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Скільки кохань буває у житті?
„Ти — моє перше кохання.
Останнє уже було“
Ліна Костенко
Що таке кохання — питання, яке
споконвіку турбує людство.
Відповідь на нього шукають
не лише „прості смертні“, а й
філософи, психологи, соціологи,
письменники, поети, художники
та навіть лікарі. І жоден з них не
знайшов єдиної та чіткої відповіді. Психологи, наприклад,
називають кохання почуттям
задоволення, перехідною емоцією — усвідомленим тілесним
збудженням, що відчуваємо під
впливом певного подразника,
котре має хвилеподібну природу.
Медики все пояснюють ендорфінною теорією, згідно з якою в
організмах закоханих підвищується рівень виділення гормону
ендорфіну, який змушує мозкові
центри задоволення працювати
активніше, через що на особу
значно сильніше діють будь-які,
навіть найменші, позитивні чинники — саме тому для закоханих
сонце сяє яскравіше, небо —
блакитніше, а самі вони частіше
перебувають у гарному настрої.
Кохання називають першим,
єдиним, останнім, нерозділеним,
платонічним, вічним, всепрощаючим, лебединим тощо.
Хтось вважає його Божим даром,
хтось — прокляттям. Одні наввипередки розповідають, як кохання окрилює, інші стверджують,
що це безпрограшний квиток у
могилу. До когось кохання приходить щороку, а комусь бракне
життя, аби кохати свого обранця. І справді, зізнатися у коханні
— просто, але значно складніше
щодня це доводити.
То скільки насправді буває кохань? Чи можливо впродовж десятків років йти по одній прямій,
з усіма її пагорбами, схилами,
ровами й вершинами, жодного
разу не зійшовши з дороги?
За результатами досліджень
британських соціологів, справжнє кохання людина спроможна
переживати у своєму житті двічі,
а жінки найчастіше виходять заміж саме за об’єкт свого другого
великого почуття.

Ірина Гамкало-Гусак, магістрантка другого курсу Інституту
права і психології:

„Вірю в єдине кохання“
Я вірю в єдине кохання. Для мене кохання — це щось таке
незрозуміле, що я не можу зараз пояснити словами. Якщо ти
кохаєш, то любиш у людині всі її „плюси“ і всі „мінуси“. Моє
справжнє кохання — це мій чоловік, з яким у нас кохана дитинка. Ми — однокласники, тож навіть не можу сказати, як
довго триває наше кохання: напевно, усе життя.
Роман Кузів, студент першого курсу Інституту
телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки.

„Друге кохання вже не може бути таким
сильним, як перше“
Бувають такі випадки, що любиш одну дівчину, а потім закохуєшся ще й в іншу. Тоді замислюєшся: існує кохання, чи ні?
Але я вважаю, що можна одночасно любити двох. Кохання
— це більше прив’язаність, коли не можеш без людини, дуже
хочеш бути з нею. Правдиве-правдиве кохання є одне, і воно може тривати навіть безперервно. Друге кохання вже не може бути таким сильним, як
перше, бо, як і все повторне у житті, воно має тенденцію йти на спад. Наразі
кохання у мене немає.
Анна Оріховська, студентка третього курсу Інституту
архітектури:

„Кохання буває перше і буває справжнє“
У кохання я вірю. Кохання — це любов двох людей. Вважаю,
що кохання буває перше і справжнє. Дуже добре, коли вони
пов’язують тебе з однією людиною. Перше — це дитяча невинна любов, а справжнє — знайти людину, з якою ти хочеш
провести життя, якій ти довіряєш. Не існує певних критеріїв справжнього кохання — ти просто його відчуваєш: почуваєшся потрібним, відчуваєш підтримку, знаєш, що ти коханий. Полюбив-розлюбив і так
три-чотири рази — це точно не кохання. Невзаємне кохання — це швидше
тимчасове захоплення. У підлітковому віці я була впевнена, що невзаємно
закохалася, і для мене це була трагедія, але коли подорослішала, то минулося. Перше, дитяче, кохання у моєму житті вже було. Наразі не поспішаю
закохуватись, а лише налаштовуюся на нові почуття.
Олена Цап, магістрантка другого курсу Інституту права і
психології:

„Справжнє і щире кохання може бути
лише одне, в окремих випадках — два“
Справжнє і щире кохання може бути лише одне, в окремих
випадках — два, але це максимум. Для мене кохання — це
коли люди довіряють одне одному, поважають, цінують і
бояться втратити одне одного. Звичайно, я вірю у кохання, воно існує і вже
траплялося на моєму життєвому шляху.
Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА
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співпраця

М

іжнародний фонд соціальної адаптації
та Національний університет
„Львівська політехніка“ 8 лютого підписали
угоду про дальшу реалізацію проекту
„Україна — Норвегія“ — перепідготовка
і соціальна адаптація українських
військовослужбовців і членів їхніх родин.

Проводить навчання Інститут
адміністрування та післядипломної
освіти Львівської політехніки спільно з Міжнародним фондом соціальної адаптації (МФСА) та Університетом NORD (Королівство Норвегія).
Ректор Політехніки професор
Юрій Бобало та президент МФСА
Володимир Рубцов обговорили
практичні аспекти дальшої співп-

| Світлина Наталії Павлишин

„Україна — Норвегія“
у Політехніці
продовжується

раці. Цьогоріч чималу увагу приділять вивченню ефективності проекту, щоб зрозуміти подальші кроки.
Якщо аудит пройде успішно, уряд
Королівства Норвегії готовий збільшити його фінансування вдесятеро.
Юрій Бобало наголосив, що
співпрацю в цьому напрямі потрібно не лише підтримувати, а й розширювати. А Політехніка максимально

сприятиме цьому, бо має багаторічний досвід підготовки офіцерів запасу для Академії сухопутних військ
ім. гетьмана Петра Сагайдачного. У
нашому університеті готові збільшити перелік спеціальностей, за
якими навчатимуть ветеранів Збройних Сил.
Наталія ПАВЛИШИН

вшанування

День народження Героя Небесної Сотні

В

ідтепер Львівщина вшановуватиме героїв Небесної Сотні
по-особливому: 6 лютого започаткували новий проект —
„День народження Героя Небесної Сотні“, який ініціювала ЛОДА.
Розпочали з ушанування загиблих під час розстрілів на Майдані
2014 року Героїв України — колишнього працівника ІБІД Львівської
політехніки Володимира Бойківа (народився 5 лютого) та МиколиОлега Паньківа (народився 6 лютого).

Заходи проходили у Львівському
музеї визвольної боротьби. Присутніми були рідні й близькі героїв.
Про те, яким був Володимир
Бойків, розповіла його сестра Ірина Ільків:
— Нас змалку виховували на патріотичних піснях, які знали наші
батьки, — вони дуже гарно співали, і це передалося нам із братом.
Востаннє до Львова Володимир
приїздив на Старий Новий рік, щоб
привітати батька з іменинами. Планували, як улітку відзначатимемо
діамантовий ювілей батьків. А повернувшись до Києва, Володя знову
пішов на Майдан. Востаннє спілкувався з матір’ю 18 лютого, називаючи розстріли страхіттям. А в ніч на
19 лютого отримав три вогнепальні
поранення — у печінку та селезін-

ку, хребет і голову. Дружина шукала
чоловіка на Майдані п’ять днів, аж
доки не знайшла серед невпізнаних
тіл. Його поховали у рідному Львові.
Вшанувати колегу прийшли й
політехніки, зокрема проректор
Роман Корж, члени осередку Товариства „Просвіта“ ІБІД, співпрацівники.
Так урочисто вшановуватимуть
усіх героїв. Заступник голови ЛОДА
Ірина Гримак наголосила, що проект „День народження Героя Небесної Сотні“ створили, щоб про українських героїв пам’ятали завжди, а
не лише вшановували в окремі дати.
Як зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА
Мирослава Туркало, завдяки цьому

проекту кожен день народження
героїв Небесної Сотні зі Львівщини відзначатимуть урочисто, щоб
популяризувати українську історію
та її творців.
Вшанувати загиблих героїв
прийшли учні та студенти львівських навчальних закладів. Під час
заходу звучали патріотичні пісні у
виконанні Софії Федини, Зиновія
Медюха та інших українських співаків і композиторів.
— Я сьогодні отримую неймовірну насолоду від спогадів, від
того, що ділитеся своїми почуттями
і даєте нагоду нарешті зрозуміти,
які вони — наші герої. Цей проект
— абсолютно унікальний. Добрим
людям спало на думку розпочати
вшановувати дні народження героїв. Коли герой — це хтось із рідних,
то особливо відчутна цінність жертви. Відчути історію людини, яку ти
ніколи не знав, і зрозуміти, чому ця
людина є сьогодні однією з найрідніших, — напевно найважливіше,
— зазначила співачка та волонтер
Софія Федина.
Наталія ПАВЛИШИН
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вручення дипломів

Пам’ятати про три речі:
батьків, викладачів і Політехніку

Т

акі настанови дав випускникам Інституту права і психології
ректор університету Юрій Бобало під час урочистості з нагоди
вручення дипломів магістрів.

Цього дня в актовій залі головного корпусу голку не пропхаєш.
А директор ІНПП Володимир Ортинський зміг потрапити до зали
лише через кабінет ректора. 420
випускників денної і заочної форм
навчання отримали дипломи: 303
правники (70 із відзнакою), 46 психологів (10 із відзнакою), 22 журналісти (8 із відзнакою), 49 управ-

лінців навчальними закладами (6 із
відзнакою).
Вітаючи випускників, ректор нагадав, що вони у Львівській політехніці
пережили два найважливіші моменти:
вступ і випуск та запропонував порівняти свої відчуття тодішні і теперішні, проаналізувати, що змінилося
за цей час у їхньому житті, у психіці,
мотивації, а також закликав завжди

пам’ятати про батьків, які переживають за своїх дітей упродовж усього
життя, про викладачів, які робили все
можливе, щоб підготувати добрих
спеціалістів і про Політехніку, зі стін
якої виходять і де багатьох своїх однокурсників сьогодні бачать востаннє.
Випускників також привітав директор інституту, його заступниця
з виховної та організаційно-господарської роботи Уляна Парпан, завідувачі кафедр, викладачі.
Ірина МАРТИН

у фокусі

Львівський транспорт — задача
з кількома іксами та ігреками

Т

ранспортна проблема у нашому місті щоразу набирає обертів.
Сьогодні про комфортне і безпечне перевезення можемо
лише мріяти. Чому так склалося? Чи можна якось розв’язати цю
проблему? Як саме? Запитань багато, відповідей, як виявилося,
теж. Отож, ми вирішили продовжити тему, яку розпочали у
попередньому числі і поцікавилися думкою фахівців.

