. Всіх скеро-
вують на вул. Плеханова до штабу 
Ющенка. Там дуже багато людей із 
різних куточків України. А ми дума-
ли, що тільки львів’яни такі завзято 
патріотичні. Проходимо короткий 
інструктаж, записуємо всі можливі 
контактні телефони: штабів Ющенка, 
„Батьківщини“, преси, довірених осіб 
Ющенка тощо, навіть телефон лон-
донського офісу. Керують процесом 
дніпропетровські симпатичні хлоп-
ці: юрист Віталій і член ТВК Георгій 
Рябцев. Нас розподіляють парами по 
об’єктах. Зауважу, що кожен просить-
ся на найскладнішу дільницю — такі 
всі безстрашні! Зазвичай квота така: 
два спостерігачі і представник преси. 
Мені випадає разом із Йосифом Сит-
ником іти спостерігачем на дільницю 
№ 40, що на вул. Героїв Сталінграда. 
Оля Мних має доволі пікантну дільни-
цю — пологовий будинок, Надя Любо-
мудрова, Ігор Грибик і Юрко (Надин 
кум) потрапляють на складну дільни-
цю — № 53, Леся Струтинська разом 
із Володимиром Старчевським — у 
Бабушкинський район на віддалену 
535 дільницю.

Після розподілу роз’їжджаємося 
на нічліг окремими групами і бажаємо 
успіху один одному. Хлопці (Йосиф, 
Ігор, Юрко) потрапляють на приватну 
квартиру до родини художника. Надя, 
Леся, Оля і я їдемо до готелю „Спорт“, 
що на вул. Щорса, 4. До нас приєдну-
ються наші політехніки Володя Ярем-
ко, Олег Іванчук, професор медици-
ни зі Львова Павло Скочій, вчителі 
зі Львівської академічної гімназії та 
інші. Заходимо до готелю і приємно 
дивуємося: під стелею навколо люстри 
висить суцвіття помаранчевих кульок, 

а нас зустрічає адміністратор із пома-
ранчевою стрічкою на маринарці.

Ставлення персоналу доброзич-
ливе, що вселяє надію. Поселяючись 
до готелю, тихо радіємо, що в нашому 
номері є такий-сякий душ, три ліжка 
й одна розкладалка, на якій в цю істо-
ричну ніч спатиме Надя. 

Та ми ще не поспішаємо вклада-
тися, а спускаємося до нижньої зали, 
прикрашеної помаранчевими стріч-
ками. Обслуговуючий персонал при-
вітний, позитивно налаштований, ка-
жуть, що голосуватимуть за Ющенка. 
Ми радіємо. 

Повернувшись до свого номера, 
витягуємо зі сумок святковий одяг, 
щоб достойно представляти спосте-
рігачів від блоку Ющенка, час від часу 
перечитуємо Закон про вибори й обго-
ворюємо можливі варіанти поведінки 
в проблемних ситуаціях, виробляємо 
тактику і стратегію критичного ме-
неджменту. 

Сон не йде, хвилюємося, до серця 
підкрадається тривога. Хоч я твердо 
вірю в перемогу, але в такій ситуації 
ще не була ніколи. Як то воно буде зав-
тра? Що принесе Україні цей день і що 
продемонструють виборці? З такими 
думками задрімала. 

21 листопада. Вранці на свою діль-
ницю прийшли завчасно, щоб психо-
логічно налаштуватися. Першим нас 
зустрів міліціонер, поступово почали 
з’являтися спостерігачі і представни-
ки преси від інших кандидатів. Знайо-

мимося з головою дільничної комісії 
і звіряємо, хто серед членів комісії 
„наш“. Здається, це три особи, пріз-
вища яких ми записали. Заступник го-
лови, молодий хлопець, також „наш“. 

Процес виборів починається від-
повідно до Закону. Перевірили кіль-
кість бюлетенів, кількість відкріпних 
посвідчень, яких було видано 20, а 
отримано 110; формуються дві брига-
ди на виїзд. У першій — 37 виборців, 
друга має обслуговувати 36 виборців, 
загальна кількість виборців — 2800. 

Члени комісії не дуже доброзич-
ливі, особливо голова, яка близько 
11 год. ранку робить мені зауваження 
щодо психологічного тиску на членів 
комісії, бо я „рухаюся по дільниці“. 
Вона каже, щоб я тихо сиділа на лав-
ці спостерігачів. Спокійно пояснюю, 
що відповідно до статті 69 Закону про 
вибори я маю право рухатися по тери-
торії дільниці, а щодо психологічного 
тиску, то це неправда, бо за 2,5 год. я 
пройшлася тільки шість разів (спеці-
ально рахувала), тобто це мінімальна 
кількість. Йосиф Ситник зауважує, 
що деякі талони видають без печаток 
і підписів. Загалом особливо видимих 
порушень не виявлено. 

Десь під обід появилися представ-
ники медіа, запитують, як справи і чи є 
порушення. Спостерігач від Янукови-
ча, бритоголовий кремезний чоловік, 
непривітний, видно, що знайомий тут 
із усіма, вільно походжає і не особливо 
переймається виборами. Початок у числі 1
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наш календар

Пам’ятні дати
1.02.1843 — народився Микола Вер-
бицький, український поет.
1.02.1897 — народився Євген Мала-
нюк, український поет.
2.02.1812 — народився Євген Гребiн-
ка, український поет i байкар.
2.02.1845 — народився Іван Пулюй, 
український фізик, електротехнік і 
винахідник.
2.02.1863 — народився Тимотей Бор-
дуляк, український письменник.
2.02.1901 — народився Валер’ян Пiд-
могильний, український прозаїк i 
перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став го-
ловою Директорiї УНР.
2.02.1936 — помер у концтаборi на 
Соловках Євген Плужник, україн-
ський поет, драматург.
2.02.1960 — в Україні введено в дію 
перший атомний реактор.
3.02.1862 — помер Жан Батіст Біо, 
французький фізик і астроном.
3.02.1864 — народився Володимир 
Самiйленко, український поет-са-
тирик i перекладач.
3.02.1929 — закiнчився І  Конгрес 
Українських Нацiоналiстiв, на якому 
створено ОУН.
4.02.1880 — народився Климент 
Квiтка, український музикознавець 
і фольклорист.
4.02.1896 — археолог Вікентій Хвой-
ка відкрив перші пам’ятки Трипіль-
ської культури.
4.02.1920 — помер Модест Сосенко, 
український маляр.
5.02.1919 — Директорія і уряд УНР 
були змушені покинути Київ i пере-
їхати до Вiнницi.
5.02.1940 — померла Софiя Русова, 
талановитий педагог-просвiтитель 
iз світовим ім’ям.
5.02.1977 — заарештовано членiв 
Гельсинської групи М.  Руденка й 
О. Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій 
Шовкопляс, український письмен-
ник.
7.02.1804 — народився Микола Мар-
кевич, український історик, пись-
менник, етнограф.
7.02.1933 — помер Микола Садов-
ський (Тобілевич), видатний укра-
їнський актор i театральний діяч, 
письменник i перекладач.
7.02.1942 — відбувся І Собор єписко-
пів УАПЦ у Пінську, який започатку-
вав відродження УАПЦ на україн-
ських землях.

