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Чи вмієте надавати першу медичну допомогу?
Минулого тижня у Львівській
політехніці лікарі-інструктори
Львівського обласного
центру екстреної допомоги і
медицини катастроф, що на
вул. Миколайчука, 9, проводили
дводенне навчання з надання
першої медичної допомоги для
працівників і викладачів кафедри фізвиховання. Зацікавлення
викликала не стільки інформація, як зарадити потерпілому до
прибуття лікарів, скільки практичне застосування здобутих
знань. Для цього були використані муляжі, тобто спеціальні
манекени, на яких можна було
потренуватися в непрямому
масажі серця та інших маніпуляціях. Звісно, кваліфіковану
допомогу здатні надати лише
лікарі, але від того, як оточення
відреагує на ситуацію до їхнього
приїзду, інколи залежить життя
травмованої людини.
До приїзду швидкої можемо
забезпечити мінімальний рівень
життєздатності людини. Відлік
іде на хвилини — без кисню
клітини головного мозку живуть
5–7 хвилин. Для цього важливо,
щоб працювало серце. Тому
навіть тоді, коли у людини поламані ребра, але нема відкритих
ран, потрібно проводити реанімаційні заходи: тридцять натискань на грудину потерпілого
після двох вдихів у його рот (по
три підходи) або сто натискань,
голова потерпілого закинута назад. При удушенні чи утопленні
спершу слід зробити два вдихи,
а тоді тридцять натискань. При
судомах рот потерпілого відкривати не можна, бо язик теж
перебуває у треморі. Достатньо
просто покласти під голову
щось м’яке, а коли приступ мине
— повернути людину на бік.
До речі, для користувачів
смартфонів існує унікальний
мобільний додаток, покликаний
допомогти українцям надати
першу медичну допомогу до
приїзду швидкої. Він містить
інформацію щодо послідовності
дій при отруєнні, утопленні,
переломі, пораненні тощо.
Завантажити його можна на
сайті „Київстару“.

Олександра Коваль, викладач кафедри фізичного виховання
Львівської політехніки:

„Важливо не піддаватися паніці“
На щастя, мені не доводилося надавати допомогу незнайомим, але були випадки, коли під час бігу на парі з фізвиховання студенти падали й травмувалися. Тоді знала, що
робити, та й у період кросу завжди працює медпункт. Не почула на інструктажі вчора і нині чогось нового. Проте цінною
була можливість попрактикуватися на манекенах. Якщо ж реально виникла би
потреба допомогти, то розумію, що важливо, насамперед, не панікувати. Зауважу, що за вісім років викладання в Політехніці це було моє перше таке навчання.
Ярослав Яцик, студент третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Був тим, кому цю допомогу надавали“
Ще зі школи відомо, що потерпілому спершу слід перевірити пульс і дихання. Ніколи нікому не надавав першої
медичної допомоги, зате був тим, кому її надавали. Так,
кілька років тому на морі мені стало зле. Люди, які були
поруч, швидко зорієнтувалися — дали випити води й понюхати нашатирний спирт. Загалом, якщо бачиш, що комусь треба допомогти,
то не варто зволікати, бо кожна хвилина для людини може стати останньою.
Олег Щебель, лікар-інструктор Львівського обласного
центру екстреної медичної допомоги і медицини
катастроф:

„За кордоном цього навчають навіть
у дитячих садочках“
Щоб проводити навчання з надання першої медичної допомоги, від вишу до нашого центру через обласний департамент охорони здоров’я має надійти запит. Ми завжди залюбки
відгукуємося: від початку року двічі були в ЛДУФК і тепер — у Політехніці. Найбільша біда наших людей у популярності думки: дбати про здоров’я мають медики. Насправді люди самі відповідальні за нього. Те саме стосується і невідкладних
станів. Допоки приїде швидка, треба перевірити, чи потерпілий живий, чи дихає,
загалом, що з ним. Молодь більш свідома і швидше діє в надзвичайних випадках, старші ж люди бояться щось робити. За кордоном надавати першу медичну
допомогу навчають навіть у дитсадочках і будинках для людей похилого віку.
Любомир Грибовський, студент другого курсу Інституту
права та психології:

„Знання зможу застосувати в житті“
Під час шкільних уроків „Захист Вітчизни“ і „Основи
здоров’я“ ми отримали достатньо знань про надання
першої медичної допомоги. У молодших класах було
більше теорії, а в старших уже здобували практику на
манекенах. Усі отримані знання, гадаю, зможу застосувати
в житті. Ніколи не бачив, як хтось надавав таку допомогу. Був якось свідком,
як приводили людину до тями після алкогольного сп’яніння. Хотів би більше знати, що робити під час нападу епілепсії, бо такі випадки траплялися.
Опитувала і міркувала Наталя ЯЦЕНКО

ч. 11 [3011]
19 — 25 квітня 2018

NOTA BENE!