„До кінця цю проблему
не розв’яжемо.
Лише частково“
Євген Форнальчик, завідувач кафедри транспортних технологій Львівської політехніки:
Наша кафедра співпрацює з Львівавтодором, НДІ
„Діпромісто“, Інститутом
просторового розвитку. Коли торік ми провадили всеукраїнську
конференцію на тему
транспортних проблем, то виявилося,
що це питання турбує не лише львів’ян.
На мою думку, вирішити проблему,
що склалася у Львові, можна лише
частково. Чому? Бо наше місто —
особливе: є його стара частина з австрійською і польською забудовами,
і є нова. Вулиці вузькі, бо коли їх будували, то розраховували не на такий

транспорт і не на таку кількість людей, як маємо тепер. Сьогодні стоїть
питання: як у ці вузькі вулиці влити
такі потоки транспорту?
Свого часу ухвалили рішення вивести деякі державні служби з центру на периферію, потім обмежили
рух транспорту на площі Ринок.
Однак проблема залишилася. Що
можемо робити далі? Насамперед
обмежити у центральній частині рух транспортних
засобів до авто власників, які там проживають,
службових, сервісного
обслуговування, розвезення продуктів. В’їзд до
центру машин державної
реєстрації можна дозволити лише у
парні або в непарні дні. Водії повинні виховувати в собі культуру законослухняності — не їхати туди, де в’їзд
заборонено. Також треба активніше
шукати можливості побудови паркінгів. Доречно змінити режим регулю-

вання на перехрестях, а для цього —
вивчити інтенсивність транспортних
потоків.
Серед позитивних змін, які вже
впроваджені, — „зелене“ світло на
перехрестях для 2, 6 і 8 маршруту
трамваїв. Допомагає розв’язувати
проблему і часткова зміна руху транспортних засобів, а також зняття зупинки „Шухевича“ для 3 і 8 трамваїв.
Очевидно, на часі координоване регулювання автомобільного руху на
перехрестях. Застосовуючи такі підходи, ми можемо частково розв’язати
проблеми заторів, адже місто велике,
з багатьма регульованими і нерегульованими перехрестями. Львів має
своєрідний рельєф, де центральна
частина — внизу, а східна, південна
і західна у рівнях різняться на 30–40
метрів. І все це „вливається“ до центру. Отож, можемо зусібіч гарно відрегулювати рух транспорту, однак у
центрі він зупиниться. Зарадити міг
би метрополітен, але щоб збудувати
його, зберігши архітектуру міста,
потрібні дуже великі капіталовкладення. Звісно, їх немає. Можна розширити „нев’їзне коло“ центральної
частини по Франка, Підвальній, до
Городоцької, частково захопити проспект Свободи, але знову ж таки треба
мати рішення альтернативного об’їз-
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ду, а щоб перебудувати для цього інші
вулиці, теж потрібні чималі кошти.
Перехід на електробуси пов’язаний із капіталовкладеннями, які
не під силу місцевому бюджету. Це
суттєво поліпшило б екологію міста,
однак із часом може виникнути нова
проблема: як і де утилізовувати відпрацьовані акумуляторні батареї?
Щороку наші студенти у дипломних
проектах пропонують цікаві розв’язання щодо вдосконалення роботи
регульованих чи нерегульованих перехресть, ми подаємо їх до відповідних установ, але за браком коштів ці
пропозиції неможливо втілити.

„Повинно стати вигідно
їздити громадським
транспортом“
Ігор Могила, керівник відділу розвитку ЛКП „Львівелектротранс“, керівник центру керування рухом ЛКП
„Львівавтодор“, голова ДЕК на кафедрі транспортних технологій
ІІМТ:
Транспортних проблем
у місті я бачу кілька, і кожна з них має різні шляхи
розв’язання. Щодо організованості дорожнього
руху, закономірно, що
на кожному етапі його
розвитку виникають
нові проблеми і новий
спосіб їхнього розв’язання. Колись ми це
вирішували будівництвом шляхів,
перехресть, а також установленням
світлофорів, упровадженням регулювання руху, зокрема координованого.
Тепер це не на часі, адже на сьогодні жоден „розумний“ світлофор без
проблем не пропустить тієї кількості
транспорту, яку маємо. Треба розвивати місто так, щоб люди потребували
менше пересуватися і могли робити це
комфортно.
Кажуть, проблема — вузькі вулиці
у центрі міста та великі автобуси. Ні. У
Європі є теж такі вулиці, а по них їздять
ще більші автобуси. Проблема — у високому рівні автомобілекористування
при низькому рівні автомобілізації: у
нас на тисячу мешканців припадає 200
авто, і 90% власників практично щодня їздять своєю машиною. До порівняння, у Європі на тисячу мешканців
припадає 600 авт, але щодня користується ними менше 50% населення.
Там перевагу віддають громадському
транспорту і велосипедам.

Отож, треба змінювати у місті спосіб транспортного планування — облаштовувати велосмуги і велодоріжки, а для заохочення на паркування
велотранспорту періодично надавати знижки. І громадський транспорт у
проїзді на перехрестях повинен мати
пріоритет супроти приватного.
Як пересадити тих, хто звик їздити власним авто, на громадський
транспорт? У всьому світі діє перевірений спосіб — людині має бути дорого їздити машиною. І питання не в
ціні на пальне, адже якщо є гроші на
купівлю машини, то і на пальне якось
назбирується. Доречно впровадити
платний в’їзд до центру міста, платне паркування та збільшити в кілька
разів штраф за порушення правил.
До слова, з липня діятиме закон, за
яким можна буде штрафувати водіяпорушника без його присутності.
Додаткові паркінги будувати недоречно, натомість треба впорядкувати
ті, що є. На сьогодні у центрі десь та
й запакуєшся — якщо не на відведеному для цього місці, то на тротуарі
чи навіть на газоні. А коли змінимо
правила, то 15% паркомісць будуть
завжди доступні.
Друге, що ми повинні вдосконалити, — це громадський
транспорт. Якщо він курсуватиме безперешкодно, вчасно,
за графіком, то їздити машиною буде невигідно і в часі, і
фінансово. Щоб цього домогтися, потрібно змінити функцію водіїв — вони повинні надавати
послуги з перевезення, а їхній заробіток має залежати від проїжджених
кілометрів, а не від кількості перевезених пасажирів. У такому разі всі
машини, а не 450 зі 600, як це є зараз,
виїжджатимуть на лінію, до того ж,
робитимуть це вчасно. Єдиний спосіб
домогтися цього — електронний квиток. Із його впровадженням вдасться
вивчити кількість пільговиків, які користуються транспортом. У населення складається враження, що у нас із
електронним квитком дещо затягують. Це не так. Просто всі етапи його
втілення треба впровадити відповідно до умов інвестора — ЄБРР. І над
цим тепер активно працюємо.
Також треба розвивати електротранспорт, зокрема комунальний,
адже його легше дотувати. Незабаром
закупимо 50 уживаних трамваїв, якими замінимо вже геть старі. Це не означає, що всі 50 відразу з’являться у
місті, але гарантовано буде 20. Зреш-
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тою, затори на дорогах створюють
машини, а не громадський транспорт.
Не забуваймо, що важливий і пішохідний рух, тому треба облаштовувати для нього спеціальні зони
— променади. Коли вони є, виникає
менше спокус їздити приватним авто
до центру. Гарний приклад — облаштована променада на Курбаса. А у підходах до проектування вулиць доречно враховувати всі ці потреби, про які
говоримо.

„Місту допомагатимуть
якісно підготовлені
транспортники“
Володимир Ковалишин, доцент кафедри транспортних технологій:
Розв’язувати
транспортні проблеми Львова неможливо без добре
підготовлених фахівців.
Нещодавно кафедра
транспортних технологій виграла міжнародний конкурс на програму „Еразмус +“, яка передбачає
поліпшену підготовку магістрів з
організації регулювання дорожнього руху, організації перевезень
та керування на транспорті. Отож,
на кафедрі з’явиться сучасне обладнання, а ті, хто цьогоріч вступить
до магістратури, з вересня навчатимуться за оновленою дворічною
освітньо-науковою програмою,
за якою передбачено і навчання за
обміном в одній із країн-учасниць.
Таким чином, наші студенти зможуть не лише отримати знання європейського рівня, а й подвійні дипломи за спеціальністю „Розумний
транспорт і логістика“. У програмі
візьмуть участь одинадцять університетів: чотири з України, по два з
Італії і Грузії, по одному з Німеччини і Польщі. Працюємо і над удосконаленням підготовки бакалаврів
— готуємо заявку на участь у програмі імені Жана Моне. Отож, найближчими роками наші випускники,
які здобудуть нові знання світового
рівня, зможуть їх практично втілювати, розв’язуючи транспортні проблеми у Львові.
Ірина МАРТИН
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міжнародна співпраця

Світовий освітній простір
У

Львівській політехніці вже більше року діє Центр міжнародної
освіти (ЦМО), завдання якого розширювати міжнародну співпрацю
та сприяти їй стати повноцінним учасником освітнього простору Європи
і світу.
тощо). Допомагають кафедрам у формуванні заявок за програмою „Еразмус+КА2“. За результатами звітування інститутів

| Світлина Катерини Гречин

Нині
працівники
Центру використовують досвід подібних
структур європейських
університетів, зокрема
їхню участь у програмах академічних обмінів
студентів, аспірантів та
викладачів. Вони дбають
і про налагодження конструктивних наукових,
політичних, економічних
та культурних зв’язків,
міжнаціональне порозуміння, на глобальному
рівні ознайомлюються
з методами формування
конкурентоспроможних
на ринку праці випускників університету.
Професор кафедри
інформаційно-вимірювальних технологій ІКТА
Наталія Гоц (на світлині) очолює Центр лише
місяць, але вже встигла
чимало. Зокрема, спільно з колегами провадила
тренінги з формування освітніх програм для
відповідальних за цю ділянку роботи на кафедрах, підготувала пакет
заявок, за якими майже
тридцять з них подано на
програми „Еразмус+КА1“
та Leopolis for Future.
Крім цього, з Туреччиною підписано угоду
Mevlana (про співпрацю
у програмі академічної
мобільності). У Центрі
продовжують формувати
інформаційну базу, оптимізують документацію.
На сайті Політехніки розробляють свій сайт (там,
до слова, можна буде ознайомитися з основними
документами освітніх
програм, інформацією
про освітні стажування,
пакетами документів на
відрядження за кордон