Дуже завзятим виявився наш со-
ратник, молодий хлопець із Хмель-
ницька, який активно відстежував по-
дії і зробив зауваження навіть щодо 
плакату, на якому зображено як голо-
сувати, вбачаючи в цьому політичну 
агітацію за Януковича. Плакат зняли. 

Передзвонюємося з нашими, зві-
дуємо, як у них справи. Ігор Грибик 
із 53 дільниці повідомляє перші дані 
і надиктовує Ситнику прізвища від-
кріпників, щоб ми перевірили, чи у 
нас нема аналогічних прізвищ. Над-
ходять повідомлення від Мирослава 
Криси: їх попросили покинути діль-
ницю, але вони не злякалися і через 
законну процедуру поновлюються. 
Строчать акти про порушення один 
за одним. Оля Мних уже нудьгує: на її 
дільниці всі під команду лікаря про-
голосували за Януковича і акти про 
порушення не допомогли. 

Я постійно контактую зі своєю 
племінницею Софійкою Захарчин, 
яка разом зі студентами Києво-Мо-
гилянки спостерігає на 23 дільниці і 
час від часу консультується з нами, як 
діяти в критичних ситуаціях. Добре, 
що ми у Львові прослухали гарний 
інструктаж і тепер можемо консуль-
тувати. 

Процес підходить до завершення. 
Ми втомлені і трохи пригнічені, бо 
відчуваємо, що махінації відбувають-
ся, але ми безсилі це виявити. Напру-
ження наростає, коли підходить час 
підрахунку голосів. Для нас створю-
ють несприятливі умови й обмежений 
доступ до підрахунку, відгороджую-
чись столами. Наші зауваження й 
обурення не допомагають. Я бачу, як 
купа бюлетенів за Януковича значно 
перевищує купку бюлетенів за Ющен-
ка і відчуваю, як калатає моє серце і 
пересохло в горлі. Тривожно на душі 
і розбирає страшенна лють, яку над-
мірним зусиллям стараюся вгамувати. 
Телефонує Надя і подає емоційний 
сигнал: процес підрахунку вона взяла 
в свої руки і вчить, як треба рахувати. 
Отака вона у нас! Молодець! А нам це 
не вдається, бо у нас голова комісії 
чітко знає, що і як робити. Підсумки 
невтішні: 1224 голоси за Януковича, 
666 — за Ющенка, 154 — не підтриму-
ють нікого, 18 — недійсних.

Підписуємо протоколи, беремо 
свої примірники, до того ж із боєм, бо 
ніби не вистачало відповідної кілько-
сті, але ми змусили їх дописувати ще. 
Розчаровані відвозимо протоколи до 
штабу і роз’їжджаємося по своїх міс-
цях.

Було далеко за північ, коли я при-
їхала до готелю. Зла і недобра. У ве-
стибюлі такі ж сердиті сидять Леся 
і Оля. Увімкнули телевізор, потра-
пили на інтерв’ю Славка Вакарчука, 
який дебатував із людьми Янукови-
ча — Таїсією Повалій і її чоловіком. 
Вакарчук у помаранчевому шалику 
говорив спокійно і переконливо, а 
вони тупо обстоювали Януковича. 
Дуже вразили слова співачки про те, 
що не може бути президентом люди-
на з таким обличчям, як у Ющенка (!). 

Від безсилля перед темнотою лю-
дей виступають сльози. Розуміємо, 
скільки українців перебувають в од-
новекторному інформаційному полі. 
Повна ізоляція від правдивого стану 
речей, брехлива інформація, страш-
ний образ галичан і страх перед Аме-
рикою зробили своє — їм ближчий   
Янукович. До речі, наш округ суто 
пролетарський і, дивлячись на цих 
убого одягнених людей, розуміє-
мо, чому так сталося. На дільницях, 
де було більше молоді, результати 
кращі. Очевидно, молоде поколін-
ня починає мислити по-іншому. І це 
дещо вселяє надію. Надя зустрілася 
із прекрасними людьми — викладачі 
дніпропетровського вишу, з якими 
підтримувала контакти, люди мис-
лячі і патріотично налаштовані. 
Зрештою, спілкуючись із продавчи-
нями в магазині, молодими дівчата-
ми, які також голосували за Ющен-
ка, розуміємо, що не все втрачено в 
цьому краї.

22 листопада. Виїзд із Дніпро-
петровська об 11.22. Після теплого 
прощання із п. Ориною, спільного 
фотографування і взаємних запро-
шень у гості, вирушаємо до Львова. 
Наші студенти Мирослав Криса, Ва-
силь Оленич, Володя Новосілець, на-
дивившись на фальшування виборів 
(все зазнимкували) і не погоджую-
чись із „перемогою“ Януковича, ви-
рішують їхати „на Київ“. 

Приємно дивує нас професор 
Скочій — він теж хоче їхати до сто-
лиці. Але не вдалося. Поверталися до 
Львова з твердим бажанням продов-
жити боротьбу за правду до кінця. 

Галина ЗАХАРЧИН,
завідувачка кафедри                                                              

менеджменту персоналу                                                           
та адміністрування ІНЕМ,                                       

професорка, 
член ради „Просвіти“                                           

Львівської політехніки

Далі буде 
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день соборності

Давні події — нове 
переосмислення
22 січня — день, який ще сто років тому обіцяв стати для нашого на-

роду переламним і змінити не лише траєкторію руху, а й розвиток 
країни; коли було багато сподівань, надій, нового бачення. Події 1917–1920 
років науковці називають „великою годиною“ відродження української 
державності, коли на тлі боїв Першої світової війни та Лютневої рево-
люції 1917 року в Росії відбулося піднесення національної свідомості і 
патріотизму українців, що уможливило створення Української держави.

Можна зараз багато фантазувати: 
а що, якби ще тоді, після 22 січня 1918 
року, вдалося зберегти і наростити не-
залежність, якби, об’єднавшись, Укра-
їнська Народна Республіка (УНР) і За-
хідноукраїнська Народна Республіка 
(ЗУНР) зуміли утвердити спільну візію 
розвитку держави… Та, як би не було, 
але ця дата і ці події були безпрецедент-
ними, особливо зважаючи на тодішню 
ситуацію.