3
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Тепер в ІАРХ є аудиторія імені
Анатолія Штанька

В

ідтепер в Інституті архітектури є аудиторія, яка нагадуватимете
кожному, хто заходитиме туди, про старшого викладача
кафедри архітектурного проектування, учасника Революції
гідності, вояка АТО Анатолія Штанька. Назвати аудиторію іменем
героя запропонували викладачі і студенти цієї кафедри.

Анатолій Штанько був сином
відомого архітектора Максима
Штанька, який свого часу керував реставраційними роботами
у Львівському оперному театрі.
Був відданий роботі, патріотом,
не міг сидіти вдома, коли країну розбурхали відкриті протести
проти влади, а потім і війна на
східних теренах. Воював у складі
24 окремої механізованої бригади в
селищах Криві Луки на Донеччині,
Гвардійське, Волнухине та Лутугине — на Луганщині. У боях під Лутугиним отримав важкі поранення.
А після одужання у 2016 році знову
пішов на фронт на територію Донецької області.

Згодом повернувся до викладацької роботи у свій рідний інститут.
Та поранення й контузії підкосили
здоров’я патріота. 4 лютого цього
року Анатолій Штанько помер.
Відкриваючи оновлену аудиторію, ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало та директор

ІАРХ професор Богдан Черкес згадували про відданість роботі та патріотизм Анатолія Максимовича.
Зі словами вдячності виступив і
його син Андрій Штанько:
— Батько провів у цих стінах
багато років: був студентом, а
потім і викладачем у цій, нині
оновленій на його честь, аудиторії. Надзвичайно приємно, що
тата шанують не лише як талановитого архітектора й викладача, а також як воїна і патріота.
Колеги з рідного інституту йому
часто телефонували на фронт,
збирали найрізноманітнішу допомогу нашим бійцям. Для мене
це справді дуже знакова подія.
В ІАРХ хочуть заснувати премію
імені Анатолія Штанька, якою нагороджуватимуть судентів за кращі
бакалаврські роботи в галузі архітектурного проектування.
Наталія ПАВЛИШИН

акція

Версаль Львівської політехніки

У

перші теплі дні квітня політехніки провели чудову
акцію — висадили липи на території біля головного
корпусу університету. Ініціювали акцію та активно до
неї долучилися студенти і викладачі кафедри історії,
музеєзнавства і культурної спадщини ІГСН. Садили
дерева й ректор Політехніки Юрій Бобало та майже всі
проректори і директори деяких інститутів.
Міністерства віросповідань
і освіти звернувся з проханням виділити кошти на облаштування саду, який, за
його словами, прирівнювався красою до версальського комплексу.
Тепер у Політехніці вирішили відновити давню
традицію. Акція об’єднала
всіх, бо самостійно посадити дерево, ще й досить
величеньке, не так просто. Тож
допомога й підтримка, а потім і
спільні селфі, фото стануть добрим
спогадом. Як пожартував ректор,
студенти мають тепер поливати

| Світлина Наталії Павлишин

Понад сотню років тому на території, яку викупили в графині
Марії Фредро під будівництво головного корпусу та хімічної лабораторії Технічної академії (тепер —
Львівська політехніка), були садово-паркові насадження, більшість
їх збереглися і після завершення
будівельних робіт. На мапі Львова за 1873 рік на території довкола
сучасного головного корпусу Політехніки зображено план мальовничого садово-паркового комплексу із
боскетами — декоративною густою
групою дерев, які утворюють рівну
стіну. Тодішній ректор Юліан Захарієвич 1 квітня 1878 року у листі до

та доглядати ті дерева. Тож, йдучи
повз липи, ті, хто їх висаджували,
ще довго згадуватимуть цей день.
Наталія ПАВЛИШИН
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кафедральні новини

Шанс є у кожного

С

Присутні із цікавістю прослухали розповідь про нинішні передові
інформаційні технології, якими займається фірма, про хмарні технології, їхнє розповсюдження, майбутнє і системи захисту. Оскільки
компаніям дорого утримувати
сервери, дані на них, працівників,
які б їх обслуговували, то компанія
Google, маючи у світі багато датацентрів, надає їм можливість використовувати свої хмарні сервіси
і обчислювальні ресурси.

Після лекції студенти цікавилися історією відомої фірми, над
чим вона працює, які можливості
працевлаштування, як випускник
кафедри потрапив на роботу у таку
престижну фірму, адже це — мрія
багатьох. За словами Мар’яна Лобура, престижні закордонні фірми
шукають на ринку праці розумних,
наполегливих, креативних молодих людей, які не обмежується лекційним матеріалом, а самостійно
працюють над збагаченням своїх

| Світлина Катерини Гречин

туденти перших — п’ятих курсів і викладачі кафедри систем
автоматизованого проектування ІКНІ нещодавно прослухали
лекцію „Впровадження до технології Kubernetes“, із якою перед
ними виступив колишній випускник кафедри, а нині розробник
програмного забезпечення копанії Google Мар’ян Лобур.

