освітній студентський тижневик
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Яким має бути християнин поза церквою?
Святослав Іваньо, студент
четвертого курсу
Інституту гуманітарних і
соціальних наук:

„Має бути
місіонером
істини“
Поза церквою важливо не забувати про своє християнство. Безперечно, суспільство з кожним днем кидає нам щоразу нові
й нові виклики, іноді маніпулюючи свідомістю.
Ми ж маємо усвідомлювати, що до храму приходимо не просто так. Кожен із нас має бути місіонером і допомагати іншим у пошуках істини.
Ми постійно маємо збагачуватися духовно. В
іншому разі, якщо не ходити до церкви, чи приходити лише на великі свята, то віра не буде для
нас чимось суттєвим. Без спілкування з Богом
віра перетвориться на традицію і не більше.
Ірина Бойко, студентка
п’ятого курсу Національного
лісотехнічного
університету України:

„Вчинками,
словами, діями
показувати
любов до Бога“
Передовсім людина має бути чесною щодо себе
і близьких, жити за Божими Заповідями. Маємо
слухатися свого серця, не робити поспішних
висновків, не йти всупереч своїй вірі. Лише відвідувати літургії замало. У повсякденні маємо
теж показувати свою любов до Бога — вчинками, словами та думками.

Мирослава Худ, студентка другого
курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних
технологій:

„Зростати через
турботу про інших“
Від моменту хрещення ми належимо Христу. Тож маємо показувати
цю приналежність через нашу любов до інших. Немає
чіткого поділу, що ми зобов’язані робити, а що ні, важливо, щоби наше ставлення до життя і вчинки були
пройняті любов’ю до Бога і ближнього. Відданість
Богові та служіння іншим (доброчинність) —тісно
пов’язані. Ми не є християнами лише на одну годину
в неділю — ми християни 24 години на добу, 7 днів на
тиждень. Це потрібно показувати через свою любов,
а справжня любов — це турбота про інших. Так ми
зможемо поступово зростати й ставати дедалі більше
схожими на справжніх християн.

Орися Проць, студентка третього
курсу Інституту медсестринства
і лабораторної медицини
ім. А. Крупинського:

„Пробачати, як Бог
нам пробачає“
Християнин завжди має ставитися
з розумінням до всіх людей, підтримувати, говорити з тими, хто цього потребує, молитися
за інших. Не осуджувати, не обмовляти, не заздрити,
не бути гордим, не насміхатися. Адже коли людина
має у своєму серці ненависть до ближнього, не пробачає, але щонеділі ходить до церкви, то мусить знати:
Бог прощає нам наші провини, тож і ми маємо так
робити.

Роман Медвідь, студент другого курсу Інституту економіки і менеджменту:

„Реалізовувати християнство на практиці“
Християнин має бути християнином усюди. Надіятися на Бога, на Його ласку, виконувати Божі Заповіді. Навіть у досить простих, далеких від Божих настанов випробуваннях просити допомоги саме у Господа. Головне завдання християнина — нести добро, милосердя, любов, чесність і повагу. Під час Богослужінь необхідно роздумувати
над кожним реченням, фрагментом. Хоча іноді і в мене закрадаються думки про те, щоб
швидше вже закінчилася проповідь отця (говорю так тому, що парох мого села може проповідувати 30 хвилин, бували випадки і довше). Але саме так священик намагається простими прикладами
життєвих ситуацій і вчинків реалізовувати християнські діла на практиці. Безперечно, що ходити до церкви
на всі літургії — недостатньо. Християнин повинен молитися, трудитися, вірити і любити.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
Продовження теми на 11 ст.
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інновації

Віртуальний світ реальної лабораторії

В

іртуальна реальність — це не дійсність із творів фантастики,
а те, що є вже тут і зараз. У Tech StartUp School Львівської
політехніки відкрили лабораторію та простір із віртуальної та
доповненої реальності.

Відтепер тут творитимуть і тестуватимуть унікальні інноваційні
продукти. Декілька створених програм протестували безпосередньо на
презентації. Проректор із наукової
роботи Наталя Чухрай та заступник
міського голови Львова Андрій Москаленко випробували ці продукти,
„поринувши“ у віртуальну реальність.
Один із таких продуктів, розроблений резидентом Tech StartUp
School, показує, як має виглядати
майбутня квартира чи будинок. І за
допомогою спеціальної маски-окулярів та пультів можна рухатись у
цій доповненій реальності. Це дає

змогу як завгодно розставити меблі в своєму інтер’єрі. Його можна
використовувати в різних умовах.
Нещодавно представники Індустріального парку SIGMA park Yarychiv
випробували програму, щоб оглянути, як виглядатиме їхній парк.
Надалі закуплять програмне забезпечення. І невдовзі запрацюють
курси, де навчатимуть створення
віртуальної та доповненої реальності.
Директор Tech StartUp School
професор Назарій Подольчак зауважив, що обладнати цю лабораторію
вдалося завдяки двом спонсорам,
один із яких захотів залишатися ін-

когніто, а інший — директор компанії з керування активами „Роял-Стандарт“ Андрій Дрібнюк.
Захоплення і великі сподівання
на дальший розвиток інших віртуальних середовищ висловив і заступник міського голови Львова
Андрій Москаленко. Він наголосив,
що цьогоріч у місті відкриють кілька
нових об’єктів, зокрема, медіатеки.
Тож ця лабораторія допоможе створити комфортний дизайн майбутніх
закладів.
Назарій Подольчак розповів також і про те, що вже цього місяця у
Tech StartUp School відкриють лабораторію ракетобудування та облаштують інноваційну біотеплицю, де
вирощуватимуть рослини без ґрунту.
Наталія ПАВЛИШИН

знай наших!

Політехніка представила західний регіон
на міжнародному конкурсі

К

оманда ІНЕМ серед 36 учасниць потрапила до 16-ки всеукраїнського
етапу XII Міжнародного конкурсу CFA Institute Research Challenge. У
цьому заході можуть брати участь студенти економічних спеціальностей
і лише один раз.

Як розповіла тренер
команди, доцент кафедри
менеджменту організацій

Тетяна Кулініч, це вже
третя участь студентів Політехніки у конкурсі CFA.

Щороку його учасники досліджують відому світову
корпорацію — аналізують
її діяльність і прогнозують перспективи.
Цього разу це була
компанія Luxoft. За результатами письмового інвестиційного звіту, команда Львівської
політехніки потрапила до всеукраїнського
фіналу. Таким чином,
студенти різних спеціальностей ІНЕМ Остап
Вербінський (капітан),
Юрій Тимчина, Ірина
Лозова, Назарій Гриценко і Діана Мірзоєва
презентували своє дослідження перед поважним журі у Києві
та виконували непро-

сті завдання. У результаті
потрапили до 16-ки найкращих і отримали сертифікати міжнародного рівня. При оцінюванні судді
зважали на глибину дослідження, рівень фахових
знань студентів та бездоганний рівень англійської.
Хоча участь у європейському турі вибороти не
вдалося (для цього треба
цілеспрямовано готуватися з першого курсу), однак
команда Львівської політехніки на всеукраїнському рівні єдина представляла західний регіон, а це
свідчить про її неабиякий
рівень. Відтак фіналісти всеукраїнського туру
впродовж року зможуть
на пільгових умовах пройти відповідні курси для
поліпшення свого фахового рівня.
Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

із головної зали

Бюджет,
бюджет і ще
раз бюджет

„Т

Бюджет-2017
Згідно з доповіддю ректора,
надходження до бюджету університету за минулий рік становило 1
мільярд 69 мільйонів 118 тисяч 232
гривні, зокрема 819 мільйонів 121
тисячу 602 гривні — до загального
фонду і 249 мільйонів 96 тисяч 630
гривень — до спеціального. Позитивним фактом стало перевищення фактичними надходженнями
до спецфонду планових на 8%, що
збільшило частку коштів спеціального фонду у зведеному бюджеті до
23% проти запланованих 22%.
— Надходження до зведеного
бюджету Львівської політехніки
відповідно до показників 2007 і 2017
років збільшилося майже у чотири
рази, — наголосив Юрій Ярославович.
Найбільшу частку надходжень
до спецфонду університету закономірно склали освітні послуги
(56%), показник яких порівняно
з минулим роком зріс на 114,6%.
Найбільше коштів надходить з таких інститутів, як ІНПП, ІНЕМ
та ІАРХ. Загалом у Політехніці на
комерційній основі нині навчається 15692 студенти, що, за словами
ректора, порівняно з минулими
роками свідчить про втрату Політехнікою студентів-комерційників,
а отже й потенційних надходжень
до бюджету. Окрім цього, вищі порівняно із надходженнями видатки

| Світлина Анастасії Мозгової

ільки перерахування питань, що
стоять на порядку денному займе
5 хвилин“, — такими словами ректор
Львівської політехніки професор Юрій
Бобало розпочав лютневе засідання
Вченої ради, яке, до слова, було надзвичайно насичене, налаштувавши присутніх на довгу і плідну працю. Окрім
традиційних нагороджень, на засіданні
заслухали звіт ректора Юрія Бобала
про виконання бюджету Львівської політехніки 2017 року, розглянули та ухвалили проект бюджету
на 2018 рік, підбили підсумки виконання науково-дослідних робіт у році, що минув, та ухвалили
рішення про реорганізацію Інституту хімії та хімічних технологій.
на роботу інститутів спричинили
збитки як для самих інститутів, так
і для університету загалом.
Видатки загального фонду здійснено, підкреслив професор Бобало,
за цільовим призначенням і вони
фактично відповідають надходженням. Найбільше, 72% коштів пішло
на оплату праці, 15%, — на виплату
стипендій, 7% забрали комунальні
платежі.

Бюджет-2018
Анатолій Загородній, голова
бюджетної комісії Вченої ради,
ознайомив Вчену раду з проектом
бюджету університету за загальними і спеціальними фондами на 2018
рік, який було цілковито схвалено.
Відповідно до проекту, у 2018 році
загальні надходження становитимуть 1 мільярд 194 мільйони 770
тисяч гривень, що на 125 мільйонів більше, аніж було заплановано
торік. З них 921 мільйон 995 тисяч
гривень (77%) становитиме загальний фонд і 272 мільйони 815 тисяч
(23%) — спеціальний. Збільшення
загального фонду відбулося завдяки
підвищенню заробітної плати і стипендій. Заплановано, що найбільше
надходжень до спецфонду приноситимуть уже згадані інститути
— ІНПП, ІНЕМ, ІАРХ та ІКНІ, що
становитиме 59% від надходжень
за надання освітніх послуг. 72% загального бюджету університету за-

плановано виділити на оплату праці, 14% — на виплату стипендій, 7%
на будівництво.

Про наболіле:
комунальні послуги
За словами Анатолія Григоровича, витрати на комунальні послуги
у поточному році зростуть майже
вдвічі, що є основною причиною
дефіциту бюджету, який наразі
становить 25,9 мільйонів гривень.
Ця цифра є меншою за минулорічну, проте дефіцит бюджету таки є,
і його будуть покривати залишками із попередніх активів, спонсорською допомогою та збільшенням
цін на деякі послуги, що надає Політехніка. Пан Загородній зазначив
шокуючий факт: порівняно із показниками 2014 року видатки на комунальні послуги зросли у 20 разів!
Ректор Юрій Бобало вкотре нагадав, що основні витрати Політехніки — зі спецфонду:
— Держава фінансує лише заробітну плату, стипендію і частково
комунальні послуги, все решта фінансується зі спеціального фонду.
Кожен по-різному ставиться до
економій тепла у Львівській політехніці у період січня-лютого,
щоправда, до 5 березня ми зекономимо близько п’яти мільйонів
гривень.
У проекті бюджету на 2018 рік
заплановано провести низку захо-
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дів енергоощадності, які би скоротили видатки на оплату комунальних послуг. Зокрема йдеться про
реалізацію угоди „Вища освіта.
Енергоефективність і сталий розвиток“, яку фінансує Європейський
інвестиційний банк. Відповідно до
цієї угоди банк фінансує 80% суми,
необхідної для проведення згаданих вище заходів. До слова, за участю Європейського інвестиційного
банку заплановано також ще один
проект, який стосується фінансування наукового обладнання.

СТУДІЇ

Заслужені нагороди
Спершу ректор Юрій Бобало нагородив команду Львівської політехніки
дипломом переможців третього ступеня Всеукраїнського студентського
турніру фізиків. Відзначили також
двох представників команди, котрі в
індивідуальних заліках турніру здобули дипломами другого та третього
ступенів. Нагородили й команду політехніків, яка посіла третє місце на
конкурсі, що проходив у Будапешті на
Європейському Міжнародному тре-

5

нінгу та конференції з кібернетичної безпеки. Відбулося нагородження науково-педагогічних працівників
і студентів Політехніки грамотами й
подяками НЦ „МАН України“. Вручили дипломи та атестати про надання
наукових ступенів професора, докторів і кандидатів наук й медалей імені
Юрія Рудавського. Також ухвалено
рішення про те, щоб окремим студентам Львівської політехніки надати стипендії Президента та Кабінету
Міністрів України.
Анастасія МОЗГОВА

нова спеціальність

Готуватимуть фахівців для „розумного“
міста

У

| Світлина Катерини Гречин

Львівській політехніці 1 березня відбулася прес-конференція для
журналістів і зацікавлених осіб з нагоди відкриття на кафедрі
адміністративного та фінансового менеджменту ІАПО нової магістерської
програми для державних службовців зі спеціальності „Публічне управління
та адміністрування розумним містом“ (Смарт сіті).