Сьогодні бага-
то розмов про дер-
жавні свята, можна 
прочитати чимало 
думок і роздумів про 
те, що в такій формі 
святкування себе вже 
віджили. Однак саме 
відзначення на рівні 
держави важливих 
дат досі має величез-
ний вплив на форму-
вання та об’єднання нашої нації. Адже 
так ми не забуваємо, що все почалося 
не сьогодні, можемо оцінити, скіль-
ки поколінь доклали своїх зусиль для 
того, щоб ми мали незалежність. І що 
вона — незалежність — не дарована, а 
виборена.

І саме День Соборності став ще од-
ним вагомим кроком до проголошення 
Незалежності України. 21 січня 1990 
року наш народ запровадив нову тра-
дицію злуки —„живий ланцюг“. Тоді 
у ньому взяли участь 450 тисяч осіб, 
об’єднавши Івано-Франківськ, Львів — 
Київ. 

Цьогоріч у Києві на мості Патона 
влаштували акцію „Об’єднай береги 
Дніпра живим ланцюгом Соборності“ та 
розгорнули 30-метровий прапор Украї-
ни. Після об’єднання двох берегів Дні-
пра учасники виконали Славень Украї-
ни і вшанували пам’ять перших убитих 
активістів Революції гідності вір-                                                                                                      
менина Сергія Нігояна та білоруса Ми-
хайла Жизневського. Також пом’янули 
видатних діячів УНР і ЗУНР, борців за 

незалежність України в ХХ ст., заги-
блих учасників Революції гідності та 
сучасної російсько-української війни.

У Львові на пішохідному мості над 
алеєю в парку „Погулянка“ теж відбула-
ся акція „Міст єдності“. Учні й студен-
ти розгорнули полотно з уписаними 
іменами героїв України, а після цього 
прикрасили міст над алеєю у парку си-
ньо-жовтими стрічками.

Чимало заходів відбулося й у центрі 
міста. На площі біля пам’ятника Тарасо-
ві Шевченку урочисто розгорнули пра-
пор і відправили молебень за Україну, 
пройшло громадське віче. Завершили-
ся заходи урочистостями у Львівсько-
му національному академічному театрі 
ім. Соломії Крушельницької. 

Схожі святкування відбулися в різ-
них містах України, зокрема й на визво-
лених від окупантів територіях. У день 
100-річчя проголошення незалежності 
Української Народної Республіки стар-
тував масштабний проект Українського 
інституту національної пам’яті — вис- 
тавка „100 років боротьби. Українська 
революція 1917–1921“. Представлення 
експозиції відбулося в 24 областях кра-
їни.

Та що найважливіше в цих захо-
дах — переосмислення. Бо в контексті 
протидії російській агресії та окупації 
Криму й частини Донбасу ці історичні 
події набувають нового, вагомішого 
звучання.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Папа Римський Франциск 
зустрівся з вірянами та 
Главою УГКЦ Святославом 
Шевчуком під час відвідин 
собору Святої Софії в Римі 
28 січня. У своїй промові 
Папа Франциск згадав про 
війну на Донбасі, про страж-
дання невинних і подякував 
українським жінкам, які, 
їдучи на заробітки, догляда-
ють за старими та немічни-
ми. Їхню роботу він назвав 
святою. 

Українська неурядова 
компанія маркетингових і 
соціологічних опитувань 
Research & Branding Group 
провела опитування, щоб 
дізнатися, скільки україн-
ців читають книжки. З’ясу-
валося, що кожен другий 
у нашій країні — не читає, 
тобто лише 43% українців 
за минулий рік прочитали 
хоча б одну книгу. Натомість 
51% респондентів зазначив, 
що не прочитав жодної 
книжки. Були й ті, хто не 
міг відповісти, чи читали 
вони що-небудь чи ні (6%). 
Порівняно з чоловіками 
жінки читають більше (48% 
на 38%). Переважно кни-
ги читають ті, хто здобув 
високу освіту, а найрідше 
— ті, хто має середню (57%                                
проти 31%).

До 2050 року в Україні 
стрімко скоротиться 
населення. У нашій країні 
проживатиме до 36 млн 
420 тис. людей (нині — 
42 млн 418 тис.). Про це 
йдеться у прогнозі Орга-
нізації Об’єднаних Націй. 
Схожа тенденція буде в усій 
Східній Європі. Населення 
цієї частини континенту 
різко скоротиться. До де-
сятки країн, яким найбільше 
загрожує скорочення на-
селення, увійшли Болгарія, 
Латвія, Молдова, Україна, 
Хорватія, Литва, Румунія, 
Сербія, Польща, Угорщина. 
За оцінками, їх населення 
скоротиться на 15% і більше 
до 2050 року.

За матеріалами інформагенцій
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ви це зможете!

Сімейний бюджет:                                       
тонкощі та правила його формування
Гроші та здоров’я — теми, про які найчастіше говорять. Питання 

покращення особистого чи сімейного стану фінансового „здо-
ров’я“, примноження, заощадження, раціонального поводження, 
планування турбують усіх — і тих, хто має достатньо грошей, і тих, 
кому їх постійно бракує. 

Дізнатися про все це від виклада-
ча курсів із фінансів на магістерських 
програмах та програмах управлін-
ського розвитку LvBS, бізнес-кон-
сультанта з фінансових питань Ми-
хайла Сала випала нагода на нещо-
давній зустрічі „Сімейний бюджет“ 
соціальної ініціативи „Хтось не зро-
бить“ Патріаршої комісії у справах 
молоді УГКЦ.

Отож, декілька цікавих і корисних 
порад, як раціонально поводитися з 
грошима.

Психологія 
і гроші

Парадоксально, та навіть ті, хто 
добре знає, як правильно рахувати 
гроші, часто піддаються спокусі й 
„залазять“ у борги. Тож найперша по-
рада — аналізуймо свою поведінку з 
грішми, щоб зрозуміти, чому діємо 
саме так. 

Чимало непорозумінь із фінанса-
ми виникає у новостворених сім’ях. 
У подружжях, де думають, що можна 
когось перевиховати, — найбільше 
проблем. Вчіться „притертися“ один 
до одного. Одружуючись із тим, хто 
звик мати „заначку“, або ж одразу 
все тратити, навіть не намагайтесь 
перевиховувати, бо зіпсуєте життя і 
собі, і цій людині. Найкращий спосіб 
— домовлятися і планувати спільно. 
Бюджет не є чимось складним. Просто 
слід навчитися втримувати баланс між 
тим, звідки брати кошти, і на що ви-
трачати. Головне — погодити плани.

Таблиця 
ділення та 
заощадження
Є загальне пра-

вило 50%–20%–30%. Тобто 50% — 
щоденні витрати, 30% — бажання 
і довготермінові речі, а 20% — за-
ощадження. Та єдиного правильного 
алгоритму не існує. Кожен індивіду-
ально має розподіляти свій бюджет, 
бо умови життя у кожного різні. Слід 

розуміти, що формула залежить від 
того, чого хочете від заощаджень і 
витрат.