теоретичних і практичних знань,
беручи активну участь у різних
олімпіадах і конкурсах. Тож шанс
є у кожного.

Наукова співпраця

У

рамках програми Еразмус+ на кафедрі систем автоматизованого
проектування місячне стажування проходили викладачі кафедри
комп’ютерної інженерії Жешівського університету.
Наукове стажування
гості розпочали із презентації тем, над якими
працюють. Дослідження
завідувача кафедри Тадеуша Кватера стосуються
фільтрів, що здійснюють
обробку сигналів. Яцек

Бартмен цікавиться аналізом, моделюванням та
вимірюванням характеристик електричних нелінійних систем. У колі досліджень Богуслава Твароґа
— програмна частина: математичні і логічні моделі

для аналізу комп’ютерних
програм. Збігнєв Гамулка
займається обчисленням і
аналізом задач, пов’язаних
із фракталами.
У ході роботи над „рідними“ тематиками гості
ознайомилися з кафе-

дральними лабораторіями,
обладнанням, подружилися з науковцями, яким теж
не байдужі теми їхніх досліджень, знайшли свіжий
погляд на розв’язання своїх проблем. Така співпраця завжди стає поштовхом
для подальших спільних
досліджень, написання
статей, читання лекцій для
студентів тощо.

нові проекти

Ази навчання майбутніх винахідників

C

оціально-культурний проект Tech StartUp School Львівської
політехніки та громадської організації „Територія
ініціативної молоді“ у галузі освіти, який буде реалізовано
за фінансової підтримки Управління освіти Львівської міської
ради, стартував 4 квітня.

Безкоштовне навчання для учнів 8–9 класів за програмою „ПроІТ“ триватиме два з половиною
місяці. Упродовж цього часу школярі прослухають цикл лекцій, візьмуть участь у воркшопах та майстер-класах зі сфери інформаційних технологій, ознайомляться з

напрямами роботи, особливостями
організації цих процесів, трендовими інноваційно-технологічними
розробками. Беручи участь у всіх
заходах, учні зможуть „відчути“
себе в професії, усвідомити власні
інтереси, частково розкрити свій
потенціал, що згодом допоможе їм

краще адаптуватися до умов сучасного суспільства. Викладачі подбають про інтелектуальний розвиток
кожного майбутнього винахідника,
навчать критично мислити, формувати свою свідомість, бачити себе
новаторами та розробниками. А
найголовніше — зорієнтуватися у
виборі майбутнього фаху, визначитися із напрямком розвитку в сфері
ІТ, в якій хотілось би працювати й
удосконалюватися.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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молода наука

Кар’єрне зростання на кафедрі
забезпечено

А

систентка кафедри ІСМ Валерія Савчук торік як аспірантка
отримала премію Президента України для молодих учених.
І таких талантів на кафедрі вдосталь: премії отримують майже
щороку.

— Моя кафедра — одна з найбільш лояльних до молодих науковців, — вважає Валерія (на світлині).
— Поталанило, що моїм науковим
керівником став тодішній завідувач
кафедри професор Володимир Пасічник. Під його
керівництвом писала
бакалаврську та магістерську роботи.
Мені завжди подобалася викладацька праця,
тому вступила
до аспірантури.
Володимир Володимирович запропонував мені
попрацювати з інформаційними технологіями в галузі туризму,
дослідити їх. Оскільки ця тема
ще не вивчена ні в Україні, ні у світі,
то я з радістю та ентузіазмом взялася за роботу. 16 березня цього року
успішно захистила кандидатську
дисертацію.
— За що отримали премію Президента України для молодих учених?
— До початку моїх досліджень
уже було розроблено програмне забезпечення додатка для туристичної
сфери Львова. Я суттєво доповнила
його, розробивши мобільний додаток, що дозволяє туристові переглядати цікаві міські туристичні місця.
Додала й безпекову компоненту, за
що отримала премію Президента
України. Над нею працювала спільно з професором Ігорем Виклюком
з Буковинського університету. Ця
компонента допомагає туристові
ще до поїздки довідатися, чи нема
в обраній для відпочинку країні
небезпечних ситуацій (терактів,
піщаних бур, тропічних дощів, над
чим працювала я, ураганів і пожеж,
які досліджував професор Виклюк).
Ми розробили рекомендації, як поводитися, коли вже втрапив у якусь
із цих халеп, підібрали систему ін-