збирають інформацію
про наявність англійськомовних освітніх програм
навчання для бакалаврів,
магістрів та аспірантів,
яку виставлятимуть на
сайті Державного центру
міжнародної освіти МОН
України. До участі в програмі для магістрів уже
зголосилися ІІМТ, ІКНІ
і ІНЕМ, а до аспірантських програм — ІТРЕ,
ІКТА, ІХХТ. Все це дозволить залучати іноземних
студентів до навчання у
Львівській політехніці.
До речі, якщо років 10
тому університет скеровував за кордон близько
270 осіб на рік, а приймав
100 іноземців, то торік
800 політехніків побували за кордоном, а у Львівській політехніці — 1261
особа.
— Світ динамічно рухається вперед, тому глобальні проблеми людства
сприяють інтернаціоналізації вищої освіти,

що, зі свого боку, дуже
впливає на формування
єдиного освітнього та
наукового простору, —
говорить професор Наталія Гоц. — Тож мусимо
адекватно реагувати на
зміни економічних, політичних, суспільно-демографічних та мовних
перебудов не лише нашої
країни, а й інших держав.
Через те, що освіта перестає бути прерогативою
окремого університету
чи країни, мусимо шукати своє місце в цьому
процесі, адже маємо якомога швидше стати повноправним учасником
міжнародного освітнього
простору. Оскільки базою
інтернаціоналізації освіти є академічна освітня
мобільність, то найперше
дбаємо про неї. Водночас
будемо організовувати
і формувати нові міжнародні угоди, збирати
інформацію про освітні
програми, навчання, стажування. Залучатимемо
іноземних викладачів до
навчального процесу у
Львівській політехніці.
Одне із важливих завдань
— знаходити іноземні
освітні програми промислових підприємств. Вони
допоможуть створювати
на кафедрах лабораторії,
на сучасному обладнанні
яких студенти вивчатимуть нові технології. Ми
зацікавлені у тому, щоб
кафедри та інститути й
далі розширювали коло
своїх міжнародних програм, тому будемо продовжувати освітню просвітницьку діяльність.
Хотілося б, щоб політехніки активніше подавали
заявки на міжнародну

співпрацю, адже за кордоном студенти можуть
додатково вивчити кілька дисциплін, аспіранти
— зробити дослідження
на сучасному обладнанні,
викладачі — перейняти
передовий освітній досвід. Без сумніву, це також сприяло би кращому
формуванню курсів іноземною мовою з різних
дисциплін.
У тісній співпраці з
кафедрами працівники
Центру планують і надалі вдосконалювати свою
роботу. Оскільки в кожному колективі знають, в
яких сферах міжнародної
освітньої діяльності себе
найкраще реалізувати,
то допомагатимуть їм
оформляти різні документи та заявки. Спільно з відповідальними
кафедр за міжнародну
освітню співпрацю формуватимуть різноманітні
програми, організовуватимуть навчання, практику для студентів та
аспірантів, підвищення
кваліфікації для викладачів. У планах — не лише
знайомити політехніків із
найкращими іноземними
ідеями, новітніми технологіями, а й залучати до
України передові знання,
ідеї, досвід, європейські
фінансові можливості та
технології.
Невеликий колектив
Центру міжнародної
освіти, маючи багато
планів, прагне не лише
внести достойну лепту
політехніків у міжнародний освітній простір
Європейського Союзу, а
й допомогти університетові гідно пройти процедуру підтвердження у
2019 році статусу національного закладу вищої
освіти.
Катерина ГРЕЧИН
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воркшопи

Студентські
арт-проекти

У

же багато років поспіль студенти четвертого
курсу кафедри дизайну та основ архітектури
ІАРХ напряму „Дизайн“ у межах дисципліни
„Живопис“ творчо та неординарно застосовують
академічні знання на практиці.

Художник-реставратор вищої
категорії, керівник та куратор проектів, старший викладач кафедри
дизайну та основ архітектури Віолета Радомська готує своїх студентів ще з другого курсу, коли починає
знайомити їх із живописом. Сприяють цьому відбору й позааудиторні
завдання, які викладачка постійно
ускладнює, щоб одразу побачити,
хто має нестандартне, креативне
мислення і може брати участь у великих проектах. На позааудиторних заняттях студенти виконують
завдання із живопису і рисунку,
працюють із замовниками й ознайомлюються з багатьма технічними
новинками. Оскільки кожен проект
має свої специфіку і техніко-технологічні особливості, то дизайнери не
просто вчаться виконувати проектну
пропозицію інтер’єрного середовища, а можуть пропонувати також і
свої арт-об’єкти.
— Перші пропозиції надійшли
зі шкільних установ, яких шукали
через знайомих, — розповідає Віолета Радомська. — Нині ж робимо серйозний відбір, бо замовлень
чимало, а нас не так уже й багато. А
почали зі СЗОШ № 28 у Львові, де я
навчалася. Спочатку оформили актову залу, приміщення для початкових класів, відтак створили ще 25
композицій для інтер’єрів школи. У
нашому доробку понад десяток цікавих арт-проектів, виконаних у формі позааудиторних воркшопів. Моїм
вихованцям подобається за допомогою стилістично об’єднаних живописних полотен художньо-естетично наповнювати та організовувати
інтер’єрний простір. Свою творчість
вони втілюють в інтер’єрах шкільних та дошкільних закладів, музеїв,
лікарняних установ, геріатричних
пансіонатів тощо. Серед найбільш
знакових проектів — облаштування художньо-меморіального музею
Модеста Сосенка в с. Підберізці,
там же стінопис-панно актової зали

СШ № 2, декоративне панно та
копії творів Осипа Куриласа для
експозиції його
меморіально-художнього музею
в Щирці. Львівську СШ № 9 та відділення ОХМАТДИТ прикрашають
ілюстрацій Софії Караффи-Корбут
до творів І. Франка „Іван Вишенський“ та „Лис Микита“, Лесі Українки „Лісова пісня“. На основі цих
напрацювань ми сформували масштабний доброчинний арт-проект
„Софія Караффа-Корбут: трансформація і реалізація“, до якого постійно долучаються ініціативні творчі
студенти кафедри.
Віолета Радомська вчить студентів працювати і з довготривалими
реставраційними проектами, залучаючи їх і до харитативної пам’ятко-охоронної діяльності. У їхньому
доробку — „Реставраційний пленер
для церкви Архангела Михаїла у Підберізцях“, проект з реставрації та
збереження стінописів М. Сосенка,
„Студенти — церкві“ (реставраційний практикум із дослідження та
збереження залишків автентичних
поліхромій, вітражів, артефактів
церкви Климентія папи у Львові)
тощо.
Ще одна сфера діяльності — формування, проектування та реалізація
музеїв на теренах Львівщини і виконання доброчинних проектів. У
арт-проекті „Політехніка — дітям“
студенти створили для закладу дошкільної освіти ЛМР № 37 живописні полотна за зразками ілюстрацій
українського видавництва дитячої
літератури „А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА“. Нарівні з очниками працюють і
заочники Соломія Атаманюк, Соломія Дмитрів-Бакун, Наталя Найда та
Христина Лучинська. У Львівській
СШ № 27 милуються їхніми тематичними полотнами за мотивами
ілюстрацій львівської художниці

С. Караффи-Корбут до відомого твору І. Франка „Лис Микита“.
У арт-проекті „Політехніка —
школі“ для інтер’єру актової зали
ЛНВК школи-садка „Провесінь“ у
Львові майбутні дизайнери створюють серії полотен за зразками українських ілюстраторів. У весняному
семестрі, на основі власної тематичної композиції, група студентів
виконає масштабне настінне декоративне панно для цього ж інтер’єру.
Художній проект „Арт-терапія“
розпочали ще торік, тож цього року
продовжуватимуть. Серія полотен
уже прикрашає хоспісне відділення
Белзької районної лікарні. У цьому
проекті створено також серію робіт
для відділення сімейної медицини
№ 3 четвертої комунальної міської
клінічної лікарні Львова.
— Для мене заняття поза парами
— практика, яка має бути обов’язковою для всіх студентів, — каже
магістранот першого року навчання Олег Гірський. — Наші студенти долучилися до створення музею
о. Кирила Селецького при монастирі згромадження сестер Св. Йосифа
Обручника Пречистої Діви Марії
у Цеблеві. Мені дуже подобається розписувати стіни, проектувати
інтер’єри, створювати і предметно
наповнювати графіку. Мої колеги
виконали проектну пропозицію експозиційного наповнення приміщень
музею, спроектували дизайн предметного середовища та освітлення,
створили і втілили в життя художньо-декоративні елементи стінописів та віконних патернів, інформаційні стенди, айдентику тощо.
Катерина ГРЕЧИН
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Італія — місце народження
Болонського процесу
Д
оцент кафедри економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ
Вікторія Войцеховська двічі поспіль вигравала конкурс на
участь у програмі академічної мобільності викладачів. У Другому
університеті Неаполя встигла ознайомитися з особливостями
освіти та наукової роботи в Італії. Своїми спостереженнями
ділиться з нашими читачами.
— Болонський університет вважають найдавнішим у Європі (1088 рік).
У Болоньї було підписано Болонську декларацію. Цікаво дізнатися про місце
зародження Болонського процесу — італійську систему вищої освіти.
— Болонський університет уже
багато років займає в Італії передову
позицію, має давні традиції.
В Італії дуже актуальна академічна
мобільність. Коли відбувається, наприклад, конкурс на посаду доцента (а
це дуже престижна посада), цей пункт
є доволі вагомим у резюме претендентів. У Львівській політехніці теж в
останні роки академічній мобільності надають великого значення. У нас
багато зроблено в плані викладання
дисциплін англійською мовою, взаємозамінності академічних кредитів
тощо. Маємо можливість здійснювати академічні обміни. На жаль, у нас
кожній такій поїздці передує чимало
бюрократичних процедур. Очевидно,
не йдеться про локальну проблему
нашого університету, а про українську вищу освіту загалом. Можливо,
є вплив політично-економічних умов.
Італійцям, мабуть, трохи простіше бути більш мобільними, бо вони

є членами ЄС. У них є таке поняття „інтернаціоналізація курсу“: чи
можна матеріали курсу подивитися
іноземною мовою, чи можна долучитися до нього онлайн тощо.
Економісти в Італії навчаються за
системою 3 + 2. Якщо наші студенти
вивчають економіку 4 роки на бакалавраті, а потім здебільшого 1,5 — у
магістратурі, то там бакалаврська
програма коротша, відповідно менша кількість кредитів. Про технічні
спеціальності я не маю інформації.
Відсотків 90 бакалаврів вступають
на магістратуру. Хіба що хтось уже
має роботу.
Студенти платять за навчання в
середньому 2 тисячі євро на рік. За
європейськими мірками це небагато.
Для менш забезпечених є можливість
здешевлення. Гуртожиток, я бачила,
коштує 160 євро на місяць. Стипендії
мають хіба дуже видатні студенти.
Якісь стипендії платять здобувачам
ступеня доктора філософії.
Після бакалаврату італійські
студенти стажуються від півроку до
року — щось подібне до нашої переддипломної практики в магістратурі.