Щодо заощаджень, то, незважа-
ючи на рівень доходів, кожен може 
відкладати 5%, бо такий відсоток ніяк 
не впливає на якість життя. Адже 
якщо заощаджувати багато, то стане 
некомфортно — ми невдовзі від цьо-
го відмовимось. Хоча часто виникає 
спокуса зекономити за один раз біль-
ше. Однак тут, як у спорті: ніхто в 
перший день занять не береться під-
німати стокілограмову штангу. Щоб 
досягнути результату, тренуємося 
поступово. Те ж саме й у фінансах: не 
важливо, як багато заощаджуємо, а те, 
чи робимо це регулярно.

Оптика в майбутнє
Нині наші потре-

би здаються нам дуже 
важливими: піти на 
каву, на дискотеку чи в кіно. А всі ті 
потреби, які матимемо через 20 ро-
ків, виглядають незначними. І навіть 
якщо спробуємо їх наблизити, то 
роздільна здатність цієї перспекти-
ви дуже незрозуміла.

Сподіваємося, зазвичай, що доки 
вийдемо на пенсію, то у державі 
станеться диво. Або ж надіємося 
на успішну бізнес-кар’єру. Та коли 
минає час, опиняємося в ситуації, 
з якої не бачимо виходу. Тому вар-
то заощаджувати на пенсію. Навіть 
якщо небагато заробляємо і можемо 
трішки економити, то все одно щось 
матимемо. Якщо ж заробляємо бага-
то, то й рівень витрат зростає, а тому 
без заощаджень теж не обійтися.

Друга категорія заощаджень має 
стосуватися чогось конкретного, 
візуалізованого, а не абстрактного. 

У банк чи в банку?
Інвестування — не-

проста тема. Найпро-
стіша порада: ніколи не 
вкладайте гроші в те, чого не розу-

мієте. Якщо лишень не готові пов-
ністю втратити їх.

Увесь розвинутий світ заощаджує 
і вкладає. Україна і пострадянські 
країни мають негативний досвід, бо 
їх обікрали. Тож перш, ніж вкладати 
в банк, дізнайтеся про нього макси-
мум інформації. 

Увага на 
„спідометр 
витрат“!

Зменшіть швидкість покупок, тоб-
то не купуйте спонтанно. Краще від-
класти цю справу на наступний день, 
щоб зрозуміти, що вам цього не треба.

„Чому я не можу собі цього дозво-
лити?“, — саме таке питання поро-
джує безліч проблем. Бо вже сьогодні 
починаємо витрачати ще не заробле-
ні кошти. Як не парадоксально, та 
з’являються проблеми й тоді, коли 
починаємо більше заробляти. Бо ще 
не навчилися жити в новій „системі 
координат“. 

Тож найголовніше: не тратьте 
більше, ніж заробляєте, записуйте і 
розумійте свої витрати, плануйте їх, 
заощаджуйте. Тобто дотримуйтеся ба-
зових правил.

Щастя (не) в 
грошах

Завжди будуть люди, 
яким пощастило біль-

ше. Навчіться себе лю-
бити, сприймати і жити в 
тій реальності, в якій ви 
є, намагаючись покращи-

ти її. Не дивіться на те, 
що робить середовище. 

Нас навчили керуватися 
принципом: „ а що скажуть інші?“ І в 
цьому криється велика небезпека. Бо 
інші не вирішуватимуть наші проб- 
леми. Контролювати свої витрати 
потрібно не порівнюючи з тим, як 
тратить гроші ваш кум чи подружка, а 
з тим, як ви заробляєте. Від вас нікуди 
не дінуться друзі, якщо скажете, що 
вам задорого піти до ресторану, чи 
не можете собі дозволити поїхати до 
моря. Навчіться не думати про щастя 
інших, а будуйте власне.

Наталія ПАВЛИШИН
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футуристичні візії

„Чорне дзеркало“:                            

між вигадкою і фактом
Початок року відзначився активним обговоренням серед 

інтернет-спільноти виходу четвертого сезону популярного 
серіалу „Чорне дзеркало“. Фани з усього світу з нетерпінням 
чекали на це дітище британського кінематографу, тож творці 
вирішили зробити їм подарунок з нагоди Нового року і випустили 
шість свіжих серій.

Я не люблю серіали — для мене 
це один із найпростіших способів 
змарнувати час, тому фільм, серіал 
чи книжку розглядаю як інтелек-                                                                                     
туальну страву: я не визнаю фаст-фу-
ду на фізичному рівні, тому не „їс-
тиму“ його й на інтелектуальному. 
Ажіотаж навколо „Чорного дзеркала“ 
мене не зацікавив, а швидше роздра-
тував, як і все мейнстримне. Єдиним 
моментом, який „зіграв“ на користь 
цього серіалу, було те, що одногруп-
ниця, яка має доволі схожі погляди на 
дозвілля, кілька разів радила зверну-
ти на нього увагу ще торік. 

„Чорне дзеркало“ — науко-
во-фантастичний телесеріал-ан-
тологія, метою якого є попередити 
сучасне суспільство про можливі 
антиутопічні наслідки розвитку 
технологій і їхнього впливу на жит-
тя людей. Усі серії є автономними, 
не пов’язаними між собою ні сюжет-
ною лінією, ні героями, ні часовими 
рамками. Хтось називає їх страшни-
ми казками, хтось — філософськими 
притчами. Форма подачі — дещо 
сатирична і гіперболізована, як для 
сучасного глядача, проте кожна се-
рія змушує поставити собі запитан-
ня: „а що буде далі?“ і замислитись, 
чи справді у далекому чи близькому 
майбутньому ці сюжети виглядати-
муть такими перебільшеними?

Сміливо можу сказати, що цей се-
ріал я „признала“, і причин цьому є 
кілька. По-перше, „Чорне дзеркало“ 
зміг мене вразити з першої серії. Від-
чуття були змішані, але, як на мене, 
негативні емоції — значно кращий 
варіант, аніж їх цілковита відсут-
ність. Вплив мав не стільки зміст 
серії (хоч він справді шокуючий), 
скільки те, що вона була абсолютно 
відірвана від шаблонів — я уявляла 
собі цей серіал по-всякому, але точ-