формації відповідно до уподобань
туриста, розробили методи взаємодії зі системою „підказок“. Врахувавши всі недоліки попередніх
методів впливу на мережу (відкриті
і закриті простори, підземелля, товщина стін, вплив
погодних умов, одночасна скупченість
відвідувачів під
час туристичного
сезону тощо), я
суттєво вдосконалила методи
позиціонування користувача
в замках, музеях
тощо. Оскільки дослідження й удосконалення туристичних
інформаційних технологій — процес нескінченний, то
буду й далі працювати в цій галузі.
Уже й ідеї є.
Нинішній завідувач кафедри
професор Василь Литвин пишається своїми працівниками, адже 50 відсотків колективу — молоді науковці
до 40 років, 80 відсотків із них — з
науковими ступенями.
— Готуємо наукову зміну за спеціальностями „Комп’ютерні науки“
та „Системний аналіз“, — розповідає очільник кафедри. — У полі наших досліджень — дискретна оптимізація для розвитку територіальних громад в Україні, онтологічний
інжиніринг, аналіз великих даних,
опрацювання природно мовних
текстів, укладання словників-перекладів жестів української мови для
людей із вадами слуху. Аспіранти
створили програмний комплекс,
який дозволяє озвучувати фільми
для незрячих, програмне забезпечення для інклюзивної освіти (допомагає людям із різними нозологіями
адаптуватися до суспільного життя),
розробляють систему нейронних мереж для розпізнавання безпілотних
апаратів. Вони перейняті побудовою
бази знань для провадження автома-

тичного тестування на ІТ-фірмах,
дискретною оптимізацією складних
задач, системою віртуальних екскурсій університетом. Також створюють різне програмне забезпечення
для військових. Бакалаври спеціальності „Системний аналіз“ спільно з ІТ-кластером розробили нову
освітню програму „Business Analysis
& Data Science“, яку 12 квітня успішно презентували для школярів на
Дні відкритих дверей. Маємо свій
кафедральний сайт, окремі додатки до якого розробляють студенти,
наприклад, інтернет-радіо. Молоді
науковці беруть активну участь у
різних конкурсах. Їхні дослідження
впровадили у військовій і туристичній галузях, адміністративно-територіальному керуванні, школах та
гімназіях, де є інклюзія, та в інших
сферах. Дуже добра в нас співпраця
зі Шльонською політехнікою (Польща) і Лісабонським університетом
(Португалія), а також Академією
сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного.
— Як вдається зацікавлювати молодь наукою?
— Тут є кілька чинників. Маємо
дуже відому і сильну наукову школу, яку очолює Володимир Пасічник. Крім цього, ще 5 професорів
успішно керують науковою роботою
аспірантів. До студентської науки і
держбюджетної тематики долучаємо талановитих студентів ще з другого-третього курсів. Уперше цього
року на спеціальність „Системний
аналіз“ на бюджетну форму навчання набиратимемо дві групи. Близько
20 відсотків студентів, які вступають до магістратури, — бакалаври
інших університетів країни. Майже
всі магістри-першокурсники мають
наукові праці, над якими працювали на бакалавраті, активні у різних
дослідженнях. Їхні наукові доробки, зазвичай, впроваджено ще до
захисту кандидатських дисертацій.
Практично кожен аспірант старших
курсів працює на пів або чверть ставки посади асистента. А також у нас
є можливість кар’єрного зростання.
Катерина ГРЕЧИН
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життя філії

У
Тут готують фінансистів, банкірів,
підприємців

Дрогобицькій філії Львівської політехніки навчаються студенти Інституту підприємництва та
перспективних технологій.

Від коледжу до університету
Як розповідає директор філії
Володимир Гавран, на сьогодні це 74 студенти економічних спеціальностей (молодші спеціалісти і бакалаври).
Цього року планують набирати комп’ютерників. Студентські групи — невеликі,
найбільша — 20 осіб. Здебільшого це мешканці Дрогобича,
Трускавця, Борислава, Стебника,
прилеглих сіл. Сюди вступають на навчання після
дев’ятого класу, адже на базі філії діє коледж інноваційних технологій. Отож, із понеділка до четверга
вони школярі (з кількома школами коледж працює за
угодами, за адаптованими програмами), у п’ятницю і
суботу — студенти. Після завершення шкільної освіти
ще рік для них триває навчання у коледжі. Після того
більшість вступає на третій курс бакалаврату.
— У цьому корпусі ще в 60–70 роки наші політехніки вирощували кристали, потім діяв консультаційний
центр, у якому працювали підготовчі курси для вступу
до Львівської політехніки, а 20 років тому вирішили
відкрити філію ІППТ. Перші набори були дуже чисельні, порівняно з останніми. Не дивно, адже у місті
є кілька коледжів, структурних підрозділів різних університетів, — пояснює керівник філії.