Навчання починається у жовтні.
Семестр триває 3 місяці. Сесія відбувається за доволі вільним графіком. Дехто складає іспити у липні, а
хтось — у вересні. Через можливість
багато разів перескладати студенти
вчаться досить довго, буває, що й до
27 років, навіть до 30. Деякі іспити
дуже складно скласти. Хто має роботу, той має стимул швидше закінчити. Студентський статус дає
можливість користуватися певними
соціальними пільгами.
Загалом іспити виглядають подібно до наших: письмово, тестування. Наприклад, статистика — це
задачі і тести. Наступного дня, коли
викладач перевірить, як і в нас, ще є
усна компонента. Вони також мають
залікові книжки. Дипломи дуже схожі. Зрозуміло, що є багато спільного,
адже ми разом перебуваємо в Болонському процесі.
— Чи відрізняються студенти в
Італії і в Україні? Якщо так, то чим
саме — мотивацією, ставленням до
навчання, до сесій тощо?
— Мені здається, що всі студенти люблять „халяву“, порозтягувати
задоволення, тобто повчитися до
останнього тощо. А для італійських
можливість перескладати багато
разів діє як ще один релаксуючий
чинник. Я не помітила якоїсь більшої мотивації порівняно з нашими
студентами. Дуже вмотивовані лише
кілька осіб у групі.
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А ось що точно не прийнятно в
Італії, то це списувати. Якщо студента зловлять на цьому, то виженуть, а цей випадок стане плямою
на його репутації на багато років.
Це там дуже ганебно.
— Чи інші стосунки між викладачами і студентами?
— Заняття в Італії починаються
не раніше 9-ї. Хоч, здавалося б, на
півдні, де спека, логічно було б раніше починати, але італійці навпаки
дуже розмірені, не поспішають.
Викладачі там часто запізнюються. Але навіть якщо його нема 15-20
хвилин, студенти дочекаються: до
викладача там велика повага. Стосунки між викладачами і студентами дуже формальні. Може, це через
те, що іспити важко складати. Деякі предмети складають із восьмого
разу. Якщо з першого разу склало
60%, то це дуже добре. Так що коли
у нас посилають студентів на комісію, то не треба з цього робити трагедію. Загалом у Європі не ставлять
високих оцінок. У нас є студенти, які
хочуть 90 балів і більше. У них висока
четвірка або п’ятірка — це рідкість,
основне — скласти іспит.
— Наскільки престижна наукова
робота в Італії?
— Є, звісно, науково-дослідні інститути в Італії, але у вишах також
великий акцент на науку, на публікації, дослідження. Бути викладачем
— дуже престижно. В Італії загалом
дуже високий рівень безробіття, десь
30%. Багато молоді їде працювати
до Великої Британії, Німеччини,
Швейцарії. Життя досить дороге.

Мати роботу, відповідно, — добре. А
викладати — престижно. Зрештою,
як і в нас.
— Який середній вік викладачів (у
нас постійно говорять про потребу
омолодження педагогічних колективів)?
— В італійських вишах є віковий
ценз — 70 років. Якщо університет
і після цього віку потребує досвіду
і знань якогось професора, його беруть як емерита (читати окремі лекції), але для цього мають бути якісь
екстракошти.
Доценти там мають у середньому
35–40 років, професори 40–45.
Контракт із викладачем, навіть із
асистентом, укладають довічно (на
2-3 роки із початківцями — на так
званий випробувальний термін).
Відповідно, посади не так часто
звільняються і конкурс дуже великий. Зате вже коли пройшов конкурс,
то маєш певні гарантії.
— Яке ставлення до іноземців?
— В Італії ще багато стереотипів
щодо нас як вихідців із СРСР. Далеко не всі розрізняють українців і
росіян. В академічному середовищі
ставлення до нас позитивне. Ми не
претендуємо на їхні посади. Іноземці на посаду італійського викладача
мусять пройти жорсткий конкурс,
мати їхній диплом.
А ось загалом у суспільстві іноземців сприймають як тих, хто приїхав зайняти робочі місця, отримати соціальні виплати тощо. В Італії
дуже багато мігрантів.
Спілкувалась Тетяна ПАСОВИЧ

Очільниця МОН Лілія Гриневич
під час робочого візиту до
США зустрілася з керівником
бюро освіти і культури Держдепу США Дженніфер Зімдал
Гальт. Л. Гриневич окреслила
основні напрями розширення
допомоги США для розвитку
української освіти — створення
програми обміну педагогів, малі
програми на підтримку Нової
української школи, збільшення
квоти FLEX і стипендій Фулбрайта, сприяння керівництва
ім. Фулбрайта у створенні незалежної рейтингової системи наших університетів та тестування з української мови. Йшлося
і про невеликі і середні ґранти
на освіту, які курує посольство
США в Україні.
Керівник МОН та представники
групи Світового банку, яка
опікується освітніми проектами, домовилися про співпрацю. Йдеться про надання Україні експертної допомоги у держзакупівлі електронних пристроїв, підручників, а також традиційної друкованої літератури
та підтримки інших питань, що
стосуються запуску електронної освітньої платформи.
Заявки на конкурс наукових
проектів Держфонду фундаментальних досліджень
можна надсилати до 28 лютого. Журі приймає проекти молодих науковців за напрямами:
математика, механіка, інформатика; фізика; хімія; матеріалознавство; нові перспективні
технології; біологія; науки про
Землю, екологія; соціогуманітарні дослідження. Інформація
про це — на ресурсі contest.dffd.
gov.ua.
У дуальному навчанні роботу
студента треба оплачувати.
На цьому стрижневому принципі наголосив заступник
міністра освіти і науки Юрій
Рашкевич під час конференції,
присвяченій дуальній освіті
в Україні. Йдеться про роботу
студентів на підприємстві чи
в організації під час їхнього
навчання, але це не стосується
їхньої практики.
За матеріалами інформагенцій
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Міжнародна програма зародилася
у Політехніці

У

перше в Україні координатором міжнародного проекту IMAGE,
який виграв ґрант європейської програми „Горизонт-2020“,
стала Львівська політехніка. Куруватиме співпрацю дев’яти
учасників консорціуму з України, Польщі, Німеччини та Франції
професор ІТРЕ Анатолій Андрущак.

Із цієї нагоди 19 лютого у
стінах нашого університету
зберуться представники Львівської політехніки, компанії
SoftPartners, НВО „Карат“
(Україна), Ченстоховської
політехніки, Варшавської
політехніки, приватної
фірми Enoze (Польща),
ПП Smartemembranes
і Юліхського дослідницького центру (Німеччина), університету
Анже (Франція). Вони
презентуватимуть проект Innovative
Optical/Quasioptical Technologies
and NanoEngineering of Anisotropic
Materials for Creating Active Cellswith
Substantially Improved Energy
Efficiency („Інноваційні оптичні та
квазіоптичні технології і наноінженерія анізотропних матеріалів для
створення активних комірок із суттєво підвищеною енергоефективністю“).
Як розповів професор Андрущак,
головна ідея цього проекту, яка зародилася саме у нашому університеті,
— об’єднати науковців різних напрямів (оптики, кристалофізики, інформаційних технологій та наноінженерії), щоб домогтися підвищення
енергоефективності найперше матеріалів, а далі й робочих пристроїв,
які працюють із тими матеріалами.
— Ми вивчаємо анізотропні
кристалічні матеріали, досліджуючи просторову анізотропію, що дає
можливість удвічі — утричі підвищити їхню ефективність. У консорціумі проекту є малі підприємства, які
впроваджуватимуть наші ідеї та дослідження у практику. Це стосується
радше світових фірм: європейських,
японських, американських. Вони випускають продукцію, основним елементом якої є анізотропні матеріали:
пристрої, що керують потоком світла у волокнах інтернет-мереж (скажімо, електро-, акустооптичні модулятори як основний робочий елемент

у волоконно-оптичних системах передавання інформації,
також це вентилі, розгалужувачі, мультиплексори
тощо). Тобто це всі
пристрої, що працюють на індукованому керуванні світловим потоком.
Сподіваємося,
що під час досліджень ми їх
удосконалимо, —
пояснює співрозмовник.
Другий напрям досліджень — це
новий клас кристалічних нанокомпозитів із заданою анізотропією.
Науковці чи не вперше у світі заповнюватимуть пори нанопористих матриць виробництва SmartMembranes
нанокристалітами і досліджуватимуть їхні оптичні властивості.
Проект вступив у дію на початку
лютого, триватиме чотири роки, а
на його фінансування передбачено
1692000 євро. Учасники консорціуму вже отримали 60% цієї суми. За ці
кошти вони обладнають лабораторії
необхідним устаткуванням та програмним забезпеченням і здійснюватимуть міждержавні поїздки, щоб
у своїх партнерів проводити наукові дослідження впродовж одного —
дванадцяти місяців. Із Львівської політехніки у проекті братимуть участь
наукові працівники кафедри телекомунікацій, напівпровідникової електроніки, електронних приладів. До
певних досліджень залучатимуть і
талановитих аспірантів та магістрів.
— Яка користь від цього проекту
для Львівської політехніки?
— Насамперед це престиж. Недаремно на офіційну церемонію
відкриття проекту прибуде делегація
Євросоюзу, яку очолить генеральний
директор із питань європейської політики сусідства та переговорів щодо
розширення Європейської комісії
Крістіан Даніельсон.