но не так. По-друге, як я вже згаду-
вала, серії цілком автономні, що не 
зобов’язує вас дивитися їх строго за 
порядком і пригадувати, що було у 
попередній — вони більше схожі 
на повноцінні фільми, щоправда, із 
коротшим хронометражем. Третє і 
найважливіше: хоч за жанром це – 
наукова фантастика, відображена 
у серіалі дійсніть дуже скидається 
на сучасну, дещо гіперболізовану, 
реальність. Особливо чітко це про-
стежується у першій серії третього 
сезону, де зображено суспільство, 
кожен індивід якого має свій рей-
тинг, сформований на основі зви-
чайних „лайків“. Саме це й визначає 
соціальний статус кожної людини, 
від якого залежить рівень комфорт-
ності житла, спосіб пересування мі-
стом, можливість або її відсутність 
відвідувати певні заклади. Ситуа-
ція доведена до абсурду: якщо ваш 
рейтинг „впав“ нижче за позначку, 
встановлену власниками будівлі, 
ви не зможете увійти до неї, 
навіть якщо працюєте у ній. 
Комунікувати потрібно 
лише із „правильними“ 
людьми, адже за спілку-
вання із низькорейтинго-
вим представником, нехай 
і родичем, суспільство 
може відмінусувати ваші 
бали. Зате поліція тут 
дуже дієва, адже штрафні 
санкції також конверту-
ються у рейтингові бали. 
Світ лицемірів, котрі спеціально 
підшуковують співрозмовників, на-
тягнувши на нещирі обличчя штучні 
посмішки, і безперервно „лайкають“ 
одне одного, щоб підвищити свій 
соціальний статус. Здається, нічо-
го страшного: фантастичний серіал 
— просто чиясь вигадка, але чи не 

кожен із нас навіть на підсвідомому 
рівні, опублікувавши нову світлину у 
своєму життєписі будь-якої соціаль-
ної мережі, „полює“ за вподобайка-
ми. Тож чи справді „Чорне дзеркало“ 
застерігає від надуманої небезпеки?

У жовтні 2017 року американ-
ський журнал Wired (щомісячне 
міжнародне видання, що спеціалізу-
ється на темі впливу комп’ютерних 
технологій на культуру, економіку 
та політику) опублікував матеріал 
„Китайське попередження — як пра-
цює соціальний рейтинг на основі 
Big Data“ („Big data meets Big Brother 
as China moves to rate its citizens“). У 
статті йдеться про систему соціаль-
ного рейтингу довіри на основі вір-
туального життя, яку уряд Китаю 
почав запроваджувати ще 2014 року, 
і яка з 2020 року стане обов’язковою 
для всіх людей, компаній та органі-
зації, що діють на території КНР. 
„Уявіть світ, в якому всі ваші дії 
ретельно відстежуються та оціню-
ються: що ви купуєте в онлайн-ма-
газинах; де ви перебуваєте; з ким і як 
товаришуєте; скільки годин витра-
чаєте на стримінг чи відеоігри; які 
рахунки і податки сплачуєте (або не 
сплачуєте). Рейтинг буде публічною 
відкритою інформацією і від нього 

буде залежати, чи отримаєте ви 
іпотеку, нову посаду, в яку 
школу зможуть ходити ваші 

діти і навіть — варто йти 
з вами на побачення чи 
ні“, — пише автор. Гада-
єте, це неможливо? Але 
цю інформацію вже дав-
но збирають за допомо-
гою Google, Facebook, 
Instagram та інших інтер-
нет-платформ.

Ми щодня заглядаємо 
у чорні дзеркала перед 

тим, як розблокувати смартфон, 
увімкнути телевізор чи ноутбук; 
вони щохвилини „подорожують“ 
у наших кишенях, щоночі лежать 
біля наших подушок — вони з нами 
постійно. Вони слідкують за нами?..

Анастасія МОЗГОВА
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арт-проект

Карпати надихають і взимку
В арт-резиденції Ярослава та Тетяни Ціко (господар — випускник 

Львівської політехніки) відбувся четвертий за ліком і 
перший тематичний симпозіум „Зимові мотиви Славська“. На 
нього подружжя запросило українських живописців — Аліну 
Храпчинську з Харкова та Ігоря Юрченка зі Львова.

Програма симпозіуму — це 
частина довготривалого проекту, 
який має декілька етапів. Завер-
шальним заходом буде весняний 
пленер. Митців не обмежують у 
жанрах, виражальних засобах, але 
основною темою для них залиша-
ється зображення карпатських гір. 
Гірські краєвиди може доповню-
вати анімалістика — на полотнах 
заживуть своїм художнім життям 
вівці, коні, корови, собаки та інші 
домашні тварини. Допускають і по-
яву в сюжетах людини.

Для Ярослава Ціко природа 
Карпат, особливо Славського, є 
унікальним джерелом натхнення. 
Мистець також бере участь у плене-
рі, бо для нього — це певний риту-
ал спілкування з небом, коли мож-
на схилити голову перед величчю 
Карпат як Божого творіння. Разом 
із дружиною мистець безкоштовно за-
безпечує учасників резиденції необ-
хідними для малювання матеріалами, 
харчами — організація проведення 
пленеру відбувається на високому 
міжнародному рівні. Ярослав Ціко 
сподівається, що невдовзі зможе за-
прошувати на симпозіуми й худож-
ників з-за кордону, популяризуючи 
таким чином українську культуру.

Для Аліни Храпчинської пленер 
став емоційним проникненням у 
єство природи. За її словами, під 
час малювання наче розчиняєшся у 
часі та просторі. З-під пензля майс-
трині з’явилися безкраї силуети гір 
і величавих ялин, світло ранкових 
променів, які лагідно лягають на 
снігові замети. Їй вдалося майстер-
но передати контрасти темних плям 
фрагментів дерев зі сніговими пло-
щинами. Поміж них виокремлюють-
ся голубі та фіолетово-сині тіньові 
мазки, передаючи фактуру гірських 
полонин. Для мисткині цей пленер 
був важливим, бо дав змогу отрима-
ти творчу наснагу, поспілкуватися 
із колегами, обмінятися з ними до-
свідом пленерних замальовок, діз-
натися про нові підходи до процесу 
розвитку живописних технік та об-
говорити творчі плани на майбутнє.

Викладачеві Львівської політех-
ніки (доцент кафедри ДОА, ІАРХ) 
Ігорю Юрченкові симпозіум допо-
міг реалізувати себе в експеримен-
тальному моделюванні композиції 
пейзажу, в побудові нестандартних 
рішень і пошуку нових фактурних 
ефектів. Для колег пан Ігор підготу-
вав цикл теоретичних викладів про 
особливості творення зображуваль-
ної площини, ознайомив із власною 
методикою аналізу творів образо- 
творчого мистецтва. Увечері мит-
ці обговорювали ключові питання 
сучасного мистецтва, його напрями 
та місце українського живопису у 
світовому контексті.

Ярослав Ціко планує співпра-
цювати з навчально-оздоровчим 
табором Львівської політехніки 
„Славське“ — залучатиме виклада-
чів до творчості й відпочинку. Відбір 
учасників арт-резиденції, як і рані-
ше, буде здійснювати відповідно до 
якості робіт митців. Оскільки після 
дванадцятиденного пленеру нама-
льовані картини (погана погода — 
автори доробляють їх у майстерні) 
залишаються в резиденції, то її го-
сподар будує галерею.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Три українські мурали ввійшли 
до списку найкращих світових 
торішніх вуличних витворів мис-
тецтва. Це два київські мурали та 
один харківський. Перший — робо-
та італійського автора, яку ство-
рено в межах проекту Art United 
Us „Розум, тіло і душа“. На муралі 
зображено ведмедя із людськими 
руками. Малюнок художника з 
Аргентини, на якому намальовано 
два голубі леви, — другий мурал. 
Третім стала велика голова, яку 
зображено на одній із харківських 
стін. Список уклали та оприлюдни-
ли на сайті I support street art.