Прес-конференцію
провели проректор Олег
Давидчак, заступник
міського голови з питань
розвитку Львова Андрій
Москаленко, завідувач кафедри адміністративного
та фінансового менеджменту Назар Подольчак,
начальник відділу навчання, стажування та практики Львівської міської ради
Людмила Левицька. Після
прес-конференції вони
відповіли на запитання
журналістів. У заході взя-

ли участь виконавчий директор Львівського регіонального відділення асоціації міст України Василь
Абаїнов і екс-виконувач
обов’язків міського голови
Зеновій Сірик.
Як відзначив Олег Давидчак, Львівська політехніка вже другий рік випускає фахівців-держслужбовців зі спеціальності
„Публічне управління та
адміністрування“, а з початку навчального року
готуватиме ще й спеціаліс-

тів з адміністрування і керування розумним містом.
— Ми зацікавлені у
працівниках, які зможуть
створити у Львові розумне місто, адже досі їх ніхто
не готував, — сказав Андрій Москаленко. — Дуже
важливо, що Львівська політехніка першою в Україні взялася за цю важливу
справу. Про те, що рухаємося у правильному напрямку, свідчить міський
проект „Особистий кабінет
мешканця“, яким львів’яни
активно користуються. До
нової освітньої програми
будемо активно залучати наших працівників, бо
це одна з дуже важливих
інституційних перемог з
точки зору виховання необхідних кадрів.
Людмила Левицька теж
вважає, що в розумному місті мають працювати професіонали. Керівницькі кадри, які пройдуть вишкіл у
Львівській політехніці, мусять бути „зорієнтовані на
мешканця, розуміти його

потреби, уміти керувати
всіма процесами міської
господарки і головне —
розуміти місто як єдину
систему, єдиний організм,
а не лише частинку, за яку
відповідають“.
Поява в Політехніці
нової спеціальності — річ
очевидна, адже очільник
кафедри професор Назар
Подольчак тонко відчуває
проблеми ринку, дбає, щоб
його вихованці якнайкраще прислужилися місту,
державі.
— Програму розробили
у співпраці зі Львівською
міською радою, — каже
Назар Подольчак. — Маємо зробити все, щоб упродовж 2,6 роки денного чи
заочного навчання підготувати держслужбовця,
який вільно орієнтувався
б у сфері розумних технологій, мав сучасні керівницькі навички тощо. Безкоштовно освоювати нову
спеціальність можуть держслужбовці, які закінчили
бакалаврат, мають вищу
освіту, рік стажу і віком не
більше 45 років (до того ж
не лише зі Львова, а й усієї
України). Для всіх інших
навчання платне.
Катерина ГРЕЧИН
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спеціальність

Наука про життя, інформаційні
технології та електроніку

У
| Світлина Катерини Гречин

ніверситетські спеціальності, як і люди, — мають свої долі, які
залежать від багатьох причин, серед яких, зокрема, — віяння
часу, потреба і стан народної господарки.

Напрям „Біомедична апаратура“
на кафедрі електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій ІТРЕ бере свій початок 1993
року. Започаткував його тодішній
завідувач кафедри професор Андрій
Смердов, а з 2000 року цей напрям
продовжив новий завідувач кафедри професор Володимир Павлиш.
Згодом він трансформувався у спеціальність „Біотехнічні та медичні
апарати і системи“, яка свого часу залишилася лише в магістратурі (її тоді
вивчали практично лише іноземці).
З 2016 року бакалаври кафедри почали освоювати нову спеціальність
„Біомедична інженерія“, а магістри
— спеціалізацію „Біотехнічні та медичні апарати і системи“. Ця міждисциплінарна галузь, що поєднує в собі
науку про життя, інформаційні технології та електроніку, подобається студентам. З одного боку — свій
багаторічний досвід проектування
та розроблення інформаційно-вимірювальних систем, електронних
пристроїв біомедичного призначення, апаратно-програмних засобів
віртуальної реальності їм передають
відомі фахівці своєї справи, з іншого — самі мають можливість творити
стартапи у креативному стартап-середовищі, яке для них формує керівництво університету.
Знаючи ази діагностичного, терапевтичного, лабораторного обладнання, елементи проектування,
розроблення, виготовлення та екс-

плуатації медичної
апаратури, старшокурсники спільно зі
своїми наставниками проектують та
виготовляють прототипи електронної
апаратури медичної
діагностики, біохімічні, інфрачервоні, ємнісні та ультразвукові сенсори,
інтелектуальні протези тощо.
— Безперечно,
найактивніших долучаємо до кафедральної наукової роботи,— каже
очільник кафедри професор Юрій
Романишин. — Наші науковці підготували для них 5 навчальних посібників, захистивши у двох докторських і
чотирьох кандидатських дисертаціях
розробки щодо біологічних та медичних приладів і систем. Щоб наші розробки і дослідження були результативніші, співпрацюємо зі Львівським
обласним клінічним діагностичним
центром та Львівським національним
медичним університетом імені Данила Галицького. На нашому рахунку —
апарат для енергочастотної терапії,
система визначення концентрації
формальдегіду, апаратна частина
пульсодіагностичного комплексу за
канонами східної медицини, модернізація низки первинних медичних
перетворювачів пульсу, звуків серця,
серцебиття плоду і переймів породіллі. На черзі — чимало нових наукових
розробок. До речі, з цієї спеціальності і спеціалізації готуємо не лише інженерів з експлуатації та ремонту,
впровадження нової техніки й технологій тощо, а й інженерів-дослідників та конструкторів.
Викладачі кафедри дають студентам базові знання з технічних основ
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій, знайомлять з програмними системами
на кристалі, інтелектуальними сенсорами, радіоелектронікою, сучасною концепцією інтернету речей.

Якщо говорити про суто медицину,
то їм дають знання з медичних інтернет-технологій, медичного інтернету речей, технічного забезпечення
електронного й мобільного здоров’я,
домашньої (сімейної) телемедицини
тощо. Загалом спеціальність „Біомедична інженерія“ охоплює широкий
спектр сучасних професій в галузях
біології, медицини та екології.
— Нині постіндустріальне суспільство вимагає від наших випускників міждисциплінарної освіти,
духу підприємництва, стартап-творчості, вміння інтегруватися у світову
спільноту, тобто легко переходити
від обслуговування медичної апаратури до її розроблення, і не лише для
України, а й світових компаній, — говорить координатор стартапу ІТРЕ
„RIOT — Радіоелектроніка інтернету речей“ професор Роман Голяка.
— Тому наше завдання — зорієнтувати студентів на освоєння засобів
і методів створення, вдосконалення
і дослідження природних і штучних
біологічних об’єктів, техніки та матеріалів медичного призначення.
Водночас вони вивчають технологію і технічні системи діагностики,
їх вплив на лікування, реабілітацію
і профілактику захворювань людини. Звичайно, лікувати людину має
лікар, але саме з допомогою наших
вихованців, які обслуговуватимуть
чи братимуть участь у створенні програмного забезпечення та інформаційних технологій, ескулапи медицини зможуть вирішувати прикладні і
фундаментальні проблеми біології і
медицини. Тому разом з теоретичним
матеріалом проводимо для студентів
майстер-класи, тренінги, долучаємо
до прикладних проектів.
На кафедрі створено лабораторію
медичної техніки, якою опікується
професор Євген Сторчун. Її обладнано сучасними діагностичними приладами, що майже охоплюють сегмент
найпоширенішої медичної техніки,
зокрема і сучасної діагностики. Та
наука вперто торує дорогу вперед: у
світі народжуються не лише нові ідеї,
а й медична апаратура, якою хотіли
б поповнити кафедральну лабораторію.
Катерина ГРЕЧИН
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платформа

Для нових дисциплін і практики

У

Політехніці завдяки Львівському ІТ-кластеру
запрацювала сучасна лабораторія, аналогу
якій немає у державних навчальних закладах.
Вона діятиме для студентів, які навчаються на
бакалаврській програмі інтернету речей.

Отож, студенти отримали можливість практично застосовувати свої
теоретичні знання як під час лабораторних занять, так і в ході роботи
над власними проектами. Вивчаючи
нові і прогресивні технології і дисципліни (мікроконтролери, сенсори
і виконавчі механізми, електроніку
і цифрову схемотехніку), вони на
практиці опановуватимуть основи
інтернету речей. Це унікальна платформа для конструювання розумних
приладів, проведення експериментів
при втіленні власних проектів і винаходів. Лабораторія розрахована на 14
робочих місць, оснащених найсучас-

нішим обладнанням, технікою, приладами. Усе це, а
також ремонт
приміщення
профінансували 16 компаній, серед
яких SoftServe, Eleks, GlobalLogic,
Intellias. Вони отримали подяки від
університету.
Відкриття лабораторії відбулося
за участі проректора з науково-педагогічної роботи Дмитра Федасюка, директора освітнього напрямку

Львівського ІТ-кластеру, ініціатора
впровадження бакалаврської програми „Інтернет речей“, викладача Львівської політехніки Зеновія
Вереса, директора ІКТА Миколи
Микийчука, завідувача кафедри
комп’ютеризованих систем автоматики Адріана Наконечного, заступника
міського голови Андрія Москаленка.
Політехніка співпрацює
із Львівським
ІТ-кластером
уже 10 років.
Усе розпочалося з удосконалення
англійської мови студентів, потім
були спільно створені ІТ-лабораторії, нарешті — нова освітня програма і сьогодні — нова лабораторія для
тих, хто вивчає інтернет речей.
Ірина МАРТИН

круглий стіл

Оплата праці в Україні: стан
та перспективи поліпшення

П

ід такою назвою 2 березня в ЛОДА відбувся круглий стіл, на
якому науковці Львівської політехніки, ЛНУ ім. І. Франка та
Львівського осередку Наукового товариства ім. С. Подолинського,
практики та активісти громадських організацій говорили про те,
що необхідно підвищити рівень оплати праці на Львівщині, і що це
можна забезпечити шляхом підвищення прибуткової діяльності
господарського комплексу області.

У його роботі взяли участь і виступили директор департаменту економічної політики ЛОДА Роман Филипів, голова Громадської ради при
ЛОДА Андрій Болюбаш, співголова
Львівського осередку Наукового товариства ім. С. Подолинського (модератор круглого столу) Богдан Максимович, голова Об’єднання громадян
„Громадянська європейська співпраця“, координатор Громадського аналітичного бюро Олег Фецяк.
Доцент Львівської політехніки
Богдан Іличок принагідно відзначив,
що згідно з інформацією Головного
управління статистики за попередні
сім років (2010–2016) реальна зарплата на Львівщині збільшилася на
8,9 відсотка, валовий регіональний

продукт реально зріс на 4,6 відсотка,
а чисельність зайнятих скоротилася
на 49,3 тис. осіб. Тобто показники
ефективності не найкращі, адже за
показником прибутковості операційної діяльності область є на 20-му
місці в Україні. На думку доповідачів (Богдан Іличок та Олег Фецяк,
професор ЛНУ ім. І. Франка Богдан
Карпінський) й інших, Львівщина має
колосальні перспективи і може стати
прикладом та лідером у реформуванні економіки України, зокрема щодо
підвищення прибуткової діяльності
господарського комплексу, підвищення рівня реальної зарплати тощо.
Науковці зі Львівської політехніки і Франкового університету запропонували керівництву ЛОДА

системний механізм, упровадження
якого дозволить планово підвищувати ефективність господарського
комплексу Львівщини, збільшити
прибутки підприємців, рівень оплати праці, кількість робочих місць.
Якщо говорити про це у цифрах, то
впродовж наступних 5–7 років можна забезпечити щорічне зростання
валового регіонального продукту
на 10–15 відсотків, рівня реальної
зарплати на 10–15 відсотків тощо.
Тобто, за сім років реальна зарплата
та валовий регіональний продукт на
Львівщині можуть зрости у 2,7 раза, а
чисельність працюючих у виробничій
сфері — на 35 відсотків.
Учасники круглого столу ухвалили резолюцію, в якій рекомендували
керівництву ЛОДА впровадити запропонований науковцями механізм
поетапного підвищення прибуткової
діяльності господарського комплексу
Львівщини, а також провести у квітні
круглий стіл у Тернопільській ОДА з
питань підвищення ефективності діяльності господарських комплексів
дев’яти областей України. Вони підписали звернення до міністра освіти
з пропозиціями щодо удосконалення
системи оплати праці викладачів-науковців.
Катерина ГРЕЧИН
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ЗМІ в умовах гібридної війни

О

дним із методів провадження гібридної війни Росією є інформаційнопсихологічна війна, яка має на меті не знищення мільйонів людей, а
залякування, деморалізацію, світоглядне, духóво-моральне, національне
покалічення українців і таким чином підпорядкування їх російській
імперській ідеології та політиці.