Формула успіху — у кожного своя
Цього дня до Дрогобицької філії ІППТ прийшли банкіри, колишні випускники Львівської політехніки, та поділилися власним досвідом здобутків. Захід організувала кафедра фінансів, обліку й аналізу ІППТ. На нього
прибув її керівник Павло Гориславець. Модерував захід
доцент Лев Кльоба. Студенти слухали із зацікавленням,
активно ставили запитання.
Володимир Бараняк, керівник Дрогобицького відділення Ощадбанку, член виконкому Дрогобицької міської ради:

„Ніколи не знаєш, із
чого їстимеш хліб“
Важливо навчитися не лише
отримувати відповідну інформацію, але сприймати її критично, тобто аналізувати і знати, навіщо то все потрібно.
Освіта — дуже важлива річ. Я би просив вас не робити
такої помилки, яку колись робив я. Мені здавалося, що

є дуже багато предметів, які мені не потрібні і ніколи
не знадобляться. Я почав свою освіту з Дрогобицького
нафтового технікуму. І жодного дня не працював у нафтовій галузі. Але, пригадую, коли я вкотре прогуляв пару
з економіки, вважаючи, що мені та економіка ні до чого,
одна викладачка сказала: „Ти ніколи не знаєш, із чого
їстимеш хліб“. І це мені справдилося: ніколи не любив
двох речей — сесії і паперів, а тепер щомісяця і щокварталу маю сесію і папери.
Якщо вам щось вдається, то намагайтеся це осягнути
і зрозуміти. Освічена інтелектуальна людина повинна
бути ерудованою. Це знадобиться у будь-якій роботі. Вузький спеціаліст… так, він цінується, але є ще одна річ:
якщо ви будете занадто добрі у роботі і вас нікому буде
замінити, то робитимете це вічно. А коли будете знати
ще щось, цікавитися іншими аспектами, то надовго не
затримаєтеся на одній роботі, яку, здається, опанували
досконало. Ті знання, які ви матимете у різних галузях,
будуть вас штовхати до того, щоб спробувати себе ще
десь. Не бійтеся робити спроби, бо щодня маємо безліч
шансів і наше завдання — не пропустити їх, не змарнувати. Шанс не приходить від того, що пощастило, що
людина була у потрібному місці у потрібний час, адже
щоб там опинитися, треба до того місця йти.
Читайте й осмислюйте прочитане. З кожної книжки почерпнете своє зерно істини, яке придасться вам.
Стукайте — і вам відчинять. Ніколи не бійтеся бути непочутими. У кожній професії важливо знати одне: ми не
працюємо з паперами, грошима, механізмами, інструментами. Ми працюємо з людьми і для людей. Я не скажу
вам формулу власного успіху, бо не знаю, чи досягнув
його. Про це треба запитати інших людей. Лише ділюся
своїм досвідом.
Ірина Головкевич, керівник Дрогобицького відділення Універсалбанку:

„Втрачених
можливостей нема“
Повірте, що кваліфіковані працівники потрібні. Ми не
завжди спочатку розуміємо, що
якісь
знання пригодяться. Але якщо матимемо зелене поняття, то буде значно легше. Мені навчання допомогло багато, хоча, якщо чесно, я спочатку
не мала наміру працювати у фінансовій сфері, знала, що
нас таких багато і ми можемо себе зреалізувати всюди.
Основне — ставити собі ціль і йти до неї маленькими,
але впевненими кроками. Можливо, варто ставити собі
проміжкові цілі — вірити в себе і працювати над собою.
Я теж дотепер вчуся, хоча вже маю певний досвід. Ми не
лише підтримуємо свою кваліфікацію, але розвиваємося.
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Оксана Лесик, заступник керівника Дрогобицького відділення
Ощадбанку:

„Все починається
з мрії“
Моя історія почалася з
дитячої мрії: коли я з мамою
прийшла в ощадну касу, мені
сподобалося, як там працювали.
І тоді вирішила, що, коли стану дорослою, хочу працювати саме в цьому закладі. Щастя моє в тому, що ця мрія
здійснилася. Все починається з мрії. Я закінчила фізико-математичний факультет педагогічного університету
і як математик-інформатик пішла працювати до банку,
у відділ інформаційних технологій. Це був 1995 рік, початки впровадження автоматизації в банку.
Я розвивалася разом із банком, там зрозуміла, що
хочу працювати в бізнесі, з людьми. Тому згодом закінчила факультет післядипломної освіти у Львівській політехніці за спеціальністю „фінанси і кредит“.
Моя формула: потрібно любити те, що ти робиш, віддавати себе цьому — і тоді все вдається. Будь-яка праця, наполегливість не буде непомічена. Отож, важливо
наполегливо працювати, вміти ставити ціль і брати на
себе відповідальність. Не боятися ризикувати. І не переставати вчитися.
Лі-

лія Намачинська, головний спеціаліст Дрогобицького відділення
Укрсоцбанку:

„Не боятися
поразок і помилок“
Мріяла стати медиком,
але вийшло так, що вступила
сюди. І мене на першому курсі
настільки зацікавили економікою і
фінансами, що вже на другому знала: хочу працювати
в банку.
Нема недостойних робіт. Кожен із чогось мусить
почати. Я починала з кредитного інспектора, шукала
клієнтів по магазинах.
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Кожен, хто хоче досягнути успіху, мусить поставити собі
певні завдання і бачити свої зони росту: куди йдемо? Для
чого? Що реально хочемо отримати?
Будь-яку професійну інформацію, підготовку, підтримку ви оціните пізніше. Теорія від практики нікуди
не дінеться і навпаки. Але завжди треба розуміти, чи робимо саме те, що можемо. Не забувайте комунікувати і
ділитися, коли виникають труднощі. Немає такої людини, якій би все далося легко.
Ви будете частиною успішного бізнесу, якими є банки, інші фінансові установи. Тому треба розуміти, як
досягти успіху. До всього необхідно підходити відповідально. Віддача є, але не відразу і не так легко, як би
ми цього хотіли. З досвіду роботи у стрес-менеджменті
скажу: щоб розв’язати складну ситуацію, треба найперше
шукати причину. А ще — для мене нема поняття втрачених можливостей, адже всього можна набути.

СТУДІЇ

Щоб досягнути мети, треба почати до неї йти. Раджу не боятися поразок. Якщо ми подаємо резюме, нам
відмовляють, то це не кінець, а початок довгої дороги.
Мене „успішно“ не взяли до Приватбанку. А до Дельтабанку вже потрапила, врахувавши прогалини попередньої співбесіди. Помилки повинні бути, інакше не
зрозуміємо, що хочемо і що нам потрібно.
Формули успіху не маю, тому що я ще не досягла
того, що планую.
Назар Яцишин, керівник Дрогобицького відділення Приватбанку:

„Формул не існує“
Можливо, когось розчарую, але формул не існує.
Кожен має свою формулу, з
допомогою якої досягнув вершини. Ви її самі напишете.
Моя формула складалася так: три курси провчився
у нафтовому коледжі, а четвертий рік був пеклом — у
нафтовому коледжі вже вчився заочно, екстерном закінчував вечірню школу, бо треба було отримати шкільний
атестат, щоб вступати до Політехніки. Закінчив бакалаврат на економіці підприємства, а на магістратуру пішов
на фінанси. На п’ятому курсі вже працював у Приватбанку.
Щоб щось здобути, має бути внутрішня енергія.
Пригадую себе на другому курсі Політехніки: був такий
предмет „зовнішня економіка“, жовтень місяць і тут викладач на парі мені каже: „У вас 100 балів, можете більше
не відвідувати занять“. Але я ходив, бо мені це було цікаво. Ходив не заради оцінки. Ви ніколи не спрогнозуєте,
що буде завтра. Життя стрімко розвивається, тому треба
рухатися.
Той, хто поруч із вами зараз сидить за партою, — ваш
майбутній конкурент. Сприймайте це як мотивацію. І
наостанок: важливо не де ти працюєш, яку посаду обіймаєш, а щоб тобі це підходило і було комфортно.
Ірина МАРТИН,
Львів—Дрогобич—Львів
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формула успіху

Стратегія вдалого пошуку роботи
Готуйтеся до
О
співбесіди
сновна мета навчання в університеті — самореалізація через успішне працевлаштування за обраним фахом. За даними статистики, 70% студентів замислюються про працевлаштування на третьому курсі. На четвертому або п’ятому
половина з них таки зреалізовують задумане, щоправда, найчастіше обираючи
роботу не за фахом. Як вдало знайти роботу за спеціальністю розповіла очільниця відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Світлана Гладун.

Пошук має бути
усвідомленим
Пошук роботи — це
також робота. Країни ЄС
приділяють багато уваги
навичкам, які формуються
і тренуються в процесі пошуку роботи, а тому забезпечують навіть спеціальні
курси, тренінги. У Львівській політехніці читають
курс „Ділова кар’єра“, де,
крім розгляду теоретичних питань, значну увагу
приділяють самопрезентації на ринку праці, технології пошуку роботи, складанню резюме та іншим
необхідним передумовам
успішної кар’єри.

Не гайте часу
Йти працювати потрібно одразу після завершення навчання: якщо раніше вимоги до необхідних
фахових знань і навичок
оновлювалися значно повільніше й були актуальні
15–20 років, то нині цей
термін скоротився до 3–5
років. Мало того, у сучасному динамічному світі
знання потрібно постійно
поповнювати й вдосконалювати. Якщо випускник
нехтує часом і не шукає роботу за фахом одразу — він
втрачає свою кваліфікацію.

Оцініть себе
Починати пошук праці
необхідно з оцінювання
своїх сильних і слабких
сторін. Кожен випускник
має чітко знати, що він
уміє як фахівець — йдеться
про професійні навички —
hard skills. Щоб визначити

їх, треба звернути увагу на
фахові дисципліни, курсові проекти, лабораторні і
дипломні роботи, виконані під час навчання — у
кожній із них було зазначено мету, і саме від цього
потрібно відштовхуватися. Особливо цінні нині
є і soft skills — критичне
мислення, креативність,
уміння працювати в команді, комунікабельність,
неконфліктність тощо.