З нагоди відзначення Дня Собор-
ності Президент України нагоро-
див письменника Андрія Содомо-
ру орденом „За заслуги“ III сту-
пеня. Окрім Андрія Содомори, 
такий орден отримав письменник 
Богдан Стельмах. Скрипаль Олег 
Кульчицький став народним ар-
тистом України, художник Василь 
Семенюк — народним художником 
України, а художниця Галина Но-
воженець-Гаврилів — заслуженою 
діячкою мистецтв України.

До довгого списку претендентів 
на українську національну кіно-
премію ввійшло 59 фільмів. Щоб 
взяти участь у конкурсі, загалом 
подано 77 стрічок. До списку потра-
пило 16 повнометражних ігрових, 
22 короткометражні ігрові, 13 
повнометражних документальних, 
8 анімаційних кінокартин. 22 січня 
члени Української кіноакадемії 
розпочали голосування за фільми, 
які ввійдуть до короткого списку 
претендентів на „Золоту Дзиґу“. 
Підсумки голосування оприлюд-
нять у лютому.

У Львові на центральній площі 
біля пам’ятника Тарасові Шев-
ченку відбувся День гуцульської 
культури на Львівщині. Це своє-
рідне театралізоване свято, в яко-
му взяли участь гуцульські коляд-
ники, творчі мистецькі колективи, 
майстри декоративно-ужиткового 
мистецтва зі столиці Гуцульщини —                                                                         
смт. Верховини Івано-Франків-
ської області. У програмі заходу 
були гуцульські коляди, співанки, 
запальні народні танці, гуцуль-
ське весілля, показ автентичного 
гуцульського одягу та багато інших 
видовищних культурно-мистець-
ких акцій.

За матеріалами інформагенцій
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активне дозвілля

Я ПІДУ В ЗИМОВІ ГОРИ…
Засніжені вершини, де й 

стежок до них не дуже то й 
видно, манять навіть більше, 
ніж зелені. Однак гірські похо-
ди взимку потребують відповід-
ної підготовки — споряджен-
ня, знання правил поведінки у 
складних погодних умовах. Про 
особливості зимових вилазок, 
щоб вони у тих, хто тільки про 
них і думає, відбувалися без не-
приємностей, говоримо з людь-
ми, які практикують такий вид 
відпочинку.

Готуй сани влітку
— Усе залежить від фізичної го-

товності, — каже випускник Полі-
техніки Дмитро Григорчак, який з 
п’ятого класу ходить у гори. — Щоб 
наважитися іти в гори взимку, по-
трібно побувати влітку хоча б у п’я-
ти-десяти походах. Люблю ходити з 
друзями через Вухатий Камінь на Піп 
Іван Чорногірський. Загалом гори зи-
мові й літні — різні і завжди бувають 
непередбачувані. А деякими місцями 
(через ту ж гору Жереб), коли вони 
присипані снігом, йти взимку навіть 
легше…

Зі собою для походу слід мати 
зручний і теплий одяг — штани, 
куртку, термобілизну, светр (можна 
взяти запасний), рукавиці. Стануть 
у пригоді балаклава й лижні окуля-
ри — від сліпучої білизни снігу. Щоб 
сніг не потрапляв у гірські черевики 
(вибирайте хороші, зручні) і не про-
мокали ноги, варто одягати спеціаль-
ні бахіли. Обов’язково мусять бути 
снігоступи, які збільшують площу 
стопи для меншого провалювання у 
сніг. Коли сніг тане, а потім замерзає, 
то утворюється льодова кірка – саме 
тому в гори без „кішок“ і льодорубів 
краще не вирушати.

Для ночівлі потрібно мати теплий 
спальник. Не важливо якої фірми, 
головне, щоб на ярлику було зазна-
чено, що його можна використову-
вати при температурі мінус вісім і 
нижче. Обов’язковим є і газовий або 
бензиновий пальник для розпалю-
вання вогню. Їжу в зимовий похід 
вибирайте таку ж, як брали влітку, 

але калорійну; не забудьте про тер-
мос чи пляшку з водою (вона легша; 
зауважу, що з досвідом наповнення 
наплічника мінімізувалося). Телефон 
із GPS — теж необхідність. А також — 
розуміння, де можуть зійти лавини: 
йти по навислому снігу, його заметах 
дуже ризиковано.

На полонині перед горою Хом’як 
ми з друзями зустріли на Новий рік 
старшу сімейну пару. Ці люди від-
верто нам розповідали, що їм вда-
лось осилити небагато — піднімали-
ся лише до першої години дня, щоб 
залишився час спуститися вниз. І 
справді дуже важливо розрахувати 
свої сили та час: бувало, що й ми не 
підіймалися на вершину, бо розуміли, 
що не встигнемо зійти з неї за дня.

Без правил — небезпечно
— Безпечними гори не бувають 

навіть улітку, — переконана інструк-
тор з туризму Львівського обласно-
го центру туризму краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді Ірина 
Блистів. — Але якщо дотримувати-
ся спортивних правил проведення 
туристичних подорожей, то можна 
уникнути багатьох неприємностей.

Насамперед, треба мати досвід 
гірських походів, хоча би займати-
ся у турклубі чи секції спортивного 
туризму. Коли ви і друзі маєте цей 
досвід і вирішуєте піти в зимову 
мандрівку, подбайте про реєстра-
цію своєї групи. Для цього необхідно 
знайти або завантажити з інтернету 
маршрутний лист, книжку. У ній вка-
зати склад вашої групи, план похо-

ду, складні ділянки маршруту тощо. 
Цей документ має містити висновок 
маршрутно-кваліфікаційної комісії 
(голова — Богдан Генеза, тел. (067) 
6738058) щодо безпечності обраного 
шляху, рекомендації. Комісія може 
підібрати оптимальний маршрут, 
надати інформацію про розташуван-
ня пункту рятувально-пошукового 
загону в районі, в який вирушаєте. 
Рятувальникам варто дати особистий 
номер телефону й повідомити про ви-
браний маршрут. Якщо під час походу 
не плануєте кілька днів спускатися з 
гір, то в плані маршруту потрібно 
вказати аварійні виходи. Хоча, на моє 
переконання, ночівля взимку в горах 
— це високий рівень екстремальності.