Ми отримали приміщення для
нової лабораторії. До неї закупимо
найновіше обладнання, програмне
забезпечення. Отож, Політехніка
здобуде сучасну лабораторію, найновіші установки, ПЗ і чудові результати досліджень.
Допоки науковці працюватимуть
над проектом, вони щороку зустрічатимуться й обговорюватимуть
програму, організовуватимуть з
цього приводу конференції. За умовами проекту, міждержавні наукові
поїздки можливі лише між академічними й неакадемічними установами. Скажімо, львівські політехніки працюватимуть на польському
підприємстві Enoze та німецькому
Smartemembranes. Науковці цих підприємств провадитимуть дослідження у нашому університеті, а також
польському та французькому.
Професорові Андрущаку найбільше хочеться, щоб цим проектом
вдалося зреалізувати всі наукові
задуми, а здобутими результатами
продемонструвати, що наука таки
просувається вперед. Результатами
дослідження повинні стати публікації у світових виданнях, патенти,
а можливо, і впровадження у практику.
Як уже сказав Анатолій Степанович, наукові результати проекту
впроваджуватимуть у тих фірмах, де
виробляють пристрої, у яких робочий елемент — анізотропні кристалічні матеріали. Втішно, що деякі з
них мають представництва в Україні.
Довідка: „Горизонт-2020“ — перший проект програми ЄС, до якого долучилася Україна 2015 року.
Участь у ньому передбачає співпрацю у наукових дослідженнях нарівні
з іншими країнами — членами ЄС та
кандидатами до Євросоюзу. Участь
України у програмі відкриває нашим науковцям нові можливості —
від фундаментальних досліджень до
прикладної діяльності. Щоб проект
отримав фінансування програми
„Горизонт-2020“, він мусить бути
інноваційним, а його ініціатори —
мати наукові здобутки, визнані у
світі, а також досвід міжнародної
співпраці.
Ірина МАРТИН
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дискусія

коротко

Стартапи на старті.
Необхідні кроки
від Яніки Мерило

Автор історичних бестселерів
з історії України Сергій Плохій став лауреатом Шевченківської премії у номінації
„публіцистика“ за науково-популярну книгу „Брама Європи“. Вона охоплює
історію України за 2500 років
— від Геродота і до анексії
Криму. Сергій Плохій — професор історії і директор Українського наукового інституту
Гарвардського університету,
один із провідних фахівців з
історії Східної Європи, входить до наукової ради Українського історичного журналу,
автор дев’яти книг.

У

Tech StartUp School Львівської політехніки
відбулася досить гаряча дискусія в межах
публічної лекції позаштатної радниці мера
Львова з питань новітніх технологій Яніки
Мерило „Досвід Естонії: венчурні фонди та
екосистема для стартапів“.

Головне питання, яке жваво обговорювали науковці, бізнесмени, представники міської влади та стартапери
— чого сьогодні бракує Україні для
динамічного й успішного розвитку
індустрії нових проектів. Розглядали
кілька аспектів: брак розуміння стартапної діяльності на ринку, мала кількість венчурних фондів, недостатнє фінансування. Аналізували й позитивні
приклади успішних проектів, ділилися
думками та досвідом.
Яніка Мерило наголосила на тому,
що проблема створення умов для розвитку і сприятливого клімату молодим підприємцям із цікавими ідеями
актуальна для всієї України. Вона навела чимало дуже успішних кроків, які
зробили на державному рівні в Естонії, щоб стартаперство стало одним із
найпопулярніших напрямів, про який
молодь мріє. І навіть у шкільних програмах введено курс, у межах якого навчають, як робити бізнес із біткойнами.
Ще кілька цікавих аргументів успіху: при Талліннському технічному університеті діє прототрон, де стартапери
можуть отримати кошти для створення
прототипів. На рівні держави підтримують різні пілотні проекти, діє Клуб
бізнес-ангелів. Функціює проста і прозора система податків, тож платники
знають, куди скеровують їхні гроші. А
також, що особливо важливо, — держава підтримує проекти через різні
системи програм. Сприяють веденню
власної справи й електронні розв’язання, які допомагають об’єднувати окремі
реєстри, а це зменшує бюрократію.
— Зараз Естонія продукує найбільше стартапів. Для досягнення такого
успіху в країні, насамперед, створили
сприятливий клімат, добрі економічні
умови. Держава зацікавлена в розвитку цього напряму і для його підтримки співпрацює з бізнесом, спільно із
приватними підприємцями ділить
витрати. І це взаємна гарантія та ви-

года. Тому немає проблем із венчурними фондами. В Естонії діє державний
фонд венчурних інвестицій і майже 40
програм підтримки, — розповіла Яніка
Мерило.
Нині в Україні нема таких можливостей. Екосистема мусить бути здорова, щоб не втікали спеціалісти з країни.
Тож зміни варто починати з дотримання та захисту авторських прав.
Найважливіше, як підсумувала
гостя, — це декілька умов, які допоможуть досягти успіху.
По-перше, розвиваючи власну ідею
чи справу, треба запитати себе: чи
те, над чим працюю, розв’язуватиме
якусь конкретну проблему і як саме. А
ще — якій команді це під силу. Тобто
все починається зі створення якісного
продукту. Далі — чи зможеш продати
цей продукт і знайти правильних партнерів та інвесторів, які підтримуватимуть твій розвиток. Саме тому необхідно якомога більше спілкуватися з
фахівцями, із потенційними клієнтами
та партнерами, щоб отримати зворотній зв’язок і зрозуміти, чи цей продукт
матиме попит.
Все завжди залежить від правового
поля, тобто на державному рівні має
бути захист інтелектуальної власності.
Стартап починається з відчуття безпеки в правовому полі й упевненості, що
закони захистять тебе. Ще одне — простота ведення бізнесу. Бюрократію необхідно „вбити“. Адже треба розвивати
свою справу, а не долати бюрократичні
перепони.
У багатьох містах України нині
вже функціюють стартап-інкубатори,
акселератори. Та їх не буває занадто
багато. Надто важливо, щоб була підтримка фахівців, які підкажуть і допоможуть. В Tech StartUp School для
цього творять умови і тут є змога працювати з іншими командами, у яких ті
ж проблеми.
Наталія ПАВЛИШИН

Верховна рада України ухвалила постанову про відзначення на державному рівні
150-річчя від дня народження видатної письменниці
та громадської діячки Лесі
Українки 25 лютого 2021
року. Передбачено створення
повного бібліографічного
словника Лесі Українки, електронного варіанта архіву родини Драгоманових-Косачів;
забезпечення функціювання
Науково-дослідного інституту
Лесі Українки, Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки. Рекомендовано розробити
і запровадити екскурсійні
маршрути, пов’язані із її життям та творчістю і створити
науково-популярний фільм
про неї.
У Львові оголосили кампанію
„Корок життя“ зі збору пластикових корків. Це спільний
проект Департаменту екології та природних ресурсів
ЛОДА, Львівського міського
благочинного фонду „Сестри
Даліли“ та ГО „Асоціація рідкісних захворювань України —
Легенева Гіпертензія“. Зібрані
корки передадуть на підприємство з переробки вторсировини, а виручені кошти
скерують на купівлю життєво
необхідних ліків та медичного
обладнання хворим на легеневу гіпертензію. Контейнер для
збору корків і використаних
батарейок є за адресою: м.
Львів, вул. Стрийська, 98.
За матеріалами інформагенцій
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Гаряча осінь 2004-го
Знаю! Вірю!
Можемо!
24 грудня. Цього разу
подорож буде залізничним транспортом і охочих

бо в нашому вагоні всякий
люд їде і сьогодні ще дозволяється агітація. В. Гавран із Р. Батючком дуже переконливо полемізують із
старшою панею інших по-

SSЦього разу виїжджаємо поїздом

поїхати значно більше. До
нашого вже загартованого
товариства додалися інші
члени кафедри менеджменту організацій — Володя Гавран, Ярослав Панас,
Роман Батючок і Оксана
Стернюк, яка, правда, їде
до Маріуполя. А взагалі з
ІНЕМ їдуть ще Оля Мних,
Володя Яремко, Артур Висоцький, Мар’ян Клімковський, Ірина Тимчишин,
Оксана Чушак з деканату.
Очолює наш десант Володимир Старчевський.
Розташувалися у трьох
вагонах, бо в одному не
помістилися, але до трапези збираємося у нашому,
третьому вагоні. Витягуємо зі сумок усе, що маємо.
Виявляється, що є аж дві
курочки з часничком, дуже
пахучі. Як не як — сьогодні християнська Європа
святкує Святий вечір. І ми
всі разом, і нас багато, і ми
святково вечеряємо. Хлопці політично працюють,
Початок у числах 1-3

згадуємо добру хатинку-кафе „У Галины“. За вікном —
сніг, а попереду —
вибори!
Цей приїзд до
Дніпропетровська
був значно приємніший, ніж минулого разу.
На двірці нас
знову зустрічає пані
Орина, влаштовуємося у вже знайомому готелі „Спорт“,
але в іншому, значно кращому корпусі, в якому був і
штаб Ющенка.
Цього разу моїм
напарником був
SSЛасуємо смачною кутею
пан Володимир з
нашої академічної
гімназії і ми мали іншу хоч вони теж належали до
дільницю з пролетарським інтелігенції, але я дивуелекторатом. Там я позна- валася — наскільки вони
йомилася із вчительками, пройняті совдепівським
які були спостерігачами духом: страх перед Амевід Януковича. Ми довго рикою, бандерівцями, неговорили, дискутували і, сприйняття української

літичних поглядів, а І. Грибик активно спілкується з
двома молодими панянками, спрямовуючи їх
на путь істинний.
Взагалі атмосфера
доброзичлива і не
тільки в політичному плані, а й суто
побутовому. Юрко,
відомий як кум
Наді, невтомно допомагає провідниці
виконувати важливі функціональні
обов’язки (розносить чай, постіль,
добре слово скаже,
порядкує).
Під час зупинки
у Хмельницькому
Володимир Старчевський вискочив
на перон і повернувся із запашною
кутею, яку йому
приніс товариш.
Ми всі залюбки поласували нею.
25 грудня. Ранок. Проїжджаємо П’ятихатки, SSДніпропетровськ зустрічає нас помаранчевими кольорами
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SSГотуємося до ролі спостерігачів

мови. Виборці теж справляли гнітюче враження.
Хоча результати голосування були значно
кращі, ніж минулого разу,
але все ж тут перемагав
Янукович…

.

Львівська політехніка.
Понеділок, третя пара,
наш дорогий революційно-помаранчевий п’ятий
курс. Майже всі магістранти на місцях, тільки Мирослава Крису не знаходжу
поглядом. Він ще в Києві.

Якщо відверто, то мені
не дуже хотілося розказувати студентам про книжні формальні істини, адже
вони так багато зробили
для перемоги Майдану і
продемонстрували унікальний антикризовий
прикладний менеджмент
у конкретній напруженій
ситуації. Тому я вирішила
провести політичну пару і
поговорити про політичний менеджмент та роль
людського чинника. Починаю політично-патріотичну лекцію, бачу зацікав-
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лення в юних очах і даю
студентам завдання:
оцінити те, що відбувається в нашій країні і на
Майдані, зокрема з погляду ціннісних орієнтацій, антикризового
менеджменту, технологій лідерства; виділити головні проблеми
і рушійні сили, а також
поділитися своїми відчуттями та спробувати
оцінити свою роль чи
позицію у цьому вирі
подій.
Студенти замисли- SSПодяку від Президента
Віктора Ющенка Галині
лись і затихли. І я за- України
Захарчин вручає Володимир
думалась: чи могли ми Старчевський
ще кілька місяців тому
спрогнозувати те, що
техніці урочисто вручив
довелося пережити? Чи ві- Володимир Старчевський.
рили, що спроможні підВірю! Знаю! Можемо! —
вестися з колін і стати до цей девіз революції допоборотьби? Куди поділася міг нам обстояти правду і
байдужість, недовіра, без- перемогти!
силля? Ми достойно пройшли нову школу — школу
Галина ЗАХАРЧИН,
людської гідності!
завідувачка кафедри
А згодом ми всі одержаменеджменту персоналу
ли подяку від Президента та адміністрування ІНЕМ,
України як учасники Попрофесорка,
маранчевої революції,
член ради „Просвіти“
яку нам у Львівській поліЛьвівської політехніки

наш календар
15 лютого — Стрітення Господнє.
21 лютого — Міжнародний день рідної мови.