Потужним засобом,
тонким інструментом маніпуляції свідомістю є
засоби масової комунікації, зокрема телебачення,
радіомовлення, інтернет.
Під час нинішньої російсько-української війни інформаційно-психологічна
складова є вельми суттєва,
важлива і помітна, по суті
— визначальна.
Антиукраїнська інформаційно-психологічна
інтервенція є зовнішня і
внутрішня. На жаль, під
зовнішню агресивну мелодію московської балалайки
танцюють також шовіністи
у Польщі, Угорщині, Румунії та деяких інших країнах,
зневажають, перекручують
історичну правду, доводять
її до абсурду, не цураючись
банальної фальсифікації,
відвертої дезінформації,
упереджених суджень,
брехні, наклепів та інших методів гібридно-інформаційної війни проти
України. Отож у нас триває
війна одночасно на двох
фронтах: проти ворожого
наступу і впливу Росії та її
сателітів, і проти совкових,
олігархічних та корумпованих і промосковських сил в
Україні.
Другим фронтом, тобто
внутрішньою агресією, виступають творці багатьох
передач на телеканалах
„Інтер“, „NewsOne“ (Ньюс
Ван), „112 Україна“, „ZIK“,
„Прямий“ та на інших комерційних, приватних телевізійних і радіоканалах.
У них розкошують українофоби, московські прислужники Мураєв, Ганна

Герман, Новінський, Рабінович, Добкін, Червоненко та інші, які, спекулюючи багатьма недоліками
суспільно-політичного і
соціально-економічного
життя, своїми брехливими
виступами допомагають
російським агресорам завадити утвердженню духóво-національної соборності України.
Шквал обурення в соціальних мережах викликали
інтерв’ю Наталії Влащенко
(чомусь вона каже називати
її Наташею) на телеканалі
ZIK („Hard з Влащенко“) із
Андрієм Портновим — колишнім заступником голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича,
а на телеканалі „112 Україна“ (програма „Гордон“)
— бесіда Дмитра Гордона
з колишнім депутатом від
Партії регіонів, запеклою
україноненависницею,
Оленою Бондаренко. Гучний скандал виник, коли
голова Комісії з журналістської етики (?!) Андрій Куликов як ведучий „Громадського радіо“ у сторічний
ювілей так званої Великої
жовтневої соціалістичної
революції запросив до студії лідера недозабороненої
Комуністичної партії України Петра Симоненка.
Можна назвати ще багато прикладів повзучого
проросійського, антимайданівського, антиукраїнського напряму діяльності
ЗМІ, які пов’язані або з Віктором Медведчуком, або з
колишніми аморальними
можновладцями, які підгодовували узурпатора Вікто-

З доповіді на регіональному форумі громадських
організацій, який відбувся у Національному університеті
„Львівська політехніка“ 17.02.2018 р.

ра Януковича, а сьогодні, як
і тоді, володіють теле- і радіоканалами та газетами. З
їхнього благословення ЗМІ
маніпулятивним гібридно-інформаційним впливом, поширенням фейків,
дезінформацією намагаються посіяти розбрат в
українському суспільстві,
навіяти почуття стомлюваності від війни, національний нігілізм, відмовлення
від самостійності, мовляв,
українці й росіяни — один
народ, у них спільна історія, а „націоналісти, фашисти, нацисти та американські агресори“ роз’єднують їх.
У журналістському середовищі московські ідеологи та їхні прислужники в Україні викривлено
трактують природу журналістських стандартів,
щоб позбавити українську
журналістику національної
сутності, зіпхнути її у багно космополітизму, меншовартості, інертності,
дисперсної комунікації,
візитною карткою яких мають бути новини про вбивства, аварії, пограбування,
секс, смерть, страх, гроші
та інші складові аморального бізнесового букету.
Прикро, що проти цієї
загрозливої для України
ситуації належним чином
не спрямували свої правові
та інтелектуальні зусилля
Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення, Міністерство інформаційної політики України, Державний
комітет телебачення і радіомовлення України, Рада
національної безпеки і оборони України, Національна
спілка журналістів України
та інші владні інституції.

За умов військової,
гібридної, інформаційно-психологічної агресії
Російської Федерації проти України реформування
державного телерадіомовлення у Суспільне має бути
надзвичайно виваженим,
аби не нашкодити створенню українського національного інформаційного,
гуманітарного простору з
урахуванням історичних
особливостей кожного
краю держави.
Ми є свідками, як то в
одній, то в іншій області спалахують скандали,
пов’язані з аморальними
методами реформування,
до яких удалося правління
національної Суспільної
телерадіокомпанії України.
Повним ходом запрацював
механізм безпрецедентного за всі роки відновленої
незалежності України масового скорочення журналістів, режисерів, телеоператорів та інших працівників колишніх обласних
телерадіокомпаній, а нині
філій ПАТ НСТУ.
Головна теза реформаторів на чолі із Зурабом
Аласанією — позбутися
совковості, нафталіновості, дикого несмаку теле- і
радіопередач, підпорядкованості телерадіокомпаній
місцевій владі. Безперечно, потрібно вдосконалювати професійний рівень
підготовки телерадіоматеріалів, поглиблювати
тематично-змістовий, художньо-естетичний, соціально-психологічний
характер програм. Але механічне зведення базового
контенту на регіональному суспільному мовленні
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до 185 хвилин щоденного
ефіру без урахування історичних особливостей
областей завдає шкоди
життєвим інтересам громад, місцевому самоврядуванню, децентралізації
влади, яка здійснюється в
Україні.
У Законі „Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України“ наголошено,
що Суспільне телебачення
і радіомовлення створюється з метою задоволення інформаційних потреб
суспільства, залучення
громадян до обговорення
та вирішення найважливіших соціально-політичних
питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства (Стаття 1). Тобто, якщо більше
людей вчасно усвідомить
власну відповідальність
за майбутнє України, то
швидше ми будемо жити
краще в національно-життєвому середовищі. Не
можна жити за принципом
„Не ми такі, життя таке“.
Правила життя також встановлюють закони і їх треба дотримуватися. Одним
з таких правил є чесність,
яка органічно пов’язана з
морально-духóвою, національною гідністю.
Суспільне телебачення і
радіомовлення мало б утворюватися на базі обласних
державних телерадіокомпаній, що реорганізовуються шляхом приєднання
до національної телерадіокомпанії України. Однак
нинішня практика функціювання центральних телеі радіоканалів Суспільного мовлення свідчить про
максимальне обмеження
показу багатогранного
життя регіонів і централізоване нав’язування тих
телепередач, які вже транслювали по UA:Першому.
Тобто усунуто поняття,
сутність базовості. Транслювання матеріалів місцевих телерадіоканалів по
всеукраїнських телерадіо-

каналах — це один з важливих способів інтегрування
всіх регіонів з єдиним політично-ідеологічним цілим
України.
Спочатку Наглядова
Рада ПАТ НСТУ мала затвердити тематично-змістову концепцію функціювання регіонального мовлення як базового, а вже
потім мала йти мова про
перегляд штатної структури. Адже жодного слова
у Законі нема про масове
скорочення працівників.
Якщо потрібно оптимізувати структури обласних
філій НСТУ, то спочатку
треба провести чесний
конкурс ідей, проектів
теле- і радіопередач. Потім
за результатами конкурсів
переможці залишаються
працювати на телебаченні і радіо, а переможеним
треба допомагати влаштуватися на іншу роботу.
У пункті 7 Статті 3 Закону
записано, що у формуванні програмної політики телерадіокомпаній має брати
участь громадськість. Але
стосовно обласних філій
правління НСТУ це положення порушило, також зігнорувало думку львівської
громадськості.
На моє переконання,
через російсько-українську
війну та ґрунтуючись на
Доктрині інформаційної
безпеки України, яку затвердив Президент 25 лютого 2017 року, необхідно
змінити формулювання 5
пункту статті 3 Закону про
вільне вираження поглядів,
думок і переконань. Адже
дуже часто вільне вираження поглядів, думок і
переконань є антиукраїнським, антидержавним. Я
вже називав телеканали,
які плодять українофобію.
Тому цей пункт треба
сформулювати так: „Вільне
вираження поглядів, думок
і переконань має здійснюватися тільки на засадах
україноцентризму“.
Дискутувати можуть на
телебаченні, радіо і в пресі

СУСПІЛЬСТВО

лише ті, хто чітко дотримується стратегічної мети
розбудови української
України і під час дискусії
уточнюється тактика досягнення позитивної державотворчої мети. Модна
формула західної журналістики для мирних умов
про „баланс думок і поглядів“ під час війни не має
права на існування в Україні. Як можна надавати
ефір і шпальти газет тим,
хто підриває національний фундамент розбудови
української України? Про
це потрібно також внести
поправку, наголосити у
Законі України „Про телебачення і радіомовлення“ стосовно комерційних
телерадіоканалів, багато
програм яких перейнято
антиукраїнським характером.
Пункт 2 статті 18 Закону доцільно викласти у
такій редакції: „НСТУ має
висвітлювати діяльність
органів виконавчої влади,
інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових
осіб з метою суспільного
контролю за виконанням
їх владних обов’язків“.
Потрібно внести також
зміни до статей 3 і 4 Закону
України „Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України“, де чітко визначити у принципах, завданнях
і програмній політиці, що
передачі Суспільного телебачення і радіомовлення стовідсотково мають
звучати тільки українською
мовою. Такого змісту поправку треба внести до
Закону „Про телебачення
і радіомовлення“, яка має
стосуватися комерційних
теле- і радіоканалів.
Верховна Рада України
покликана відреагувати на
московську антиукраїнську
агресію та світову гібридну
війну, яку розв’язала Росія, законодавчо. Тобто,
доповнити Закони „Про
телебачення і радіомовлення“ і „Про суспільне
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телебачення і радіомовлення“ розділом „Функціювання електронних ЗМІ
в умовах війни Росії проти
України“.
Гібридна війна РФ
проти України спонукає
по-новому, не шаблонно
сповідувати стандарти
журналістської професії,
їх потрібно застосовувати на засадах україноцентризму. І політики, і громадські діячі, і журналісти
мають оцінювати факти,
події, явища з позицій інтересів української людини, українського суспільства, Української соборної
держави.
Україноцентризм ґрунтується на концепції націоналізму, який є філософією буття Нації, її життя,
розбудови, а шовінізм,
фашизм, нацизм і московський рашизм, що увібрав
у себе шовінізм, фашизм,
нацизм і більшовизм — це
філософія поневолення і
гноблення інших націй.
Націоналізм породжує подвижників і героїв, а шовінізм, фашизм, нацизм, рашизм — убивць, грабіжників, загарбників, яничарів,
холуїв.
Російсько-українська
війна — це війна морально-духóвих, національних
цінностей, світоглядних,
гуманістичних орієнтирів. Українці завжди були
будівничими і в матеріальному, і в духовному
сенсі. Нинішня російська
агресія — це визначальний момент історичної
Істини. Допоможемо кожному українцеві всім серцем і душею пізнати цю
історичну Істину — і ми
будемо вільними, духóво і
матеріально багатими.
Василь ЛИЗАНЧУК,
доктор філологічних наук,
заслужений професор
Львівського національного
університету
ім. Івана Франка,
завідувач кафедри
радіомовлення і телебачення

10

ч. 7 [3007]
15 — 21 березня 2018

СУСПІЛЬСТВО

Факти мають значення,
особливо в час війни

П

ро це 6 березня у Львівській політехніці говорив
спостерігач СММ ОБСЄ в Україні Майкл Салліван. Він
презентував діяльність Спеціальної моніторингової місії
(СММ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) в Україні.