Визначіться
з бажаннями
Проведіть аудит власних
життєвих цілей та бажань,
визначіть напрям професійного руху і зрозумійте,
що саме шукаєте. Для цього
чітко окресліть вимоги до
майбутньої роботи, і порівняйте очікування зі своїми
навичками й досвідом.

літехніки виберіть розділ
„Студенту“ => „Відділ працевлаштування та зв’язків з
виробництвом“ => „Пропозиції роботи і кар’єри“.

Складіть резюме
Мета резюме — виділитися з потоку конкурентів
і отримати запрошення на
співбесіду. Основні пункти: контакти, освіта, навички, досвід. Не намагайтеся створити ідеальний
образ і не вигадуйте: пам’ятайте, про кожен пункт
вашого резюме можуть
попросити розповісти докладніше, щоб перевірити
достовірність указаного.
Також рекомендуємо писати резюме відповідно до
вимог конкретної посади,
на яку подаєтеся.

Перегляньте веб-сторінки компанії і компаній-конкурентів, дізнайтеся про дрес-код, проаналізуйте свій досвід і
заготуйте життєві приклади, що підтверджують ваші
знання, ділові та особисті
якості, і, найважливіше,
будьте впевнені в собі.

Шукайте офіційну
роботу
Офіційне працевлаштування дає всі передбачені законодавством соціальні гарантії, наприклад,
право на оплачуваний лікарняний, відпустку тощо.
Також це задокументовані
обов’язки та права працівника. Шахрайства на ринку праці є чимало. Стажування обов’язково має бути
обумовлене письмовою
угодою, де прописано всі
умови праці, і вказано оплату чи її відсутність.

Будьте активні

Міф „Без досвіду
Напишіть
не беруть“
супровідний і
По-перше, під час навмотиваційний листи

Пошук роботи буває пасивний і активний. В умовах конкурентного середовища розміщення резюме
й очікування є не зовсім
ефективним. Активний
пошук роботи зводиться
до постійного моніторингу ринку праці і вакансій,
відвідин спеціалізованих
заходів. До слова, відділ
працевлаштування та зв’язків з виробництвом публікує всі наявні оголошення
про стажування, практику
і роботу для студентів, які
пропонують різні компанії
та фірми, також і закордонні, каталоги із ярмарків
кар’єри, де є вакансії і вимоги до претендентів. Для
ознайомлення на сайті По-

Часто студенти їх ототожнюють. Супровідний
лист — спосіб привернути
увагу до вашого резюме: у
ньому повідомляють про
надсилання останнього,
зазначають, звідки дізналися про вакансію. Мотиваційний лист може бути
додатком до резюме або ж
виконувати його функції.
У такому листі автор аргументує, чому він — найкращий кандидат на вакансію. Мотиваційний лист
важливий для осіб без досвіду роботи, адже у ньому
можна розповісти про стажування, особливості проходження практики, підробітки не за фахом, громадську діяльність тощо.

чання кожен студент проходить практику — якщо
до цього підійти відповідально, то можна знайти
таке місце практикування,
яке дало б змогу отримати
реальний досвід. По-друге, нині в Україні кадровий голод, на противагу
нестачі вакансій ще кілька
років тому. По-третє, сучасні працедавці надають
перевагу тому, у кому бачать потенціал — вони
готові навчити, адаптувати і розвинути його, адже
тоді отримують відданого
працівника — варто лише
бути відповідальним,
прагнути прийняти ці
знання і результативно їх
застосовувати.
Анастасія МОЗГОВА
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літня школа

Логістика і маркетинг — це не все,
але без них нічого не буде

У заході беруть участь
50 студентів: 14 — із Познаньської політехніки,
семеро — із Дніпровського
університету ім. А. Нобеля, 20 — із Львівської політехніки, решта — представники вишів Запоріжжя, Рівного, Києва.
— Уже кілька років
співпрацюємо з Познаньською політехнікою. Торік група наших студентів
брала участь у їхній школі
логістики. Другий етап
проводимо тепер у нас,
однак вирішили розширити географічні горизонти
учасників і запросити сту-

| Світлина Ірини Мартин

Ц

ією фразою завідувач кафедри
маркетингу і логістики професор
Євген Крикавський відкрив Міжнародну
літню школу „Логістика та маркетинг“,
яка цього тижня триває у Львівській
політехніці.