Пам’ятні дати
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров
видав у Львові „Апостол“ — одну з
найдавніших, відомих на території
України книг.
16.02.1813 — народився Семен Гулак-Артемовський, визначний
український композитор, автор
опери „Запорожець за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення самостійності Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст Євген Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Новгородом-Сiверським розстріляли полковника Івана Богуна.
17.02.1892 — народився Йосип
Коберницький-Слiпий, кардинал i
Патріарх Помісної УГКЦ.

17.02.1908 — народився Олекса
Влизько, український поет (розстріляли енкаведисти 1934 року).
17.02.1970 — помер Андрій Малишко, відомий український поет.
18.02.1745 — народився Алессандро
Вольта, італійський фізик і фізіолог, винахідник першого хімічного
джерела постійного струму.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк, український композитор, теоретик музики.
18.02.1956 — народилася Софія Русова, талановитий педагог-просвiтитель, видатна постать українського національного руху.
19.02.1907 — помер Михайло Чалий,
український письменник i педагог,
перший біограф Тараса Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада України
затвердила тризуб Малим гербом
України.
20.02.1054 — помер Ярослав Мудрий, великий князь Київської Руси,

видатний політичний діяч, просвітитель.
20.02.1651 — загинув у бою брацлавський полковник Данило Нечай, герой національно-визвольної війни
1648–1654 років.
20.02.1844 — народився Людвіґ
Больцман, австрійський фізик,
один із засновників статистичної
фізики і фізичної кінетики.
20.02.1888 — народився Василь
Барвінський, український композитор.
20.02.1889 — прийшов у світ Левко
Ревуцький, український композитор i педагог.
20.02.1905 — народився Улас Самчук, український письменник.
21.02.1942 — у Києві німецькі окупанти розстріляли Олену Телiгу,
українську письменницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський, ректор Львівської політехніки (1991–2007).
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стріла амура

Формула кохання у кожного своя

К

охання приходить до кожного своїм шляхом, кожна пара має
власну історію зустрічі, найяскравіші моменти. Кажуть, що
всі щасливі схожі в своєму щасті, та насправді кожен щасливий
по-своєму.

Рівняння
Ервіна Шредінґера
і кохання

Голова Львівського астрономічного товариства, кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої геодезії та
астрономії ІГДГ Любов
Янків-Вітовська та
український державний діяч і дипломат,
ректор Львівського інституту
менеджменту
Мирон Янків
одружені вже
35 років. Історія їхнього
кохання —
приклад того,
як перша зустріч змінює
життя обох.
Про це для
нашої газети
розповіла Любов Миколаївна.
— Я взагалі не думала в юності
про кохання. Нас так виховували,
що ми мали бути розумні, чогось
досягнути в житті. Та й у школі
завжди наголошували на інтелектуальному розвитку. В університеті я
вивчала квантову механіку, яку нам
викладав Ігор Рафаїлович Юхновський. На факультеті лише троє дівчат склали цей предмет „на відмінно“, серед яких і я. Оце були емоції
і переживання! Пишалась, що вмію
розв’язати рівняння Шредінґера,
що перемогла в олімпіаді з фізики,
математики, англійської мови.
Та кохання прийшло само собою. Як говорить, один із моїх улюблених письменників Януш Вишневський: почуття — це хімія.
Мені завжди подобалися розумні, старші за мене хлопці, які вміли
робити те, чого не вміла я. Перше
кохання, звичайно ж, було десь ще
у школі. Та воно швидко завершилося, коли я поїхала на олімпіаду

з фізики, замість того, щоб іти на
побачення.
Я з першого класу дружила з двома дівчатами. Вважала, що
вони красуні, а я — мудра.
Уже в університеті, коли
в мене закохався теперішній мій чоловік і
запитав подруг,
де вони знайшли
таку красуню з
довгою косою і
красивою фігурою, поглянула
на себе по-іншому. Він одразу сказав: „ця дівчина буде моєю
дружиною“.
Мене це спершу
обурило. Та згодом я побачила,
що в ньому є всі
ті риси, які мені
подобаються
у чоловіках. І
це зіграло вирішальну роль. Ми зустрічалися
кілька років і наприкінці мого четвертого курсу він освідчився.
Нас виховали так, що шлюби
укладаються на небесах. І щоб бути
щасливими — має бути взаємне
кохання. Також має бути шлюбна
вірність і всепрощення. Жінка має
бути більше кохана, ніж вона кохає.
Бо тоді чоловік багато підтримує, допомагає і все пробачає.
Звичайно, є різні періоди, різні
помилки. Та якщо вірите одне
одному, то не страшно нічого.
У парі треба чинити як справжні
партнери: не ранити, не ображати, а підтримувати.

Наука приводить
до …
кохання
Доцент кафедри інформаційних технологій ІКТА, начальник студентського відді-

лу Юрій Костів та його дружина,
асистент кафедри хімічної інженерії ІХХТ Ірина Костів, створили
сім’ю п’ять років тому. Їхня історія
кохання нероздільно пов’язана з
наукою та Політехнікою. Юрій
Михайлович поділився своєю романтичною історією.
— Ми познайомилися на науковому форумі. Ірина представляла
свій інститут, а я був організатором форуму. Підійшов до їхнього
стенду, щоб подивитися, які досліди проводять, так ми познайомилися, розговорилися. Наступного
разу знову зустрілися на конференції. Я запросив свою майбутню
дружину на каву — і відтоді ми не
розходилися більше. Почали щораз більше часу проводити разом і
зрозуміли, що нам обом комфортно. А на день народження Іри я вирішив освідчитися. Під музику, з
величезним букетом і каблучкою
запропонував одружитися.
Ми від початку настільки розуміємо одне одного з півслова, що
в мене й не виникало сумнівів, що
хочу з цією жінкою прожити ціле
життя.
Зараз у нас двійко маленьких
дітей: старшому синові 3,5 роки і
молодшому півроку. Я допомагаю
дружині в усьому. Спільно водимо
старшого синочка в садочок, уночі
встаємо разом до молодшого — я
готую йому їжу, а дружина годує.
Маємо свою сімейну
традицію, якщо можна так це назвати, —
змагаємося в кількості
статей у Scopus. У
нас різні наукові напрями, тож
важко поєднати
наші здобутки,
тому вирішили
так підштовхувати одне
одного до
розвитку.
Та я завжди допомагаю з
дітьми,
щоб дружина мала час
для науки і
для себе.
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Спільні цінності =
справжнє кохання
Доцент кафедри
технологій хімічних продуктів
ІХХТ Любов
Паляниця і

доцент кафедри вищої геодезії та
асторономії ІГДГ Богдан Паляниця
разом уже 21 рік. Їм не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що
їхні душі споріднені. Якими були і
є почуття поділилася Любов Ярославівна.
— Наше знайомство почалося
з гуртожитку. Молодих науковців
поселяли на одному поверсі, тож
ми часто збиралися гуртом, обговорювали різні питання, проблеми.
За словами мого чоловіка, він помітив мене перший та не наважувався
відразу зізнатися. Але при зустрічах у товаристві почав проявляти
прихильність. Ми цілий тиждень
працювали, тож вільною була лише
неділя. Богдан якось у неділю запропонував піти до церкви Архистратига Михаїла. Це й було наше
перше побачення.
Стосунки між нами були досить
зрілі одразу. Ми ще зо два місяці
спілкувалися і зверталися на „ви“.
Хоча кожен відчув, що це моя половинка. Чоловік був ініціатором
у наших стосунках. Ми недовго зустрічалися. Через чотири місяці він
запропонував одружитися. Звичайно ж я погодилася, бо відчула, що з
цією людиною хочу поєднати своє
життя. Ми багато спілкувалися,
мали чимало спільних тем, однакове бачення проблем, захоплень.
Імпонувало, що поруч із Богданом
почуваюся захищеною.
Усі свої звички ми перенесли й у
сім’ю. Також і дітей змалку залучали до церкви. В нас є щоденна традиція — спільна вечеря, де розпитуємо, в кого які успіхи чи клопоти,
пробуємо вирішувати їх, радимося,

а потім — спільна молитва. Також
практикуємо, щоб кожен сказав,
за що може подякувати Господові.
Прагнемо, щоб діти бачили в нас
друзів, щоб ми були для них першими порадниками. У вихованні
дітей завжди маємо спільну думку
і позицію. Визначили, що в нашій
сім’ї нема питань на кшталт, кого
більше любиш — маму чи тата, чи
кого з дітей більше любимо. Ми
завжди наголошуємо, що всіх любимо однаково.
Діти дорослішають, мають свої
зацікавлення, а ми — свої. Є й
спільні справи, виходи, тобто маємо час і для себе. Є різні періоди,
кожен із них має свої особливості
та ми стараємося знаходити в цьому романтизм.