Найперше Майкла Саллівана
привітав ректор Політехніки професор Юрій Бобало. Під час тривалих перемовин, у яких узяли участь
також директор МІОК Ірина Ключковська, директор ІНПП Володимир
Ортинський, проректор Роман Корж
і керівник центру міжнародної освіти Наталія Гоц, говорили про можливості налагодження співпраці,
зокрема з Інститутом права і психології у сферах освіти і науки, судової
медіації, ювенальної юстиції, міграційних процесів, транскордонного
співробітництва тощо.
— Ідея цієї зустрічі народилася
після 19 грудня 2017 року, коли працівники Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків із діаспорою Львівської політехніки разом із
представниками Інституту права
та психології університету брали
участь в обговоренні діяльності Місії ОБСЄ на заході та сході України,
яку провадив заступник голови СММ
ОБСЄ Олександр Хуг. Ми вирішили,
що для наших студентів і для викладачів було б корисно й цікаво поспілкуватися з представниками Місії. А
також це буде добра нагода для налагодження співпраці. Адже факти,
які завдяки Місії ОБСЄ розсилають
по цілому світі, дають змогу об’єктивно аналізувати ситуацію в нашій
країні. І завдяки цьому зрозуміти,
що це не внутрішній конфлікт, а

коротко
Під час урочистостей з нагоди 204-ї
річниці від дня народження Тараса
Шевченка, 9 березня, у Львові встановили рекорд із наймасштабнішого виконання „Заповіту“, „Думи
мої, думи мої“ і „Реве та стогне
Дніпр широкий“. Найвідоміші поезії
Шевченка співало понад тисячу учасників із 42 хорів, які долучилися до
встановлення рекорду. Окрім цього,
представники влади міста й області,

| Світлина Наталії Павлишин

зустріч із ОБСЄ

війна, розв’язана російською агресією. Для студентів — це безцінний
досвід. Адже діяльність ОБСЄ багатовекторна і стосується захисту прав
людини, аспектів юридичних питань, національних меншин тощо.
Думаю, що в майбутньому, за бажаннями обох сторін, може розвинутися
цікава і потрібна, особливо в умовах
агресії РФ, співпраця, — наголосила
співорганізатор зустрічі директор
МІОК Ірина Ключковська.
Модерувала захід старший науковий співробітник МІОК Оксана
П’ятковська.
Майкл Салліван ознайомив присутніх, яких, до слова, було дуже
багато, із напрямами роботи Місії,
розповів, у яких умовах їм доводиться працювати.
— Наша робота полягає передовсім у тому, щоб дослідити реальну
ситуацію. Ми багато спілкуємося з
людьми, які проживають на території, де ведуться бойові дії. Звітуємо
про те, що відбувається по обидві
сторони зони конфлікту. Одне з наших завдань — аналізувати ситуацію
з дотриманням прав людини. Адже в
деяких селищах надзвичайно складні життєві умови. Так, ми не гуманітарна організація і не доставляємо
гуманітарну допомогу, але ділимося інформацією з волонтерськими
організаціями, які можуть зарадити
цим людям. Ще один напрям діяль-

ності — налагодження діалогу. Для
нас важливо посадити дві сторони за
стіл переговорів і допомогти їм домовитися, але ми не беремо участі у
цьому процесі. А також допомагаємо
відновлювати та реконструйовувати
постраждалі від обстрілів об’єкти, як
наприклад, відновити електрифікацію, газопроводи тощо. Для цього
ми звертаємося до обох сторін конфлікту, щоб припинили обстріли на
час ремонтних робіт, — розповів
представник ОБСЄ.
Серед запитань, які цікавили
присутніх, було чимало й гострих.
Зокрема про те, чи Місія ОБСЄ знає
і може засвідчити, звідки прилітають
снаряди.
— Дещо ми можемо знати, а
дещо ні. Коли відбувається обстріл,
то можемо сказати, який вид зброї
використали, з якої дистанції і під
яким кутом стріляли, кількість пострілів, траєкторію руху. Цю роботу
проводять спостерігачі, які колись
були військовими. Та ми фіксуємо це
лише як статистичні дані й звітуємо
про це, передаючи інформацію на
вищий рівень. Я розумію, чому люди
часто невдоволені нашою роботою.
Та якщо ми почнемо робити політичний аналіз ситуації, то жодної
об’єктивності в нашій роботі вже не
буде, — підкреслив Майкл Салліван.

львів’яни поклали квіти до пам’ятника Шевченкові. А на завершення дійства всі охочі читали поезії Кобзаря
перед мікрофоном.

щини, представники монашества,
духовенство Львівської архиєпархії
УГКЦ, студенти.

У Хрестопоклонну неділю, 11 березня, вулицями Львова пройшла
молитовна Хресна хода. Вирушили
від храму Архистратига Михаїла і
дійшли до пам’ятника праведному Митрополиту Шептицькому. На
спільну молитву зібралося кілька
десятків тисяч мешканців Львів-

Наталія ПАВЛИШИН

Цьогоріч виповнюється 153 роки від
дня першого публічного виконання Державного славня. З цієї нагоди
12 березня на площі Ринок учнівська й студентська молодь, спільно
з громадськими організаціями та
об’єднаннями виконали Державний
гімн України.
За матеріалами інформагенцій
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поза храмом

Наше християнство (не) безмежне
У
чому сутність християнства? Чи достатньо нам, щоб бути
добрими християнами, лише старанно щотижня ходити на
літургії, молитися рано і ввечері? І взагалі, як мав би поводитися
справжній християнин? Про це все і трохи більше розповів голова
Центру студентського капеланства ЛА отець Юрій Остапюк.

Літургії (не) досить
Християнство не зводиться
лише до літургії. Так, Богослуження — центральна подія життя
християнина, бо в цей час маємо
можливість спілкуватися з
Богом, „доторкнутися“ до
Нього, висповідатися,
прийняти Євхаристію,
слухати і роздумувати
над Божим Словом.
Та насправді після
відпусту, зі словом
„амінь“, наше християнське щоденне
життя тільки починається. Адже під час
літургій ми набираємося
сили. Тому так важливо зрозуміти,
що християнство не має часових
меж — воно триває ціле наше життя.

Християни
(не) гніваються
Виклики завжди були і будуть. І
те, що ми щотижня чи й щодня ходимо до церкви не убезпечить нас
від різних, не завжди приємних,
ситуацій. Бо життя — це побут,
конфронтації. Чи християнин має
право на гнів? А чому ні? Це ж емоції! Хіба не можна негативно реагувати на гріх? Можна й мати поганий
настрій.
Та мусимо пам’ятати, що ми самі
творимо свій побут — і в сім’ї, і на
роботі. Думаю, що коріння нашої
агресії у внутрішніх переживаннях.
Давно спостеріг, що, наприклад, у
громадському транспорті молодь
зазвичай поводиться досить спокійно: не агресує, слухає музику, читає
книжки. Більше агресії в старших
людей. Мабуть, причина криється
глибше, а накопичення невирішених проблем вибухає агресією.
Маємо пам’ятати, що агресивні
стани — спонтанні. Ніхто заздалегідь не має наміру сваритися. Хоча

ми повинні вправлятися, щоб стримувати свої
емоції, вміти ними керувати. У таких випадках рекомендую молитися Ісусову молитву.
Взагалі мірилом
християнства є
якраз особиста молитва,
на якій треба
вміти зосередитися, а
не просто
вимовляти
слова. Це
допомагає
спокійніше
ставитися до обставин, умиротворює. Молитва —
процес цілого життя.

Десятина і (не) більше?
Допомагати може кожен. І це не
залежить від наших статків. Адже
не завжди мусить бути матеріальна поміч. Помилково керуватися
думкою: хай інші допомагають, я
й так уже щось зробив. Упродовж
свого життя треба вміти приносити
різну милостиню. Але обов’язково
перевіряти, кому допомагаємо і чи
справді вони цього потребують.
Допомагати іншим — це те ж
саме, що віддавати десятину Церкві. Та й неправильно думати, що
віддавати десятину і поза тим нічого більше не робити — це „індульгенція“ на спасіння. Рекомендував
би дивитися глобальніше. Адже
Церква — це і є люди, і не потрібно від них відвертатися. Християнин пов’язаний із життям Христа.
А Він не втомлювався робити добро
і любити.

Сорок днів — (не) панацея
Дивно, та ми чомусь обмежуємося Великим постом. Банально думати, що за цих сорок днів відбува-

ється преображення. Насправді, це
зупинка, щоб зрозуміти, що є причиною моєї агресії, нервозності,
невдоволення.
Взагалі щодня потрібно робити
собі іспит совісті. Проаналізувати,
чи достойно прожив день. Звичайно, є різна ситуативна, спонтанна
поведінка, так звані побутові гріхи,
які торкаються нас щодня. Та треба
аналізувати, чи не переростає це в
образу, гнів і ненависть, бо то вже
великий гріх.

Сповідатися, щоб знову
(не) повертатися
Для мене сповідь — це не ритуал використання Тайни, а спонука
не повертатися до минулого. Якщо
говорити образно — то висипати з
мішка все, що назбирав, викинути
мішок і звільнити руки для добрих
справ. Головне, щоб це не було підставою для переконання, що гріх —
це нічого особливого, піду ще раз
посповідаюся.
Раджу, нехай сповідь буде настільки щира і проаналізована,
щоб зрозуміти і побачити помилки
та старатися більше до них не повертатися. Звичайно, це не означає,
що в один момент ми змінимося. Та
треба працювати і не розчаровуватися. Хоча ті, хто глибоко переживає сповідь, кардинально змінюються. Є чимало прикладів, коли
навіть після однієї сповіді люди
змінюються.

Християнин
(не) відступає
Ми, як добрі християни, маємо
не боятися випробувань. Людина,
яка обстоює правду завжди буде
ворогом для тих, хто по іншу сторону. Тому будуть по-різному тиснути, створювати різні перепони.
Тоді ми вже випробовуємо довіру
до себе як християн. Якщо знаєте,
що чините справедливо, то покажете іншу культуру і люди довірятимуть. Зрештою, якщо не зрадите
своїх цінностей, станете для людей
авторитетом.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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ПРОСВІТА

Шевченко і ми

Лицарі і плебеї
Р

ік-річно в березневі дні збираємося громадами, аби спільно
проникати в космічні світи поетичного слова Тараса Шевченка,
відчувати велику об’єднавчу силу його пророчих звернень. Чому життя
Шевченка, його творчість так хвилюють нас? Бо Шевченко — безмежний
світ образів, почуттів, думок, ідей.

Тільки за дуже поверхового читання Шевченко може здаватися поетом
доступним для розуміння
і простим для сприйняття.
Насправді ж він — один з
найскладніших світових
поетів з глибокою незвичною образністю, запозиченою з Біблії, з античної
культури, зі стародавньої
історії. Окрім того, що
Тарас Шевченко мав високу освіту, адже успішно з відзнаками завершив
навчання у петербурзькій Академії мистецтв,
усе життя збагачував себе
самоосвітою. У його творчості відчуваємо неосяжні обрії духóвих висот, він
— поет алегорій і символів.
Деякі образи, які ще
кілька літ тому сприймалися як хрестоматійні,
сьогодні — ніби написані
для нашого часу. Кожен
раз відкриваємо для себе
нові грані, нові світи його
геніального слова від
щемливо-ліричного „хто
се, хто се чеше довгі коси“
до вулканічного „вставайте, кайдани порвіте!
І вражою злою кров’ю
волю окропіте“. Сьогодні, як ніколи, ці слова актуальні, бо вже четвертий
рік іде страшна, названа
гібридною, російськоукраїнська війна, яку через певний часовий відтинок історики назвуть
Другою російсько-українською війною. Перша
російсько-українська
війна розпочалася 100 літ
тому, після того, як Центральна Рада проголосила
незалежність України.

І сьогодні, в четвертий рік війни, кожне живе
українське серце здригається від болю за героями
Небесної сотні, відгукується на трагедії родин,
чиї найближчі впали від
куль московського загарбника. З вірою в перемогу
ми разом з Шевченком
відповідаємо: „не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять“.
…Перша половина
ХІХ сторіччя. Повністю
закріпачено українське
селянство, денаціоналізовано, відірвано від історичних коренів інтелігенцію, але в її середовищі ще жевріють острівці
вільнолюбства. Учорашній панський козачок, кріпак, здавалося, мав би заніміти від величі столиці
Російської імперії. Яким
чуттям, якою генетичною
пам’яттю в цій показушній величності побачив:
так є через те, що „москалики, що заздріли, то все
очухрали“. І власне тут,
у холодному Петербурзі,
відчув Шевченко спорідненість, причетність до
своєї землі, до історії та
її джерел, а найперше —
героїки козацької.
Він стане палким апологетом героїзму народно-визвольної боротьби
та її провідників. Величчю і красою козацької лицарської звитяги
перейняті твори „Іван
Підкова“, „Гамалія“, „Тарасова ніч“, „Гайдамаки“.
Перефразувавши Овідія в
поезії „До Основ’яненка“,
пише:

бо ... все гине, —
Слава не поляже,
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Шевченко захоплювався козацьким лицарським
духом. Поет і мистець
створить великий героїчний міф, оживляючи картини минулого: „Аж до
моря запорожці степ широкий вкрили … отамани
на вороних перед бунчуками вигравають...“
(„Гайдамаки“); „Кругом
хвилі, як ті гори: ні землі,
ні неба. Серце мліє, а козакам Того тільки й треба...“, „Закрутивши чорні
уси, за ухо чуприну. Підняв шапку — човни стали. Нехай ворог гине!..“.
А щоб уберегти свою
правду і волю, треба виховувати тих, яких назвуть „лицарями святими“, героїв, оборонців,
захисників. У багатьох
поетових віршах зустрічаємо протиставляння лицарів і гречкосіїв,
перші – захисники волі,
святої правди, високих
людських ідеалів, другі
— „раби незрящі, недоуми занапастили Божий
рай“.
У Тараса Шевченка
гречкосійство — це не
рід занять, а стан душі,
знаємо, як поет уболівав
за долю села і селян, як
гріли його душу „біленькі хати“:
Село! — І серце одпочине,
Село на нашій Україні —
Неначе писанка село.