Групу найкраще формувати з 
людей приблизно одного віку й по-
дібної фізичної підготовки. Кожен 
її учасник мусить знати, як надати 
елементарну медичну допомогу, й за 
щось відповідати — за провізію, при-
готування їжі, за аптечку тощо. Крім 
цього, має бути два досвідчені керів-
ники, щоби за потреби один з них міг 
доправити потерпілого до найближ-
чого населеного пункту.

Найчастіші проблеми взимку — 
обмороження обличчя і рук. До того 
ж, за сильного вітру людина може 
не помічати, що замерзає. Запобіг-
ти цьому допоможе балаклава або 
лижний шолом. За кордоном дуже 
популярні термогрілки — квадрат-
ні мішечки, наповнені спеціальною 
сумішшю, які кладуть в рукавички й 
шкарпетки. У нас їх теж можна при-
дбати.

Наталя ЯЦЕНКО
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інфекційні недуги

Ліків від кору нема
Останніми тижнями дедалі частіше чуємо про спалахи кору. 

Зафіксовано вже кілька летальних випадків хвороби. Як бути: 
бити на сполох чи зберігати спокій, вважаючи кір „безпечним“ 
захворюванням? Чи і справді головна причина зараження у тому, 
що люди відмовляються від щеплень? Пояснює лікар-педіатр 
Медичного центру Medicover Мар’яна Іськів. 

Хворому достатньо 
пчихнути

Кір — одна з найбільш висо-
коконтагіозних хвороб у світі. За 
даними МОЗ України, 2017 року в 
Україні зафіксовано 4782 випадки 
захворювання на кір. Цьогоріч він 
знову нагадує про себе. Статистика 
невтішна: за даними департамен-
ту ОЗ ЛОДА, станом на 22 січня на 
Львівщині захворіло 139 осіб (із них 
— 101 дитина), а вже на 29 січня — 
237 осіб (із них — 179 дітей).

Захворювання передається по-
вітряно-крапельним шляхом, тоб-
то під час вдихання найдрібніших 
крапель слизу, які потрапили в по-
вітря при чханні, кашлі або розмо-
ві хворого. Вірус кору може жити в 
повітрі та на поверхнях предметів 
до двох годин. Якщо у житловому 
будинку хтось хворий на кір, то 
ймовірність інфікуватись від нього 
досить висока.

Інкубаційний період кору (тобто 
період, коли вірус уже є в організмі, 
але протікає без симптомів ) стано-
вить від 6-ти до 21-го дня. Цей час, 
очевидно, найбільш небезпечний: 
хворий стає джерелом інфекції, на-
віть не підозрюючи цього. 

У разі якщо невакцинована осо-
ба мала контакт із хворим на кір, 
то задля підвищення рівня імун-
ного захисту організму їй можуть 
запропонувати ввести впродовж 
перших 72-ох годин специфічний 
імуноглобулін, який, однак, не є 
альтернативою щепленню. Таку 
процедуру проводять зрідка і лише 
у стаціонарі. 

Починається зі звичайної 
застуди

Захворювання можна розпізна-
ти за такими симптомами: висока 
температура, головний біль, не-
жить, сухий кашель, збільшення 

лімфовузлів, запалення слизової 
оболонки очей (сльозотеча, світ-
лобоязнь, гнійні виділення), про-
нос та блювота. Саме через те, що 
такі ознаки характерні і для звичай-
ної застуди, на початковій стадії 
кір важко діагностувати. У період 
катаральних проявів на слизовій 
ротової порожнини 
помітне специфіч-
не висипання біло-
го кольору — так 
звані плями Бель-
с ь к о г о - К о п л і к о -
ва-Філатова. Вони 
характерні тільки 
для кору. Лише на 
4–5 день з’являються червоні ви-
сипання, які мають тенденцію до 
злиття, — спершу на голові та об-
личчі, а згодом — по всьому тілу. 
Захворювання триває впродовж 
чотирьох тижнів, а іноді й довше. 
Обов’язково слід дотримуватися 
ліжкового режиму.

Ліків від кору не існує. Зазвичай 
лікують від тих недуг, що прояв-
ляються у пацієнта, — ГРВІ, грипу 
чи бронхіту. Кір не є небезпечний 
сам собою, небезпечні серйозні 
ускладнення цієї хвороби, як-ось: 
пневмонія, отит, енцефаліт, які 
можуть привести до інвалідності 
та смерті. Тому хворих із важким 
перебігом кору госпіталізовують в 
інфекційне відділення.

Щеплення запобігає 
ускладненню

9 із 10-ти людей, які не отримали 
подвійної дози вакцини і контакту-
вали з хворим, здебільшого заража-
ються. Звісно, що захворіти можуть 
і щеплені (на сьогодні таких 50% ді-
тей), однак у них хвороба протікає 
без ускладнень. Через вакцинацію 
виробляється специфічний імуні-
тет, унаслідок чого організм людини 
стає нечутливим до захворювання. В 

Україні, згідно з календарем, перше 
щеплення від кору проводять 12-мі-
сячній дитині, а планову ревакцина-
цію — у 6 років. Ці дві дози гаранту-
ють захист організму від кору.

Якщо дитині більше шести років і 
вона не має жодного щеплення КПК 
(комплексна вакцина проти кору, 
епідемічного паротиту, краснухи), 
то потрібно зробити два щеплен-
ня з інтервалом не менше місяця. 
Якщо батьки не пам’ятають, чи їхня 
дитина щеплена і не мають жодних 
документальних підтверджень, то 
таку дитину слід вакцинувати. Те 
саме стосується підлітків і дорослих, 
які не хворіли на кір і в дитинстві не 

були щеплені. Тим 
дорослим, які свого 
часу отримали пла-
нові щеплення, але 
не хворіли на кір і 
належать до групи 
підвищеного ризику 
(наприклад, медики, 
педагоги) радять от-

римати додаткову профілактичну 
дозу. Після введення вакцини впро-
довж 36–72 годин може підвищити-
ся температура тіла чи почервоніти 
місце ін’єкції. Це в межах норми. 
Перед вакцинацією лікар повинен 
оглянути пацієнта, щоб перекона-
тися, що він цілком здоровий. Ін-
коли запитують, чи треба здавати 
загальний аналіз крові. Можна, але 
не обов’язково.

Звісно, що людям із протипока-
зами (скажімо, онкохворим чи тим, 
у кого вроджені імунодефіцити) 
щеплення робити не можна. Їх має 
вберегти колективний імунітет. Але 
щоб колективний імунітет діяв, тоб-
то хвороба не поширювалася, вакци-
нованого населення повинно бути 
не менше 95%. 

Вакцина проти кору входить до 
складу комбінованої трикомпо-
нентної вакцини КПК. Вона містить 
живі атенуйовані (штучно ослабле-
ні) віруси кору, паротиту і краснухи. 
Наразі в Україну для щеплень КПК 
постачають Пріорикс™/Priorix™ 
— препарат, вироблений компані-
єю GlaxoSmithKline Biologicals s.a 
(Бельгія). Це безпечна, ефективна 
та якісна вакцина, прекваліфікова-
на ВООЗ. 