Кохання .
Львів —
Запоріжжя —
Львів
Старший викладач, заступник
завідувача кафедри зовнішньоекономічної та митної
діяльності ІНЕМ Катерина Дзюбіна і
доцент кафедри
менеджменту
організації і заступник директора ІНЕМ
Андрій Дзюбіна теж познайомилися
завдяки науці.
Історія, яка
почалася з подорожі й досі
наповнена
мандрами та
цікавими ідеями, якими поділилася Катерина
Олегівна.
— Ми зустрілися 12 років тому,
коли я працювала у відділі міжнародного маркетингу і планувала
займатися науковою діяльністю
в університеті Запоріжжя, куди
мене запросили. У межах своєї
дослідницької роботи я поїхала
на міжнародну конференцію до
Львова. Тоді познайомилася з багатьма цікавими людьми і зі своїм
майбутнім чоловіком. У наших
зустрічах було багато романтики.
Після знайомства Андрій присвятив мені вірша, опублікував
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у видані Львівської політехніки
„Вільна думка“ та надіслав його до
Запоріжжя на мою поштову адресу. На перше побачення мій майбутній чоловік запросив мене до
Львова (це 1052 км від Запоріжжя).
Упродовж року ми зустрічались у
Львові, Києві, Запоріжжі, в Криму. Для одноденного побачення
Андрій добирався до Запоріжжя і
назад до Львова літаком. Так ми їздили-їздили, а потім, як я жартую,
мій чоловік-фінансист підрахував,
що це надто дорого і запропонував
одружитися. Весілля ми святкували двічі — у Запоріжжі та в Дрогобичі. Після весілля нас вигнали
з орендованої у Львові квартири
через те, що ми завели кота. Нині
в нас удома є 1 кіт, 2 равлики, 193
вінілові платівки, 3 гітари, 2 економічні дипломи з відзнакою, 2
юридичних дипломи з відзнакою,
2 золоті медалі, 2 атестати про музичну освіту.
В Андрієві мене зацікавив його інтелект.
Бо це для мене один
із найважливіших показників. Ми багато
подорожували,
спілкувалися,
обговорювали дисертації
одне одного. Я писала
дисертацію з
проектного
менеджменту,
тож була теоретиком у цій
справі, натомість
Андрій знав цю
сферу як практик,
тож ми багато дискутували.
Ми разом уже 11
років. Та щоразу шукаємо чогось,
щоб виходити на новий рівень. Ми
досить різні, однак постійно йдемо на компроміси, обговорюємо,
дискутуємо, встановлюємо правила, щоб було комфортно обом.
Пріоритетними для нашої сім’ї
є подорожі та культурний розвиток. Ми можемо відмовити собі у
поході до ресторану чи кав’ярні,
але обов’язково подорожуємо (вже
побували в 16 країнах) і відвідуємо
різні культурні заходи. Це додає
романтизму та різноманіття.
Наталія ПАВЛИШИН
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рецепт успіху

Оля Босяк: „Хороший бізнес
починається не зі стартового капіталу“

„Б

укет? Та нащо він? Ті квіти — марно викинуті гроші! Постояли
чотири дні — і в смітник. Краще цукерки — їх можна з’їсти!“,
— якщо такі слова вам добре знайомі, і тому ви не даруєте або ж
не отримуєте букетів — це інтерв’ю саме для вас! Наша героїня,
Оля Босяк, доведе, що букети бувають не лише красивими, а й
практичними, адже Оля — власниця бренду „ВЕҐҐІ.букет“, що
спеціалізується на створенні композицій із фруктів та овочів.

— Олю, розкажи трішки про
себе і свій бізнес.
— Мені 23 роки, родом
з Івано-Франківська, маю
дві закінчені вищі освіти,
які наразі не знадобилися і
сумніваюся, що знадобляться. Освіти мої медичні, однак тягло мене завжди
до мистецтва, лише
не знала, до якого
конкретно. Якось
в інстаграмі побачила, що у Росії роблять такі букети.
Тоді я саме шукала подарунок для
подруги: вона вегетаріанка, не любить
квітів і взагалі — дуже „цікава“ дівчина, тож це була найкраща
нагода спробувати скреативити. Подруга й гості були в захваті, казали,
що ніколи такого не бачили, а один
хлопець запропонував мені продати
такий букет. Пізніше були дні народження рідних, друзів та інші свята,
з нагоди яких я дарувала ці букети,
і щоразу мене запитували: „Олю,
чому ти їх не продаєш?“ Тож я створила спеціальну сторінку в інстаграмі, і за тиждень-два отримала перше
замовлення, а за ним — і наступні.
То був липень 2016 року — минуло два місяці, відколи я подарувала
букет подрузі: мене вже знали у соцмережах, і навіть запросили взяти
участь у ярмарку OneDayShop.
— Як до цього поставилися Твої
рідні?
— Тато найбільше долучився до
моєї освіти, тож йому було важко
зрозуміти мене. Але з часом він побачив, що, окрім задоволення, букети приносять мені доволі непоганий прибуток, тож поволі змирився.
Мама, сестра і чоловік від самого початку підтримували, і ця підтримка

зіграла визначальну роль: це
був новий продукт на ринку
і я не могла передбачити, чи
точно він „піде“, а вони вірили в успіх на 100%, і, як бачимо, не помилялися.
— Тобто нині це Твій
основний прибуток?
— Так. Ніколи не
хотіла працювати „на
роботі“. Я це придумала, щоб не працювати (сміється).
Не уявляю, щоб
я йшла на роботу
о дев’ятій і поверталася додому о шостій,
тож працюю вдома. Я
знаю, скільки замовлень на
завтра у мене є, розумію, о
котрій мені потрібно прокинутися,
аби їх вчасно віддати, тож можу розпланувати свій день. По суті, у мене
повний робочий день, але можу розподілити час так, щоб це не заважало
іншим справам. Зазвичай, за день я
роблю 3–4 букети, буває й 5–6,
наприклад, у святкові дні,
але це дуже складно, бо
мені ніхто не допомагає. На виготовлення кожного йде
приблизно одна година. Стартового капіталу у
мене не було. Вважаю, що
хороший бізнес починається
не з цього.
— Скільки коштує таке задоволення і де Ти черпаєш натхнення?
— Вартість букетів починається від 200 грн. Найдорожчий я виконала за 1200 грн, але маю ідею й
на 2500 грн, хоча, думаю, це теж не
межа. У мене є каталог букетів, але,
зазвичай, клієнти пропонують свої
ідеї або кажуть, які саме овочі чи
фрукти вони хочуть. У такому разі
я звертаюся до науки колористики.

На початку черпала натхнення із
уже згаданих інстаграм-сторінок.
Найбільше люблю замовників, які
самі не знають, що хочуть, — тоді я
сповна можу реалізувати свою фантазію. Усього я навчилася самотужки. Нині вже існують спеціалізовані
курси, але за ті два роки, що працюю,
встигла розробити власні техніки,
схеми й хитрощі. На букетах ніколи
не експериментую — все відбувається напередодні.
— Чи хотіла б Ти самостійно вести такі курси й навчати інших?
— Скоріш за все, ні: я — не організатор. Планую на майбутнє відкрити власну невеличку студію, щоб
можна було робити букети не вдома, щоб клієнти могли приходити в
гості. Я б організувала там затишне
кафе. А наразі маю свій логотип,
розробити який допомагав мені мій
друг, за що я йому дуже вдячна.
— То у Твоїй професії немає мінусів?
— Завжди хвилююся, коли віддаю
замовлення: чи виправдала я сподівання замовника, чи співмірні, на
його думку, ціна та якість. Такі переживання є у будь-якому бізнесі:
якщо людина перестає хвилюватися,
то вона або не любить свою роботу,
або їй байдуже. Часто бувають періоди регресії, коли, наприклад, мені
сказали щось „не те“ або щось
пішло не так. У такі моменти я вирішую, що
більше того не робитиму, закриваю свою
сторінку з букетами й
перемикаю діяльність
на щось інше. Таке
може тривати місяць,
тоді виконую замовлення лише постійних клієнтів.
Але у цей період дуже важливо згадати, наскільки мені подобається моя
справа, пригадати те відчуття, коли
віддаю букет і замовнику він подобається — воно надзвичайне! Людська
вдячність дуже добре нагадує: якщо
твоя справа тобі подобається — не
смій її покидати, вдосконалюйся,
і не зважай на доречні чи не зовсім
зауваження.
Анастасія МОЗГОВА
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палітра

Світоглядні горизонти Романа Турина

Д

о 11 березня у залах Національного музею
у Львові ім. А. Шептицького (за адресою
вул. М. Драгоманова, 42) триває виставка „Роман Турин.
Під європейським капелюхом“.
Роман Турин дебютував у Львові
як художник, а згодом і як організатор виставок у 1920-х роках. Живописець був учасником мистецького
авангардистського угрупування
Artes, а також — першим дослідником творчого спадку видатного
українського художника-самоука
Никифора Дровняка. 1951 року сприяв відкриттю першої меморіальної
експозиції у майстерні (родинному будинку) Івана Труша. Мистець
не обмежувався малюванням, він

опанував майстерність
художньої фотографії
та зняв перші в Галичині два документальні
фільми.
Експозиція „Роман
Турин. Під європейським капелюхом“ — це
твори живопису та графіки, взяті
з приватних збірок та колекції Національного музею. У портретних
зображеннях художник намагався
передати риси характеру, настрій

коротко

творча зустріч

„Нам бракує щирості
й відвертості…“

А

ще нам не вистачає розуміння, що всі ми — неідеальні
люди, лише по-різному проживаємо свою неідеальність.
Герої книги Люби Кіндратович „22 історії з життя“, яка вийшла
у „Свічадо“ і презентація якої відбулася у Львівській обласній
бібліотеці для юнацтва — ті, що серед нас. Їм інколи важче,
ніж нам, але вони завдяки любові, вірі й надії залишаються
життєлюбами й надихають інших.

Появі цієї книжки передувало
написання й упорядкування шести збірок невигаданих історій.
Це були розповіді людей, котрих
доля вела не завжди прямими
стежками і не завжди вгору. Але
їхній непростий, часто сповнений страждань досвід підбадьорює читача, адже „поки є Бог,
завжди буде щасливий кінець“, а
також дає йому можливість для
переосмислення життя власного.
— Я вчуся у своїх героїв, —
каже авторка, — бо вони гідно
пережили випробування і пішли
далі. Життя у них змінилося, набуло іншої якості, глибини. Люблю вислів Оскара Уайльда: „У
кожного святого є своє минуле,
і в кожного грішника є своє майбутнє“.
„22 історії з життя“ — це вже
більш авторські історії, хоча прототипи героїв — реальні люди, які

та духовний світ тих,
кого зображав. Його
галерею живописного
портрета наповнюють
психологічні образи
відомих особистостей.
Особливе місце серед
них займає образ Василя
Стефаника, до постаті
якого мистець звертався впродовж усього життя. Улюблена пейзажна
тема Романа Турина —
Гуцульщина, зокрема с. Дземброня
— його місце праці та відпочинку.
Важливо, що більшість робіт митця
експонують уперше.
Наталя ЯЦЕНКО

пережили різні втрати і сум. Але
навіть у важких ситуаціях вони не
забувають про гумор, не закриваються від людей. Герої оповідок
упізнавані, проте в описі їх нема
нічого компрометуючого, усі викликають симпатію. Відмінність
видання від попередніх книг —
мова ведеться не від першої особи, є художні деталі. Крім цього, в
ньому наявна особистісна частина
— міркування про дітей зі щоденника молодої 40-річної мами.
Такі історії Люба Кіндратович записує тоді, коли щось дуже
вразило, — знаходить час для
нотування, щоб поділитися пережиттям з іншими. Надмірною
відкритістю не переймається, бо
керується лікарським принципом
„не нашкодь“ і вважає, що нам і
так бракує щирості й відвертості.
Наталя ЯЦЕНКО