Після арешту в казематі на тонкому поштовому, в кілька разів
складеному, папері він
написав 13 різних за настроями творів, між ними
і ремінісценсію-спогад
про високу шляхетність
душі народу, одну з божественних за ліричністю
поезій „Садок вишневий
коло хати“: „плугатарі з
плугами йдуть, співають,
ідучи, дівчата“.
На цю грань творчості
Шевченка у статті „Поет
лицарства українського“
звернув увагу ідеолог
українського націоналізму Дмитро Донцов.
„Основний тон його поезії — це віра в Бога, пристрасна любов до своєї
країни і поняття чести,
особистої гідности... Не
проти народу, а проти
тих „плебеїв“, „холопів“,
„рабів“, що забули Бога,
звертався своєю караючою проповіддю Шевченко. Плебеями були і
ті гречкосії, що Неронові молилися; плебеями була і та звиродніла в
кінці XVIII ст. старшина
козацька, яка „цариці патинки лизала“; плебеєм
був і цар Ірод — „романський золотий плебей“.
Їхньому життєвому кодексу протиставляв свою
лицарську мораль і свою
віру в „одного Бога“ Шевченко. Знав, що лише божественна, духова сила
дає міць „рукам нетвердим“, що вона лише
помагає „встать на ката
знову“; що дає силу мові,
щоб „огненно заговори-
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ла, щоб вогнем запалила
серця“.
Українську ідею бачив
як волю до національної
свободи, самоусвідомлення і самоствердження
народу, що пролягають
через віки — через живих, мертвих і ненароджених, і висловив у простій і водночас геніальній
формі: „В своїй хаті своя
й правда, і сила, і воля“.
Під кінець страшної
десятилітньої солдатчини Шевченко мріє побачити землю слави козацької. З листа Т. Шевченка
до Я. Кухаренка від 22
квітня 1857 року з Новопетровського укріплення: „Христос воскрес!
Батьку отамане-кошовий… Тепер думаю ось
як зробить: як дасть Бог,
дождуся одпуску, бо думаю навпростець через
Астрахань ушкварить
на Чорноморію, — я ще
її зроду не бачив, треба
хоч на старість подивиться, що то таке та славна
Чорноморія... Як дасть
Господь милосердний,
приїду сам на Січ... Одного боюсь, щоб не потребували мене часом в
Оренбург. А може дасть
Бог, що й не потребують,
— на чортового батька я
їм тепер здався?“. У цьому ж листі є гіркі сумніви:
чи не вбила проклята неволя талант.
На щастя, після десятилітньої неволі „пречистая, святая Муза“ овіяла
його своїм безсмертним
крилом. І за кілька місяців
перебування в Нижньому Новгороді він написав шедеври, які могли б
стати окрасою кожної
європейської літератури: поему „Неофіти“,
триптих „Доля“, „Муза“ і
„Слава“ та поезію „Юродивий“.
У цій поезії з’являється
лицар не з козацької епохи, а з тієї, яка була добре
знана поетові: „Не сотні
вас, а міліони. Полян, ду-

лібів і древлян Гаврилич
гнув во врем’я оно“, „... а
ви дивились та мовчали,
та мовчки чухали чуби“.
Протиставляє одного лицаря міліонам, які мовчки терпіли каверзування
миколаївського сатрапа.
Бо лицарський порив, висота вчинків була єством
нашого поета.
Величезний вплив
мала творчість Т. Шевченка на наступні покоління борців за Українську державу. 1891 року
на могилі Шевченка група студентів створила
таємне „Братство Тарасівців“, яке очолив згодом ідеолог українського націоналізму Микола
Міхновський. Основні засади побудови незалежної Української держави
викладено в політичній
програмі „Самостійна
Україна“. Примітка до
загальної програми, яка
вийшла у Львові, закінчувалася словами „Борітеся, поборете. Вам Бог
помагає!“.
Багато поетів передвоєнного періоду, названих поетами-вісниківцями, указували, що вони
перебували під впливом
Т. Шевченка. До них належали О. Ольжич, О. Теліга, Л. Мосендз, Є. Маланюк, яких по праву
можемо назвати лицарями української ідеї. „Поети квадриги взяли в свої
руки і понесли в майбутнє запалений Шевченком
смолоскип „вогню святого“ (Д. Донцов).
Поет Мосендз писав:
„За один місяць з мене
був український націоналіст. Це сталося не без
впливу Т. Шевченка та
„Історії України-Руси“
М. Грушевського“.
Голова Центральної
Ради УНР М. Грушевський написав 20 статей
про творчість Т. Шевченка, якого назвав „святим національним прапором“, і наголошував,
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що його (Грушевського)
національна свідомість
сформувалася під упливом ідей Шевченка. Грушевський вважав, що
Шевченкова поезія розплющила очі приспаному українству, з’єднала „в
одно тіло розшматовані
частини української землі, українського народу“.
Істину, яка сьогодні
зрозуміла всім, він довів
уперше і цього йому московсько-більшовицький
режим подарувати не міг:
„Володимиро-Московська
держава не була ані спадкоємицею, ані наступницею Київської. Вона
виросла на своїм корені,
і відносини до неї можна б скоріше прирівняти,
наприклад, до відносин
Римської держави до її
галльських провінцій...“.
Науковець довів безперервність історії українського народу від Київської Русі, те, що наш
народ має власне коріння, а сотворений загарбниками міф про єдину
російську історію і єдину
руську народність — це
лише міф і нічого спільного з історичною наукою не має.
В унісон з цими словами визначного історика у Шевченковій повісті
„Капітанша“ читаємо:
„…в першому селі на
Чернігівщині хатки вже
біленькі, вкриті соломою,
з димарями, а не сірі рублені ізби. Одежа, мова,
обличчя — геть чисто все
інакше. І вся ця одміна
стається на протязі двадцяти верстов“.
В „Ілюстрованій історії України“, виданій
1911 року, розрахованій
на широке коло читачів,
зокрема на учнів і студентів, М. Грушевський не
раз цитував Шевченкові поеми „Тарасова ніч“,
„Гайдамаки“, „Єретик“,
поезії „Розрита могила“, „Чигрине, Чигрине“,
„Холодний яр“. М. Гру-
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шевський ілюстрував свої
книги, які стосувалися козацької доби, малярськими творами Шевченка.
А що ж сьогодні?
Змінилося життя,
гречкосійство теж пристосувалося, убралося в
холдинги, трасти, офшори, виробило злодійські
схеми патологічного нагромадження матеріальних статків: „Та й лупите
по закону дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки.
Собі ж на те, що не знають Ні діти, ні жінка!“.
А хочеться говорити і
вірити в сучасну українську людину, яка вибудовує систему світобачення,
світосприйняття і світоосмислення з позицій
національного імперативу. Вихована Шевченком, вона ввібрала у свою
ідентичність попередні
історико-культурні типи:
людину києво-руську, козацьку, сковородинівську
і глибинний патріотизм.
До лицарського племені належить інтелектуальна армія Січових
стрільців. Славними героями стали вояки Української повстанської
армії і ті, які з боями
пройшли Карпати, і ті,
які підривали себе у бункерах, щоб не здатися
ворогові. Навіки у нашій
вдячній пам’яті і пам’яті
майбутніх поколінь залишилися герої Небесної сотні і вояки, які на
східних рубежах країни
боронять нашу землю від
московського загарбника.
Спільно зі Шевченком
і усіма, які впали в нерівних боях за Україну, і
тими, які вистояли, мільйоноголосо говоримо:
„Слава Україні!“.
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства
„Просвіта“
Національного університету
„Львівська політехніка“,
професор
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до ювілею

Мовна основа „Просвіти“
Передаймо нащадкам
наш скарб — рідну мову

Згодом основне поле нашої діяльности зосередилося у студентському середовищі, коли 1998 р.
зародилася унікальна ідея відродити мовно-політичний плакат,
на основі чого виник понад десятилітній мовно-мистецький проєкт „Мова — твого життя основа“.
Спонукою до цього проєкту став
мій банальний конфлікт у Львові
у маршрутному таксі, де на моє
зауваження вимкнути московську
музику — я почула хамство з боку
водія. Розповіла про це своїм студентам-архітекторам і запропонувала виявити їхню форму протесту через малюнок, зокрема синтез
гасла і зображення. Приурочили
ми першу виставку до нещодавно
запровадженого Дня української
писемности 9 листопада.
Крім цього, була й загальнодержавна мотивація: системне
грубе порушення з боку влади
конституційного права українців послуговуватися державною
мовою в усіх сферах життя. Це
спричинило загрозливу для розвитку держави суспільну полярність, яка виявилась: у зіткненні
двох протиборчих сил (носіїв імперсько-проросійської ідеології
з владною підтримкою у східних і
південних областях країни та національно-демократичними силами,
завдяки яким і зреалізовано ідею
України як незалежної держави); у
двох концепціях сприйняття мови
(мови як засобу комунікації та розумінням мови як духової фортеці, чинника національної безпеки,
Початок у числі 6

умови існування самої держави); у
намаганні певних державних сил
запровадити конституційну російсько-українську двомовність (яка
де-факто активно процвітає) і у
прагненні українців зберегти державний статус мови автохтонних
носіїв, а не мови колишніх колонізаторів та окупантів.
Тоді годі було припустити, що
саме дуже поступові, подекуди
кволі у більшості частин України,
українізаторські процеси, у центрі
яких МОВА, стануть лакмусом на
зрілість українців як самостійної
нації, і врешті 2014 року вибухне
московсько-українська війна як засадниче протистояння між ідеєю
вільної національної України та її
подальшим статусом московської
колонії. Саме МОВА знову виведе нас у координати або-або, бо
російська мова в Україні — це насправді Росія в Україні: дві антагоністичні держави на одній території — держава корінної титульної
нації і держава-агресор, окупант.

стало усвідомлення державотвірного начала в кожній людині, що
здатна своєю націєцентричною
позицією будувати власну долю і
долю своєї самостійної національної держави.
Отож у листопаді 1998 р. спільно зі студентами-архітекторами та
дизайнерами за сприяння ректора
Юрія Рудавського, дирекції Інституту архітектури, зокрема Богдана
Черкеса та Андрія Павліва, студентського профкому, НТШ (Олег
Романів), Львівської обласної ради
і, звісно, „Просвіти“, ми організували унікальну виставку плаката на
мовну тему „Передаймо нащадкам
наш скарб — рідну мову“. Це було
несподіване відродження мовного політичного плаката у студентському середовищі, що привело
до неочікуваних і дуже важливих
політичних наслідків. Студенти знайшли блискучі форми розкриття цієї проблеми через синтез зображення і гасла. Виставка
швидко вийшла за межі Політехні-

Ідеєю нашої виставки стало донесення до
суспільства через плакатно-малярські образи
розуміння мови як умови існування держави,
чинника державної безпеки та реалізації себе
як представника самодостатньої української
нації.
Отож ідеєю нашої виставки
стало донесення до суспільства
через плакатно-малярські образи
розуміння мови як умови існування держави, чинника державної
безпеки та реалізації себе як представника самодостатньої української нації.
Серед завдань виставки: викривати антиукраїнську мовну політику; пробуджувати національну
гідність і свідомість; повертати
віками поневолювану націю у
русло власного світорозуміння;
скеровувати мислення і світогляд
у націєтвірне і націєлюбне русло.
Філософською основою виставки

ки й набула системного щорічного
характеру: тривала в листопаді від
1998 до 2008 року із залученням сотень студентів різних вишів Львова, зокрема Державного коледжу
декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша та Львівського
інституту банківської справи.
Проте у грудні 2003 р. сталася
безпрецедентна подія: голова ради
російського молодіжного братства
у Львові К. Арбатов звернувся
до Галицького райвідділу міліції
Львова з вимогою притягнути мене
до кримінальної відповідальности
начебто за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, порушен-
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ня Конституції України та низки
статей Кримінального кодексу.
Бурю викликав особливо промовистий плакат студентки Юлі Пєцух
„Не знаєш? Не розумієш? Не ша-
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нуєш?“ (зображено
потяг і стрілку руху
в бік Московії), який
студенти з нагоди
Дня української писемности розклеїли
по Львову.
Голова російського товариства
ім. Пушкіна у Львові
О. Свістунов щодо
цього заявив: „Я
не можу викладача звинувачувати в
чистому вигляді ворожнечі, але в провокуванні — так. З
нашого боку такого
провокування не
має. Ви не почуєте,
щоб від російськомовного населення
були гасла чи заклики до міжнаціональної ворожнечі.
Ми намагаємося запобігти широкому
конфлікту, аби не
наступити на ті ж
самі граблі й аби
знову не спалахнув націоналізм,
як це було на початку 90-х“ („Аргумент-газета“, 11.02.2004).
Натомість виконувач обов’язків начальника міліції м. Львова

М. Курочка відхилив вимогу порушити кримінальну справу: „Кримінальну справу щодо розпалювання
міжнаціональної ворожнечі ми не
порушували. Ще в грудні працівники міліції дали відмову, однак
Російське молодіжне братство з
цим не погодилося і 20 січня подало повторну скаргу. Ми знову відмовили у порушенні кримінальної
справи, і матеріали скеровуємо в
прокуратуру“ (там само).
Після цих безглуздих звинувачень ми видали зазначений плакат
багатотисячним накладом і максимально поширили його по Львову
через більшість навчальних закладів, а „Просвіта“ Львівської політехніки зібрала сотні підписів від
львів’ян на підтримку нашої позиції і виставки загалом. Ректор
Юрій Рудавський забезпечив мені
послуги персонального адвоката.