Ірина МАРТИН
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які ви-
дав Національний університет „Львів-
ська політехніка“: 
залікову книжку на ім’я: Бондар Артем                             
Вікторович; 
студентський квиток № 1137111 на ім’я: Павен-
ська Анна-Марія Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Солук Юлія 
Миронівна;
студентський квиток № 10316566 на ім’я: Дя-
ченко Любов Олександрівна;
студентський квиток на ім’я: Корінь Ольга 
Романівна;
студентський квиток на ім’я: Леськів 
Христина Тарасівна;
студентський квиток на ім’я: Паночко Марта 
Орестівна;
студентський квиток на ім’я: Войтович Ма-
рія Богданівна;
студентський квиток на ім’я: Курачицький 
Денис Валерійович;
студентський квиток № 11812119 на ім’я: За-
луцький Роман Олесевич.

Дирекція Інституту при-
кладної математики та 
фундаментальних наук, 
колектив кафедри ОМП ви-
словлюють щире співчуття 
доценту кафедри Ярославу 
Миколайовичу Пелеху з 
приводу тяжкої втрати — 
смерті

матері.

Колектив кафедри хімії і 
технології неорганічних 
речовин Інституту хімії та 
хімічних технологій  ви-
словлює щире співчуття 
в.о. завідувача кафед-
ри, професорові Зеновію 
Орестовичу Знаку з приво-
ду смерті батька

Ореста Петровича Знака.

Колектив дирекції Інституту хімії та хімічних технологій ви-
словлює щирі співчуття заступнику директора, декану базо-
вої вищої освіти Зеновію Орестовичу Знаку та його родині з 
приводу тяжкої втрати — смерті батька

Ореста Петровича Знака. 
Поділяємо горе, сумуємо разом з Вами.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках (чорно-білий друк)

Частина шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті 
на замов лення — 50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколірний друк)

Частина шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного блоку 
на замовлення

Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з використанням 
матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріалів 
редакцією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до 
виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох публікацій –             
10% від суми замовлення.
Крайній термін подання реклами — десять днів     
до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел. (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Запрошуємо на великопостові реколекції 
для працівників Національного університету 

„Львівська політехніка“ на тему:                                    
„Бути собою“.

У програмі науки та розва-
жання над найцікавішим у своїх 
подробицях — Євангелієм від 
Марка, духовно-молитовний ве-
чір, перегляд фільму. Окрім цьо-
го буде можливість приступити 
до Св. Таїнства Сповіді та взяти 
участь у Божественній Літургії.

Реколекції відбудуться у Свя-
топреображенському монастирі 

сестер ЧСВВ (хутір Береги біля 
Деревача) від 9 березня (19.00) 
до 11 березня (12.00).

У вартість — 180 грн. — вхо-
дить проживання, триразове 
харчування, нічліг.

Реколектант — академічний 
капелан Львівської політехніки, 
доцент кафедри ХТС о. Тарас 
Жеплинський.

Щоб зареєструватися треба написати повідомлення на електронну 
адресу zheplynskyi@ukr.net, де вказати своє прізвище, ім’я та номер 
мобільного телефону.

Вчимо англійську разом!
Якщо вам від 16 до 35 років і ви мрієте добре 

знати англійську мову, то разом із нами вам це 
вдасться! Пропонуємо вивчати англійську лег-
ко, захопливо, доступно. На вас чекає саме рі-
вень A2. Якщо ви вже вивчали мову раніше, та 
через брак часу все закинули, призабули і зараз 
пам’ятаєте лише алфавіт, — ми це без проблем 
виправимо.

Новий навчальний семестр стартує 5 лютого!
Вже нині можете записатися на перше 

безоплатне заняття, перейшовши за посиланням 
https://goo.gl/forms/3JwRY5X0EmzcCADv1.
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МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив Видавництва Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ вітає з ювілеєм 
директора 

Івана Павловича 
ПАРОВ’ЯКА!

Про велич людини свідчать її вчинки. Ваша багаторічна пра-
ця над розвитком Видавництва Львівської політехніки є добрим 
прикладом завзяття, відданості, наполегливості, мудрості, фа-
ховості та любові до своєї частинки України. Завдяки Вам, на-
дійному керманичеві, розвивається Львівська політехніка через 
якісну книгу, Видавництво невпинно шукає нових можливостей 
до поступу. 

Бажаємо Вам і надалі розвивати дар християнської доброти та 
мудрості. Усіх Вам гараздів, розуміння від рідних, друзів та пра-
цівників. Миру в серці, родині та Україні. Міцного здоров’я на 
многії та благії літа! 
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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, 4. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 180039

В. о. 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, 

Тетяна ТРАЧУК 

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 та останній сторінках —                                                              
світлини Дмитра ГРИГОРЧАКА

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
2, 3, 4 лютого — „Коли цвіте папороть“ 

(опера, прем’єра). 18.00.
7 лютого — Вечір одноактних балетів. 

18.00.

Національний 
академічний український 
драматичний театр                            
ім. М. Заньковецької
1 лютого — „Ревізор“. 18.00.
2 лютого — „Украдене щастя“.                          

18.00.
3 лютого — „Різдвяна ніч“. 18.00.
4 лютого — „Марія Заньковецька“ 

(прем’єра). 19.00.
6 лютого — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.
7 лютого — „Небилиці про Івана…“. 

18.00.

Львівський 
академічний театр                                  
ім. Л. Курбаса
2, 3 лютого — „Впольована пристрасть, 

або Підслухані пісні княжого 
саду“. 19.00.

4 лютого — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
7 лютого — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр 
ім. Лесі Українки
3 лютого — „Людина в підвішеному 

стані“. 19.00.
4 лютого — „Перетворення“. 19.00.
7 лютого — „УФО“. 19.00.

Перший театр
1 лютого — „Дорога до Різдва“. 12.00.
2 лютого — „Куди зникло море“. 12.00.
3 лютого — „Лялька Реґґеді Енн“. 14.00.

Увага: конкурс!
Колегія та профком студентів і аспірантів, 
Товариство „Просвіта“ ім. Т. Шевченка, 
Народний дім „Просвіта“, „Молода Просвіта“
запрошують студентів Львівської політехні-
ки до участі

в конкурсі на найкраще читання 
творів Тараса Шевченка.

Просимо зголошуватися в колегію та профком студентів 
Львівської політехніки
(кімн. 235 головного корпусу).

Конкурс відбудеться в клубі-кафе „Політехнік“
(вул. Карпінського, 8, ІІІ поверх)
20 березня 2018 року о 16. 00

Переможців конкурсу буде премійовано.