Комітет конкурсу на здобуття Національної премії України ім. Т. Шевченка визначив переможців. Ними стали:
у номінації „Література, публіцистика,
журналістика“ — письменниця Емма Андієвська, публіцист Сергій Плохій (книга
„Брама Європи“), у номінації „Музичне
мистецтво“ — Вікторія Польова (хорова
симфонія на канонічні тексти „Світлі піснеспіви“ для солістів та мішаного хору а
сарреllа), у номінації „Кіномистецтво“ —
Володимир Тихий, Ярослав Пілунський,
Юрій Гризунов, Сергій Стеценко (цикл
історико-документальних фільмів, присвячених Революції Гідності), у номінації
„Візульне мистецтво“ — Павло Маков
(проект Paradiso Perduto).
У Першому театрі відбулася прем’єра
вистави „Пригоди Тома Сойєра“ у режисурі Романа Валька. У цьому театрі
демонстрували вже три різні постановки
цієї вистави. У нинішній виставі задіяно
акторів з попередніх версій „Пригоди
Тома Сойєра“, зокрема Ольгу Гапу (грає
місіс Гарпер), у 90-х роках грала чоловічу роль — Гекльберрі Фінна.
У Львівській органній залі вперше
запроваджують піврічні абонементи,
які дадуть змогу відвідати понад 150
концертів. Ціна абонемента з фіксованими місцями становитиме 1500 грн, а
без фіксованих місць — 800 грн. Замовити абонементи можна у касах Органної
зали, поштою (organhall.lviv@gmail.com)
або на офіційній сторінці у Facebook.
За матеріалами інформагенцій
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критичні візії

Чекаючи на роман,
або
Літературні прогнози — 2018

А

наліз того, чим був наповнений книжковий ринок торік, а також
передбачення, чого нам хоча би приблизно чекати від авторів
та видавців цьогоріч — про це говорили на першому засіданні
сектора критики у львівській книгарні „Є“. Його учасниками
стали літературознавці Богдан і Тарас Пастухи, а також авторка
публікацій у виданні „Збруч“ Мирослава Чекайло. Модерувала
зустріч Марта Сомик.

Що мали. Найбільше читацькі потреби критиків 2017 року задовольняли такі видавництва, як
„Клуб сімейного дозвілля“ (видало найбільше книжок), „Наш
формат“ і „Видавництво Старого
Лева“. Було багато перекладної
літератури, зокрема про травму,
насамперед суспільно-історичну.
Вживанням у чужий досвід вразила
добротна збірка Маріанни Кіяновської „Бабин Яр. Голосами“. До добре знаних авторів додаються нові
імена, як-ось: поет Володимир Кауфман, який зростав у невеличкому
шахтарському містечку, а тепер
мешкає у Львові.

книги, музика, кіно
•• Ліна Костенко невдовзі завер-

шить книжку, над якою працює
вже кілька років. Вихід нового прозового твору відомої письменниці
анонсував поет та видавець Іван
Малкович („А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА“). Жанр твору наразі невідомий,
але це — не роман і не есеїстика.
Важливою подією цього року для
всіх поціновувачів творчості Ліни
Костенко стане вихід її „Марусі
Чурай“ з ілюстраціями Владислава
Єрка.

••Новий альбом „Час летить“ гурт

„Мандри“ репрезентує і на сцені
Львова — 3 березня в оновленій
великій залі Театру ім. М. Заньковецької. Головну концептуальну
пісню альбому „Час летить“ записано у співпраці з відомим українським скрипалем з Канади Василем
Попадюком. Концертна програма
складатиметься з багатьох улюбле-

Чого хочемо. „Поезія в Україні хороша, зате маємо проблему
з прозою. Нашим авторам бракує
серйозного романічного погляду, зрештою,
проза вимагає часу, посидючості. Хотілось би
більше історичних праць
про минуле століття“, —
каже Тарас Пастух.
„Дуже мало української фантастики, фентезі (добре,
що є переклади), графічних романів. Мені бракує і якісної жіночої
прози — про жінок устами жінки. З
нетерпінням чекаю на вихід книжки
у „ВСЛ“, в якій жінки діляться влас-

них пісень Фоми та „Мандрів“, а
також із творів популярних українських авторів — Володимира Івасюка, Миколи Мозгового, Василя Гонтарського, Богдана Весоловського
й Антона Дербіша. Особливістю
виступу стане виконання зовсім
нових пісень Фоми з майбутнього
альбому, вихід якого заплановано
на листопад цього року.

••Львівський гурт середньовічної

музики Kings&Beggars готує другий повноцінний альбом — „Троянда з троянд“ (Rosa das rosas). Він
складається зі своєрідних од Діві
Марії — 17 кантіг. Серед пісенних
текстів є пісня про провину чоловіка, якого (як покарання за гріхи)
схопив параліч, проте Богородиця його зцілила. Музиканти задля
нового альбому придбали майже
середньовічний інструмент — цитоль. Гурт на початку лютого вже
презентував своє „дітище“ в клубі
Picasso.

ним досвідом вагітності“, — зізналася Мирослава Чекайло.
„Загалом текстів достатньо, був
би час їх читати, — резюмував Богдан Пастух. — Є книжки непомічені.
І мені бракує фундаментальних речей з літературознавства“.
Доповнила список бажаних видань Марта Сомик, зацитувавши
президента Всеукраїнської асоціації
видавців та книгорозповсюджувачів
Олександра Афоніна: нам потрібна
спеціалізована, наукова література,
зокрема з інженерії, архітектури, яка
формувала би професійні навички.
Що буде. Масмедійні імена, якось: Андрухович, Забужко, Жадан
— з книжкових обріїв не зникнуть.
Зате може здивувати поет і перекладач Сергій Осока — працює над
романом. Олег Янченко готує збірку художніх рефлексій, яка стане
здивуванням для тих, хто
любить влучне красиве
слово. Тенденція молоді
цікавитися, що відбувається за межами України,
збережеться, допоки не з’являться
аналогічні речі вітчизняних авторів.
І молодий читач обиратиме маркетингову, психологічну й мотиваційну літературу й далі, бо людям загалом цікава прикладна інформація.

••Цього року в кінопрокаті побіль-

шає українських стрічок (торік їх
вийшло 34) — вже в березні матимемо щонайменше дві прем’єри.
„Тарас. Повернення“ режисера
Олександра Денисенка — фільм
про останні три місяці заслання
Тараса Шевченка у Казахстані. Інтрига будується довкола того, хто
саме зацікавлений у затримці поета на засланні. Головні ролі у фільмі зіграли Борис Орлов та Богдан
Бенюк. Прем’єру обіцяють на день
народження Шевченка. А наприкінці березня у прокат вийде фільм
режисера Дмитра Томашпільського
„Ржака“, прем’єра якого вже відбулася на Одеському кінофестивалі.
Ця комедія про видатного режисера
артхаусу, котрого змушують зняти
комедію, та в нього є лише клоунеса,
що не може сміятися, і клоун-невдаха, якого вигнали з училища за профнепридатність.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
15 лютого — „Орфей і Еврідіка“ (опера).
18.00.
16 лютого — „Лускунчик“ (балет). 18.00.
17 лютого — Музика дзеркальної зали.
16.00, „Трубадур“ (опера). 18.00.
18 лютого — „Лускунчик“. 12.00, Музика
дзеркальної зали. 15.00, 16.00,
„Любовний напій“ (опера). 18.00.
20 лютого — Музичний салон
дзеркальної зали (концертна
програма). 19.00.
21 лютого — „Наталка Полтавка“. 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
15 лютого — „Циліндр“. 18.00.
16 лютого — „Ромео і Джульєтта в кінці
листопада“. 18.00.
17, 21 лютого — „Різдвяна ніч“. 18.00.
18 лютого — „Марія Заньковецька“
(прем’єра). 18.00.
20 лютого — „Безодня“. 18.00.

Камерна сцена
20 лютого — „Або-або“. 18.00.
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експрес-оголошення

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
16 лютого — „Раптом минулого літа“.
19.00.
17 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.
18 лютого — „Так казав Заратустра“.
19.00.
21 лютого — „Дихання“. 19.00.

Львівський академічний
духовний театр
„Воскресіння“
16 лютого — „Поїзд зі Львова“. 19.00.

Львівський академічний
драматичний театр
ім. Лесі Українки
16 лютого — „Різдвяна історія“.
19.00.
17 лютого — „Калігула“. 19.00.
18 лютого — „Людина в підвішеному
стані“. 19.00.

Перший театр
15 лютого — „Чєрєвічкі“. 14.00.
17 лютого — „Маленька Баба Яга“. 12.00,
„Крила Ангела“. 19.00.
18 лютого — „Троє поросят“. 15.00.
20 лютого — „Втеча з реальності“. 15.00.

Уважати недійсними документи, які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
залікову книжку на ім’я: Ляшенко Артем
Вадимович;
студентський квиток на ім’я: Киричук Борис Сергійович;
студентський квиток №11903371 на ім’я: Лойко Дмитро Олександрович;
студентський квиток на ім’я: Кирпичова
Ганна Андріївна;
студентський квиток №2514368 на ім’я:
Лупій Анна Ярославівна;
залікову книжку на ім’я: Липецький Владислав Вікторович;
студентський квиток на ім’я: Білас Юрій
Юрійович.
Уважати недійсним диплом спеціаліста
ЖВ-1 №114614, який видав Львівський політехнічний інститут на ім’я: Янишівський
Іван Васильович.

Колектив кафедри прикладної математики ІМФМ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює
щире співчуття професору кафедри
прикладної математики Ростиславу Адамовичу Буню з приводу тяжкої
утрати — передчасної смерті його
матері.

Колектив кафедри хімічної технології переробки нафти і газу
Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття доценту
кафедри Людмилі Володимирівні Баб’як з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.

Профспілковий комітет працівників Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі та глибокі
співчуття голові профбюро Інституту хімії та хімічних технологій Людмилі Володимирівні Баб’як у зв’язку з непоправною
втратою — смертю
матері.

Дирекція Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола висловлює щирі співчуття заступнику директора, декану повної вищої
освіти професору Ігорю Михайловичу Петрушці з приводу непоправної втрати — смерті

Колектив кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює глибоке і щире співчуття завідуючому кафедри, професору, д.т.н., Ігорю Михайловичу Петрушці із приводу тяжкої
втрати — смерті матері

матері.
Втрата матері — незрівнянне горе. У цім смутку ми разом із Вами.
Вічная пам’ять!

Стефанії Антонівни.
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