17.03.1847 — народився Федір Вовк, український антрополог, етнограф, археолог.
17.03.1874 — народився Авґустин Волошин, Президент Карпатської України.
17.03.1917 — у Києві створено Українську
Центральну Раду — парламент України
на чолі з Михайлом Грушевським.
18.03.1913 — у Львові створено військове
формування Українських Січових Стрільців.
19.03.1864 — народився Василь Липкiвський, натхненник відродження УАПЦ
та її перший духовний провідник, митрополит.
19.03.1895 — народився Максим Рильський, український поет, перекладач,
культурний i науковий діяч.
19.03.1900 — народився Фредерік Жуліо-Кюрі, французький фізик, лауреат
Нобелівської премії.
19.03.1918 — відбулося перепоховання
загиблих під Крутами бійців Студентського куреня.

19.03.1930 — народилася Ліна Костенко,
сучасна українська поетеса, авторка
збірок „Над берегами вічної ріки“, „Неповторність“, роману у віршах „Маруся
Чурай“, роману у прозі „Записки українського самашедшого“.
20.03.1639 — народився гетьман України Іван Мазепа.
20.03.1828 — народився Генрік Ібсен,
норвезький драматург, автор драматичної поеми „Пер Ґюнт“.
21.03.1627 — народився Захарія Копистенський, український письменник,
культурний i церковний діяч.
21.03.1685 — народився Йоган Себастьян Бах, німецький композитор і
орґаніст-віртуоз.
21.03.1727 — помер Ісак Ньютон, англійський математик і фізик, автор „Математичних начал натуральної філософії“.
21.03.1942 — померла Ольга Кобилянська, українська письменниця.

Ірина ФАРІОН,
професорка катедри
української мови,
доктор філологічних наук,
голова мовної комісії
Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки,
народний депутат України
VII скликання
Далі буде

наш календар
15 березня — Всесвітній день прав споживача.
21 березня — Всесвітній день поезії.

Пам’ятні дати
15.03.1668 — гетьманом України обрано Дем’яна Многогрiшного.
15.03.1939 — проголошення самостійної Карпатської України.
16.03.1664 — у Корсуні поляки стратили українського гетьмана Івана
Виговського.
16.03.1787 — народився Ґеорґ Симон
Ом, німецький фізик, який відкрив
основний закон електричного струму.
16.03.1882 — народилася Христина
Алчевська (донька), українська поетка i педагог.
16.03.1896 — помер Петро Ніщинський, український композитор, поет
i перекладач.
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мега-перемога

Проект випускниць ІАРХ
став найкращим!

Н

ещодавно завершився міжнародний відкритий конкурс
проектів Національного меморіального комплексу Героїв
Небесної сотні — музею Революції гідності. У номінації „Меморіал
Героїв Небесної сотні“ перемогли випускниці Інституту архітектури
нашого університету Ірина Волинець і Марія Процик.

Зважте, що на конкурс надійшло
понад 60 заявок із 12 країн світу, зокрема, у номінації „Меморіал Героїв
Небесної сотні“ — 9 проектів. Роботи оцінювало журі з 30 представників із різних країн: 7 із них — з України, решта — з Угорщини, Польщі,
Швейцарії, Німеччини та зі США.
Територія проектування охоплює
Алею Героїв Небесної сотні від Майдану Незалежності до вулиці Ольгинської, земельну ділянку на Алеї
Героїв Небесної сотні, 3 та частину
земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної сотні, 4 (каплиця УГКЦ Непорочного Серця Марії та Українських
Новомучеників).
Меморіальний комплекс Героїв
Небесної сотні має бути простором
осмислення історії боротьби нашого народу, але поміж тим — вільним
від політичних амбіцій, соціальних
та економічних викликів.
На початку шляху, з боку Майдану та Хрещатику, розмістять меморіальну стелу з іменами Героїв
Небесної сотні, що аркою врізатиметься в пагорб. А на бруківці встановлять світлові квадрати, які символізуватимуть продовження шляху. По обидва боки алеї висадять 107
лип — на згадку про кожного героя.
У найвіддаленішій частині алеї, де є
каплиця, буде місце тиші та мовчання. Символічним завершенням меморіального шляху стане сад — місце відпочинку між майбутнім музеєм
Революції гідності та Міжнародним

центром культури та мистецтв. Пагорби на Алеї Героїв Небесної сотні
засадять білими квітами, а вздовж пішохідних стежок встановлять лавки.
До 22 березня оригінали конкурсних проектів у номінації „Меморіал
Героїв Небесної сотні“ можна оглянути в Будинку архітектора в Києві.
Ірина Волинець і Марія Процик
розповіли про ключові моменти ро-

боти та переживання, зокрема про
те, що Ірина від самого початку мала
передчуття перемоги, натомість Марія була стриманішою й казала, що
потрібно дочекатися результатів.
— Чим вас зацікавив конкурс?
— Передовсім тим, що це можливість створити якісний громадський простір у центрі Києва. Крім
цього, було чітко задекларовано,
що проект-переможець реалізують.
Ми мали й професійний інтерес, бо
обидві зацікавлені у просторі, що є
перехідним між ландшафтом та архітектурою.

— Скільки часу працювали над проектом?
— Загалом майже півтора місяця.
Конкурс оголосили наприкінці листопада, у грудні відбувався колоквіум для учасників, де розповідали про
територію, її особливості. Після цього ми почали інтенсивно працювати.
— Що саме хочете продемонструвати своїм проектом?
— Ми хотіли нагадати про швидкоплинність людського життя у прагненні кращого, сказати, що пам’ять
про Героїв Небесної сотні має бути
зі світлим поглядом у майбутнє. Тому
намагалися, щоб це було не лише
місцем вшанування пам’яті, а й громадським простором у Києві, щоб ця
територія стала уособленням того, за
що боровся кожен із героїв.
— Наскільки складно було розробити проект?
— Це один із найскладніших наших проектів. Окрім того, що саме
місце має таке важливе і чутливе
значення через події чотирирічної
давності, ділянка досить складної
конфігурації — з великими перепадами рельєфу. У нас був тривалий
етап аналізів і роздумів: яким має
бути меморіал, який основний меседж він повинен нести суспільству.
— Чим, на вашу думку, він особливий і унікальний?
— Особливий тим, що досить
простий, але водночас має глибокий
зміст. Для нас важливо було відійти
від монументальності та показати,
що алея зі 107-ма липами нагадуватиме про героїв більше, ніж монументи.
— Як почувалися серед конкурентів?
— Конкурс був закритий, тож до
останнього моменту ми не знали інших учасників, а конкуренти були
достойні. Проекти, які отримали
призові місця нам сподобалися.
— Над чим ще працюєте і чи складно молодим архітекторам нині реалізовуватися?
— У молодих архітекторів є багато шансів для реалізації: міжнародні
воркшопи, стажування в іноземних
компаніях, участь в архітектурних
конкурсах. Головне, щоб було бажання! Марія працює керівником групи
дизайнерів у ландшафтній компанії
Fellixx. А я — над проектами у своєму
Volynets architectural bureau, зокрема над будинком у Києві.
Наталія ПАВЛИШИН
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студентська акустика

Вечір зі смаком музики

Щ

о може бути краще за музику, коли „за вікном майже весна“,
а точніше — морозяний вечір на початку березня, коли
хочеться просто грітися разом із друзями. А уявіть собі понад
сотню людей, які зібралися лише для того, щоб співати! Саме
так зароджуються нові традиції, як-ось акустичний вечір від
громадської організації „Територія ініціативної молоді“ Tech
StartUp School.

— Ми задумали цей вечір для
тих, хто любить співати в тісному
дружному колі й для тих, хто виконує кавери відомих композицій чи
власні авторські пісні (таких було
шестеро учасників) англійською чи
українською мовами. А щоб вечір
був насичений і співати могли всі,
за побажаннями і рекомендаціями
наших учасників сформували співаники, до яких увійшли хіти відо-

мих гуртів, зокрема „Океан Ельзи“,
„Скрябін“, — розповів президент
ГО „Територія ініціативної молоді“,
випускник ІТРЕ Дмитро Донченко.
Сказати, що було круто — не
сказати нічого. Рівень майстерності був височезний. Складалося враження, що перебуваєш на виступі
професійних музикантів. Можна
було й потішити своє „політехівське“ самолюбство, бо більшість

виконавців саме з нашого університету.
— Хочемо продовжувати ці акустичні вечори регулярно. Бачу, що
молодь надзвичайно спрагла творчості. Нам навіть не вистачає часу,
щоб зреалізувати все, що хотіли
наші учасники, — вони мають безліч чудових ідей. Хоча ми спонукаємо всіх, хто має якісь творчі задуми,
ставати координаторами і реалізаторами різних заходів. А ми — команда
„Територія ініціативної молоді“ —
радо допоможемо їх втілити, — додав хлопець.
І ще, щоб ви розуміли масштаби
і серйозність підготовки вечора, дівчата забезпечили всіх ще й смаколиками. Самотужки напекли сирники, капкейки та інші солодощі, щоб
було не лише затишно, а й смачно.
Наталія ПАВЛИШИН

виставка

Картини, що нагадують про весну

У

Музеї ідей відкрилася дебютна виставка молодої
художниці Ольги Піняжко In the Landscape. Тут
представлено пейзажі, які Оля створила під час пленерів
у Глинянах (Львівщина), Осмолоді (Івано-Франківщина),
Скотарському, Воловці, Пацканьові (Закарпаття), а також
квіткові натюрморти.

| Світлини Ірини Мартин

Насичені кольори, де впевнено
переважає зелений, настрій спокою,
тиші, тепла, якогось своєрідного літнього блаженства. А ще — бажання заховатися у різнотрав’ї, зупинити час,
опинитися сам на сам із загадковим
світом природи, що має фантастичну
силу занурювати в себе і не відпускати. Такі враження від картин Олі Піняжко.
Як каже сама художниця: „Малювання для мене — як стиль життя, стан

душі, воно завжди поруч
зі мною“. Оля родом із
Дніпра, навчалася там у
дитячій художній школі,
потім — у театрально-художньому коледжі. Відтак
вступила до Львівської академії мистецтв. За фахом
— живописець, викладач.
У вільний час любить подорожувати, їздити на ровері, читати,
готувати.

У малюванні не виокремлює
щось одне — для неї все залежить від ситуації, настрою.
Студенткою тяжіла до коротких начерків оголених натур, малювала вугликом.
Любить створювати портрети, особливо дорогих
їй людей і знайомих.
Молоду художницю
надихає багато речей:
околиці Львова, де менше галасливого люду,
а більше спокою, нові
місця, в яких опиняється
вперше, надихає природа, подорожі, люди, які
підтримують і вірять у неї. Зокрема
сьогодні віддає перевагу малюванню з натури. Як каже сама: „Натура
— найбільш правдивий і переконливий учитель“.
…Коли з морозяного двору чи
надмірної вологості зітхань зими,
яка розуміє, що вже невдовзі мусить
відступити і впустити весну, потрапляєш у світ картин Олі Піняжко, —
опиняєшся в омріяному літі, де багато сонця і тепла, де час зупиняється,
аби зафіксувати мить.
Ірина МАРТИН
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робота

Плюси і мінуси фрілансу

М

арія Майор вивчала системний аналіз в Інституті комп’ютерних
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки.
Дівчина була єдиною з групи, хто вирішив не вступати на
магістратуру — любов до мандрів і бажання знайти себе завели її
аж на Кіпр, де вона захопилася фрілансом. Ці „стосунки“ тривають
уже більше року і Марія чітко бачить у них своє майбутнє.

З чого все почалося
Під час навчання у Політехніці
я потрапила в BEST, у відділ маркетингу, де і перейнялася графічним
дизайном. Згодом зрозуміла, що на
цьому можна гарно заробляти в інтернеті. Я дуже люблю мандрувати,
особливо автостопом, але кожна
подорож вимагає грошей — саме
це мотивувало мене працювати. З
фрілансом я познайомилася у грудні 2016 року через сайт kabanchik.ua
(онлайн-сервіс пошуку приватних
спеціалістів для рішення побутових
і бізнес-завдань), на якому виконувала дрібні завдання задля розваги.
Упродовж навчання в університеті я підпрацьовувала у львівських
хостелах — це чудова можливість
підтягнути англійську, навчитися спілкуватись із людьми, завести
цікаві знайомства, тож коли мені
запропонували стати волонтером у
хостелі на Кіпрі — я не змогла відмовитися. Перші три місяці я волонтерила, а далі почала працювати менеджером. Коли вперше пішла до тамтешнього супермаркету і побачила
свій чек, зрозуміла, що мені терміново потрібна робота. Так я перейшла на професійну фріланс-платформу upwork.com, на яку, до речі,
„підсадила“ дуже багато своїх друзів
і знайомих. Коли жила на Кіпрі, а це
тривало дев’ять місяців, мої друзі
підштовхнули мене освоїти тестування ПЗ, бо на цьому можна заробляти значно більше, тож наразі я
активно опановую цей напрям.

Як відбувається робочий
процес
Найбільшим плюсом у роботі
фрілансера є можливість працювати у будь-якій точці світу. Я можу
робити те, що люблю найбільше, —
подорожувати, і це не заважає моїй
роботі. На сайті існує рейтингова
система, що дозволяє оцінювати
фрілансерів і клієнтів. Працювати

можна як за фіксованою ціною, так
і погодинно. Upwork більше цінує
другий тип роботи, а тому підсумовує години праці на всіх проектах,
що покращує рейтинг працівника.
Від цього залежить рівень замовлень, оплата тощо. Я працювала як
над коротко-, так і над довготривалими проектами.

інакше легко загрузнути у соцмережах.
Проблеми мовного бар’єру не
існує, бо всі користувачі upwork добре знають англійську, за винятком
замовників з Азії, тому з ними, здебільшого, ніхто не хоче мати справи.
Завжди слід зважати на опис
завдання: він має бути чітким і зі
зазначеною адекватною ціною.
Якщо опис завдання дуже короткий
і незрозумілий — краще не братися,
навіть якщо ціна приваблива, бо,
переважно, такі замовники самі не
знають, чого хочуть, і з ними важко
працювати. Початківці часто готові виконувати будь-що і майже за
безцінь, аби набрати відгуків. Щотижня можна спокійно мати два короткотривалих проекти, щоправда,
інколи бувають затишшя — це теж
один із тривких моментів фрілансу.
Тому я завжди раджу шукати постійних замовників.

Якщо клієнт не заплатить

Фріланс дуже дисциплінує. Я
любила поспати до полудня, не планувала свого дня, але тепер мені довелося цього позбутися. Рейтинг на
сайті також дуже мотивує працювати, інакше акаунт можуть заблокувати — результат своєї роботи ти
бачиш миттєво.

Підводні камені такої
роботи
Зазвичай, коли люди вирішують
покинути офіс і податися у фріланс,
вони не замислюються над тим, що
їм самотужки доведеться шукати
клієнта і з ним спілкуватися, самотужки знаходити й облаштовувати
своє робоче місце, щоразу турбуватися про наявність інтернету. Якщо
ми говоримо про роботу з іноземцями, а на upwork зареєстровано роботодавців ледь не з усього світу,
то потрібно враховувати різницю
часових поясів, і бути готовим працювати серед ночі. Якщо ви працюєте з дому, обов’язково розділяйте
робочу і відпочинкову зони. Жодної
роботи в ліжку — лише за столом, бо

Оскільки перерахунок коштів
здійснюється на банківську картку,
системи обох згаданих сайтів передбачили ризик, upwork, скажімо, бере
за це 10% від суми замовлення. Коли
замовник і виконавець укладають
угоду, банк заморожує на рахунку
клієнта суму, яку той зобов’язаний
сплатити. Коли замовник зазначає
у системі, що роботу виконано, заблоковані кошти надходять на рахунок працівника. Якщо він цього не
зробив, фрілансер може оскаржити
рішення. До моменту розв’язання ситуації гроші блокуватимуть.
Такі штуки з оплатою впливають на
рейтинг роботодавців, тому їм невигідно „бруднити“ своє ім’я. Мені
траплялися адекватні клієнти, тому
такого не було.

Чи можна прожити суто
на фрілансі
Можна, але тоді треба орієнтуватися на постійних замовників, бо
якщо брати лише маленькі проекти
— можна потрапити у затишшя. Це
така ж робота, проте у тебе є певна
свобода і можливість облаштувати
максимально комфортні для себе
умови.
Анастасія МОЗГОВА
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театральний візит

Вистава, на якій має бути гаряче
для голови й для серця

Р

еалістична драма Олександра Пушкіна „Борис Годунов“ отримала
відверту й провокаційну інтерпретацію одного з найвідоміших
режисерів сучасності Еймунтаса Някрошюса. Як йому спільно з акторами Національного литовського драматичного театру вдалося
переосмислити давню історію, дізнаємося 16 березня у Національному театрі ім. М. Заньковецької.

Дружба між нашим і литовським
театром давня: у межах міжнародного святкування 200-ліття від дня народження Т. Шевченка заньківчани
показували у Литві „Катерину“, а до
власного сторіччя отримують литовський сценічний подарунок — „Бориса Годунова“. Чому тема Росії, чому
російський автор? Бо це, на жаль, актуально: вся влада в цій державі і далі
залишається в руках однієї людини,
якій „бунт черні нє нужєн“. У виставі ж
бачимо духовну смерть усієї російської
нації, починаючи від царя і закінчуючи
останнім невільним селянином — відчитуємо паралелі зі сьогоденням.
— „Борис Годунов“ — це непростий твір для Росії і для самого Пушкіна, — каже народний артист України Григорій Шумейко. — Було багато
варіантів, цензура не приймала його
(цар Микола І заборонив через надмірну політичність). Навіть Мусоргський, назвавши „Бориса Годунова“
народною музичною драмою, мусив
утверджувати цей неоднозначний твір
на сцені.
Географічно дія в драмі відбувається в царських палатах у Москві, у
корчмі на кордоні з Литвою, а також у
Польщі. Багато локацій і багато смислів, від національних до загальнолюдських. Твір Шекспірівського масштабу

— є конфлікти особистостей, їхні характери показано у розвитку, наскрізна дія несе неоднозначний підтекст.
Проблематика стосунків царя й народу в постановці Еймунтаса Някрошюса, яку він здійснив ще 2015 року,
набуває злободенного звучання. Борис
Годунов у баченні литовського режисера — фігура трагічна, його доля і
вина невіддільні від долі й вини народу. Але це не текстово-лінійний виклад
твору Пушкіна, це сценічна філософія,
привід, щоб висловитися. Постановка вирізняється високою естетикою
режисури: у ході її підготовки могло
бути 10–15 варіантів вирішення однієї
сцени. „На цій виставі має бути гаряче для голови й для серця, є підстави
вважати її антиімперською“, — переконаний генеральний директор Театру
ім. М. Заньковецької, народний артист
України Богдан Козак.
Вистава йтиме литовською мовою.
Для того, щоб почути синхронний
переклад, необхідно взяти зі собою
паспорт і отримати на вході до зали
навушники. Заньківчани переконані,
що не подивитися „Бориса Годунова“
— це бути мистецько обікраденим.
Адже ця постановка за динамічністю
дії і пластикою акторів є однією з найкращих робіт Е.Някрошюса.
Наталя ЯЦЕНКО

КУЛЬТКРА
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коротко
Національна суспільна телерадіокомпанія України запустила
сайт, на якому можна цілодобово слухати казки онлайн та
в записі. Тепер на сайті доступні
12 казок, які озвучували: лідерка
гурту „Крихітка“ Саша Кольцова, вокаліст гурту „Бумбокс“
Андрій Хливнюк, учасник гурту
Dakhabrakha Марк Галаневич
та актор театру, кіно і дубляжу
Євген Малануха. Невдовзі мають
з’явитися казки від письменника Сергія Жадана та співачки
Христини Соловій. Усього казок
має бути 250.
Львівський театр ляльок започатковує екскурсії у своє закулісся й відновлює дві вистави
про Тараса Шевченка — „Садок
вишневий“ і „Тарас“. Найперше глядачів поведуть у склади,
де у скринях зберігають ляльки
й декорації. Публіці покажуть і
особливі закапелки: вітраж на
стелі у фойє, горище, внутрішній
театральний дворик. Потрапити
на такі екскурсії можна буде безоплатно від середини і до кінця
березня. Треба лише купити
квиток на виставу у вихідні, але
перед тим — зареєструватися на
сторінці театру у Фейсбуці.
Львівське обласне козацьке
товариство та ГО „Міжнародна
академія літератури і журналістики“ заснували літературно-мистецьку премію імені
Володимира Івасюка. Премію
присуджуватимуть щороку
одному з найкращих виконавців
авторської пісні, оприлюдненої
на сцені щорічного Міжнародного фестивалю юних талантів
„Рекітське сузір’я“. Участниками
конкурсу можуть бути лише члени МАЛіЖ, віком від 8 до 18 років.
„Піккардійська терція“ презентувала пісню „Ой по горі роман
цвіте“ на слова Тараса Шевченка. Музику до неї написав
відомий український шоумен Ігор
Пелих: „намагався наблизитися
до фолько-класичного бачення,
до стилю Леонтовича, звісно,
осучаснивши звучання“. Історія
появи цієї пісні в репертуарі
вокальної формації розпочинається майже 20 років тому.
Ця пісня увійшла у 15-й альбом
піккардійців.
За матеріалами інформагенцій
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ЗДОРОВ'Я

консультація офтальмолога

Проблеми із зором почастішали
завдяки гаджетам

Л

ікар-офтальмолог клініки „Медікавер“ Ольга Мартінек радить
тим, хто весь день працює за комп’ютером, дотримуватися
певних правил, зокрема виконувати гімнастику для очей,
користуватися захисними окулярами та віддавати перевагу
розжарювальним настільним лампам перед світлодіодними.

—Тепер щораз більше людей — не
лише старших, а й школярів, молоді
— мають проблеми зі зором. На Вашу
думку, що призводить до цього?
— Офтальмологічна патологія
помолодшала за рахунок входження у наше життя великої кількості
комп’ютерів, планшетів, смартфонів, тобто приладів, які випромінюють сині промені, що негативно
діють на сітківку. Найбільше захворювань очей серед молоді пов’язані
власне з роботою за комп’ютером,
зокрема це стосується програмістів,
дизайнерів. Найчастіше виникає короткозорість, далекозорість, навіть
астигматизм.
Серед проблем старшого віку:
патологія очного дна, пов’язана з
гіпертонією або цукровим діабетом. До захворювань сьогодення
належить і вікова макулодистрофія
— хвороба, що вражає сітківку, призводить до змін її центральної зони
та практично не піддається лікуванню. У такому разі йдеться про збереження того зору, що є, рідко — про
його поліпшення.
До захворювань, що призводять
до незворотної втрати зору, належить і глаукома. Це патологія зорового нерва, що супроводжується
підвищенням внутрішнього очного
тиску. Небезпечна тим, що часто
розвивається безсимптомно.
Чи не кожна старша людина може
мати катаракту, але на теперішньому етапі розвитку офтальмології її
легко усунути шляхом імплантації
штучного кришталика.
Кожна хвороба, звичайно, має
свої наслідки, ускладнення і залежить від супутніх недуг.
— На які симптоми треба звернути увагу? Що має насторожити?
— Коли очі починають пекти,
червоніти, розвивається комп’ютерний зоровий синдром (синдром
„сухого“ ока) — реакція органа зору
на неадекватне одночасне наванта-

ження на мозок, хребет та очі. Насторожити має, коли очі болять чи
тисне в їхній орбіті — це може свідчити про спазми акомодації, що є передвісником розвитку міопії, тобто
короткозорості або підвищення внутрішньоочного тиску.
Сигналом тривоги є і помутніння
в полі зору (поява рухомих крапочок, ниточок, мушок — ознаки руйнування скловидного тіла. Це часто
виникає в молодих осіб, які працюють за комп’ютером.
— Тепер люди часто з проблемами зору йдуть не до поліклініки, а до
оптики, де можна перевірити зір і
отримати окуляри. Чи завжди цього
достатньо? І чи можна довіряти фахівцям з оптики?
— Я вважаю, що діагностика має
бути комплексна. Недостатньо перевірити лише гостроту зору, до того
ж, в оптиці, де досить часто спеціалісти не мають відповідної кваліфікації. Натомість лікар у поліклініці
перевірить гостроту зору, огляне
очне дно і за допомогою належного обладнання вибере оптимальний
метод корекції: окуляри, контактні
лінзи чи лазерну корекцію, за потреби скерує пацієнта на додаткові обстеження. Якщо звертатися не до лікаря-офтальмолога, а йти до оптики,
то можна пропустити супутні захворювання, які спричинили зниження
гостроти зору.
— А як щодо окулярів для роботи
за комп’ютером? Чи ними варто користуватися?
— Це окуляри з відповідним
фільтром, який захищає очі від синього спектра випромінювання
смартфонів, планшетів, ноутбуків,
стаціонарних моніторів, телевізорів
із LED-дисплеями. Також небезпечні
для зору і світлодіодні лампи, якими користуємося у побуті, особливо настільні. З погляду світлового
спектра, найкращі для сітківки — це
лампи розжарення.

Захисні окуляри блокують синє
світло екрана, однак їх треба замовляти лише за рецептом лікаря. Завдяки цим окулярам можна
7–8 годин поспіль без утоми очей
працювати за таким комп’ютером,
монітор якого не має вмонтованого внутрішнього захисту. Особливо шкідливі для очей смартфони і
планшети, адже їхні малі екрани
змушують напружувати зір, а мала
відстань до очей сприяє додатковому опроміненню.
— Як допомогти очам не перевантажуватися?
— Додатково зволожувати слизову оболонку ока краплями зі серії
„штучна сльоза“. Раджу й вітаміни
для відновлювання пігментного
епітелію сітківки, риб’ячий жир у
капсулах. Раз на годину — півтори
відриватися від монітора, підходити до вікна і виконувати вправи для
очей, так звану зорову гімнастику.
Продукти для підтримки гостроти зору — зелень, капуста броколі,
шпинат, петрушка, гарбуз, морква
у суміші із жирами.
Негативно на зір впливає вечірня робота в сутінках, при поганому
освітленні і без допоміжних засобів захисту від монітора, шкідливі
звички (передовсім куріння), важка
фізична праця, особливо у погано
вентильованих приміщеннях.
— Як часто треба перевіряти зір?
— Якщо все добре, нічого не турбує — раз на рік, частіше — хворим
на діабет, глаукому тощо. Людям
після 40-ка важливо щороку не лише
обстежувати очі, а й вимірювати очний тиск.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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активні й спортивні

„Спочатку мав рукавиці з нашитими
кусочками тертки“

С

тудент ІКТА, саночник Антон Дукач уперше взяв участь у зимових
Олімпійських іграх, що в лютому відбувалися в Пхьончхані, і
посів 23 місце. Це найкращий результат українців у чоловічих
одномісних санях на Олімпіадах за роки Незалежності.

— У п’ятому класі під кінець навчального року прийшов тренер і
запропонував школярам спробувати себе у санному спорті. Я спочатку
відмовився. Але коли захотів поганяти з кимсь у футбол, побачив, що
у дворі нікого нема — всі пішли на
санний спорт. Тоді я вирішив піти
теж, — згадує Антон, як усе починалося. — Перший місяць грали в
ігрові види спорту, під кінець літа
залишилися тільки я і мій однокласник. У парку Погулянка на заасфальтованій доріжці нам показували, як
їздити на санях, тримати положення. Згодом змагалися на естакаді біля
училища фізичної культури, і там я
посів четверте місце. Без особливої
підготовки, у мене навіть не було
спеціальних рукавиць із шипами, а
лише з нашитими кусочками тертки.
У зимовий сезон нас повезли на трасу до Кременця. Через рік я виграв
усі можливі змагання серед своєї
вікової категорії. Далі — Юнацькі
Олімпійські ігри, там здобув четверте місце і був прапороносцем нашої
збірної.
— У чому полягала дорослість цих
Олімпійських ігор, чим вони для Вас
відрізнялися від Юнацьких?
— На Юнацьких було більше
згуртованості серед їхніх учасників
і більше зацікавленості у спілкуванні
— у молодшому віці всі легше йдуть
на контакт і прагнуть знайомств. У
Пхьончхані кожен спортсмен мав
уже свій графік — серйозні, важкі
тренування і кілька годин для відпочинку.
— Як виглядав Ваш олімпійський
день?
— Сніданок, тренування на трасі, де відбуватимуться змагання —
дев’ять спусків перед змагальними.
Після обіду — тренування в залі.
Увечері можна було пограти в більярд чи на приставках, поспати.
Або навпаки: після сніданку — тренування в залі, обід, а тоді — тренування на трасі. Перед виступом ми

мали чотири тренувальні дні. У мене
змагання тривали два дні — щодня
по два заїзди, результат яких сумували.
— Знаю, що траса була важка,
мала складні повороти. Це вперше довелося долати таку?
— Кожна траса має свою специфіку, кожен поворот у ній
особливий. Ця траса відносно нова. На ній дуже важкими були другий, дев’ятий і
п’ятнадцятий повороти.
На дев’ятому повороті
взагалі був лотерейний віраж: ніби знаєш,
що маєш робити,
і робиш, але потім міліметр вліво-вправо — і вже
невідомо, що далі.
Головне — добре
вийти з віражу на
пряму, зуміти з мінімальними втратами часу підкоригувати свій напрям
руху. Неправильний захід у поворот — це дуже страшна річ. На цій
Олімпіаді для однієї зі спортсменок
він ледь не закінчився трагічно.
— Для санника, мабуть, важливе
неймовірне чуття свого тіла й уміння
прийняти правильне рішення. Це формується чи є вродженим?
— У нас такий специфічний
спорт, що мусиш бути і бігуном, і
силачем, і все це ще й координувати
в собі. Координація — мабуть, один
з найважливіших чинників, немалу
роль відіграє і пам’ять. Координацією займаємося в акробатичних залах — стрибаємо на батутах, бігових
доріжках, робимо сальто, перекиди,
щоб налаштувати вестибулярний
апарат. Під час заїзду навантаження
на тіло як у космонавтів — у п’ять разів більше, ніж зазвичай, коли ходимо чи біжимо. Людина, яка не може
його витримати, на трасі просто відключиться.

— Які сильні і слабкі сторони є у
Вас як спортсмена?
— Про слабкі не буду говорити,
а зі сильних — старт. Розгін і якість
сан — дуже важливі чинники для перемоги. Розгін дає прискорення, яке
згодом збільшити вже не можливо.
На Олімпійських іграх я мав тринадцятий розгін. Важлива також реакція. На командній естафеті я показав четверту реакцію, програвши
лише топ-спортсменам.
— Після Олімпіади в мас-медіа
і в мережі було багато розмов про
те, що санний спорт у нас не має
умов для розвитку. Так воно чи
ні? Якщо так, то як вдається
показувати непогані результати?
— Загалом Міністерство молоді та спорту
про нас дбає: олімпійський сезон забезпечили тренувальними
зборами в Європі і, зокрема, Латвії. В Україні
нема бази для зимової
підготовки й експериментів на санях, можна
тренуватися лише на
санкороликах у Кременці, та й то там на певних
поворотах проламані дошки. Крім цього, ми не маємо якісного спорядження, зокрема саней,
на яких можна би було конкурувати
і боротися за виграшні позиції. Міністерство виділило на троє саней
по 80 тисяч гривень, але ж сани, на
яких є шанс потрапити у десятку
найкращих спортсменів, коштують
приблизно 20 тисяч євро. Тому намагаємося витиснути максимум на
тих санях, що маємо.
— Де в Україні варто було б збудувати трасу для санного спорту?
— Така траса коштує приблизно
50 млн умовних одиниць. Але якщо
є кошти, то її можна відкрити в
будь-якому місці, хоч дешевше обслуговувати було би в гірській місцевості. Траса — то не розкіш, це
прибутковий бізнес-проект: поза
іграми можна заробляти на катаннях туристів на бобах і вучках.
Наталя ЯЦЕНКО
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МНОГАЯ
ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Редакція тижневика „Аудиторія“ щиро вітає з днем народження проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Олега Михайловича
МАТВІЙКІВА.

Колектив кафедри хімії і технології неорганічних речовин
Інституту хімії та хімічних
технологій Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає
з 50-річним ювілеєм доцента кафедри

Оксану Григорівну
КУРИЛЕЦЬ.

ѓ

Бажаємо Вам здоров’я, щастя,
наснаги, успіхів у всіх починаннях.
Нехай життя для Вас буде добрим дивом,
цікавим, радісним, щасливим,
а плідні Ваші справи і шляхи
благословенні Богом будуть навіки!

Цього святкового весняного дня від усієї душі
зичимо Вам міцного здоров’я, гарного настрою,
невичерпної енергії для невтомної праці та добрих справ. Хай у Вашій оселі панують затишок,
спокій і радість, доля завжди буде прихильною до
Вас, а Бог дарує многії і благії літа!

™

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з п’ятдесятиліттям

Галину Богданівну
ШИЯН.
Нехай ці золоті роки принесуть Вам лише щоденні радість, спокій, душевну рівновагу, повагу, розуміння
друзів, сердечну вдячність колег і любов рідних.
Хай доля відміряє років багато,
Зішле хай здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата

Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість несе Вам кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,

Хай щастям квітує життєва стежина
На многі та благі майбутні літа!!!

Від усієї душі бажаємо всіх земних благ у Ваш ювілейний день народження!
З повагою, колектив кафедри
технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Національного університету „Львівська політехніка“

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету „Львівська
політехніка“ сердечно вітає зі 70-річчям
заступника декана базової вищої освіти,
доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій

Івана Даниловича
ПИТЕЛЯ.
Роки ідуть, літа минають…
Й не повернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам минає 70.
Не знайте горя, сліз і бід,
Живіть для нас ще з сотню літ!

МНОГАЯ
ЛІТА!
Колектив кафедри
іноземних мов Інституту гуманітарних та
соціальних наук Національного університету „Львівська політехніка“ вітає з
ювілеєм багаторічного завідувача кафедри професора

Володимира Васильовича
ЗАДОРОЖНОГО.
Бажаємо міцного здоров’я, плідної праці на благо Політехніки, кохання і весняного настрою.
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для львів’ян і гостей міста Національний академічний
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
15 березня — „Запорожець за Дунаєм“
(опера). 18.00.
16 березня — „Набукко“ (опера).
18.00.
17 березня — Музика дзеркальної
зали (концертна програма). 16.00,
„Любов-чарівниця“ (прем’єра,
вечір одноактних балетів). 18.00.
18 березня — „Любов-чарівниця“
(прем’єра, вечір одноактних
балетів). 12.00, Музичний салон
— „Присутність“. 15.00, „Наталка
Полтавка“ (опера). 18.00.
20 березня — „Летюча миша“
(оперета). 18.00.

український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
16 березня — „Борис Годунов“. 18.00.
17 березня — „За двома зайцями“
(прем’єра). 18.00.
18 березня — „Різдвяна ніч“. 18.00.

Камерна сцена

15 березня — „Катерина“. 17.00.
16 березня — „Поцілунок самотності“
(прем’єра). 17.00.
18 березня — „Тринадцята жінка“. 18.00.
20 березня — „Та, котру любили“. 18.00.
21 березня — „Сестри Річинські“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса

15 березня — „На полі крові“
(відеореспектива). 19.00.
16 березня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

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 замовлення — 50%
від тарифів.

На обкладинці

(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.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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17, 18 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
21 березня — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний
духовний театр
„Воскресіння“
16, 17, 18 березня — „Вечеря з дурнем“
(прем’єра, у Першому театрі).
19.00.
Львівський академічний драматичний
театр ім. Лесі Українки
16 березня — „Людина в підвішеному
стані“. 19.00.

Перший театр
15 березня — „Троє поросят“. 11.00.
16 березня — „Куди зникло море“.
12.00.
18 березня — „Русалонька“. 12.00.
20, 21 березня — „Beautiful Карпати“.
11.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які
видав Національний університет
„Львівська політехніка“:
диплом спеціаліста ВК №21324662 на
ім’я: Попович Іван Степанович;
студентський квиток на ім’я: Башір Мохамед Метбаллі;
студентський квиток на ім’я: Капінець
Тетяна Романівна;
залікову книжку №1502174 на ім’я: Квич
Андрій Васильович;
студентський квиток на ім’я: Юсик Лілія
Ігорівна;
студентський квиток №2514368 на ім’я:
Маланія Бондо Хлічайович;
студентський квиток №11341063 на ім’я:
Міщенко Валерія Вікторівна;
студентський квиток на ім’я: Хоменко
Юлія Вікторівна;
студентський квиток ВК №11870587 на
ім’я: Герцій Анна Олександрівна.
Вважати недійсним диплом спеціаліста
МВ-1 №025669, який видав Державний
університет „Львівська політехніка“ на
ім’я: Бобоня Єва Олександрівна.
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