дентів із різних
міст України, —
пояснює доцент
кафедри маркетингу і логістики
Анна Дмитрів.
У
програмі
цьогорічної логістичної
школи — лекції, які англійською мовою читають
викладачі кафедри маркетингу і логістики. На них
студенти здобувають нові
фахові знання. Також відбуваються майстер-класи,
зустрічі з представниками
бізнесу, екскурсії на підприємства: Львівську пивоварню, „Галичфарм“, де

провідний логіст компанії провів майстер-клас.
Середа була присвячена
ІТ-маркетингу, тому після лекцій — знайомство з
компанією Eleks.
Сьогодні ж відбувається день логістики. До неї
залучили спікерів із Києва
— представників великих
логістичних компаній:
GoodLogistics, Zammler,

Raben. Вони читають
лекції, проводять майстер-класи, розповідають
про те, як на їхніх підприємствах організовують логістичні процеси.
Завершиться літня
школа у п’ятницю логістично-маркетинговим
квестом.
Ірина МАРТИН

спеціальність

У Львівській політехніці можна
вивчитися на педагога

В

ступивши на кафедру педагогіки і соціального управління, можна стати
не лише комп’ютерником, харчовим технологом, машинобудівником
чи будівельником, а й викладачем тих спеціальностей.

Два роки тому наш університет став регіональним центром західних
областей України з підготовки фахівців за спеціальністю „професійна
освіта за спеціалізацією“.
Ліцензували „комп’ютерні технології“. Отож, 19
студентів уже завершують перший курс. Вони
здобувають комп’ютерні
та педагогічні знання і,
завершивши бакалаврат,
отримають кваліфікацію
„викладач інформатики“.

— Цього року ми запланували здійснювати
навчання ще на трьох
спеціальностях: „харчові
технології“ (викладач харчових технологій і хімії),
„будівництво“ (викладач
будівельних дисциплін),
„машинобудування“ (викладач машинобудування), а на перспективу готуємо ще два профілі: економічний і зварювання.
Наші випускники зможуть
працювати інструкторами, майстрами виробни-

чого навчання, вчителями
у професійно-технічних
закладах і школах, наприклад, викладати інформатику чи хімію, — розповідає доцент кафедри ПСУ
Олександр Ієвлєв.
Навчальну програму для майбутніх педагогів складають так, що
вони вивчають 40–45%
дисциплін із педагогіки,
40–45% — за базовим фахом і решта — загальні.
Отож, на сьогодні до викладання залучено різні

кафедри ІКНІ, а з нового
навчального року це будуть кафедри ІХХТ, ІБІД,
ІІМТ. Мій співрозмовник
вважає, що переваги такого навчання в тому, що
можна водночас стати як
фахівцем певного профілю, так і педагогом цього
напряму, тобто не лише
знати спеціальність, а й
могти її викладати. До
речі, молодші спеціалісти чи студенти Львівської
політехніки можуть вступати на кафедру ПСУ на
другий курс, склавши фахове випробування.
Ірина МАРТИН
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ПРОСВІТА

до ювілею

Д

о 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у Львівській
політехніці продовжуємо публікувати спогади активістів просвітницького руху. Сьогодні
пропонуємо увазі читачів надзвичайно цікаві спогади тодішнього голови молодіжної комісії
Товариства української мови Львівської політехніки Зенона Боровця про культурно-просвітницьку
діяльність ансамблю „Заспів“.

„Заспів“ у чвертьстолітній
ретроспективі
Як у Політехніці
народився другий
„Заспів“
Непросто згадувати
події, від яких минуло вже
чверть століття, а до того
ж ті, котрі, мов спалах світла, пронеслися на одному
диханні. Хоча в цьому є й
свої переваги, бо відсіюються всі меншовартісні
дрібниці і залишається
лише найважливіше, те,
що назавжди збереглося в
душах кожного, хто перейшов через другий „Заспів“.
Чому другий, як він постав і яка його доля? Власне про це і піде мова у моїх
спогадах.
Попри перші прояви
народного пробудження і
національного піднесення,
час, коли зродився колек-

тив, був ще вельми непростий і не такий однозначний, як це може видатися
нині, коли свобода думки,
висловлювань, урешті навіть культурних уподобань
здаються такою ж природною реальністю, як і саме
життя. Півстоліття жорсткого пресингу комуни не
минули безслідно і в найширшому загалі людських
душ ще панувала тривога,
а подекуди й страх: а що,
як радянська влада зуміє
опанувати ситуацію і тоді
всіх, хто надто засвітився,
знову запакують у в’язниці
і сибіри? Що вже говорити про людей із статусом,
при посадах, з науковими
ступенями і званнями, які
направду мали чим ризикувати. І все ж зупинити пробудження нації вже було

SSНаш перший вертеп, 1989 р.

неможливо, бо, де збирався
гурт друзів і однодумців,
якось невимушено, самі собою розвіювалися тривоги
і побоювання й розпочиналася натхненна жертовна
праця в ім’я великої ідеї —
відродження Української
держави.

SSКапела бандуристів (перший „Заспів“), 1980 р. Диригент Богдан Жеплинський

Увесь 1988 рік минув під
знаком перших народних
протестів, які для комуністичних владоможців, хоч і
були несподіваними, та все
ж не становили поважної
небезпеки. Проте це був
рік, який у глибинах народної свідомості готував
підґрунтя національного
вибуху 1989-1991 років,
що врешті привів до падіння Радянського Союзу
і постання на його руїнах
незалежних національних
держав. Саме тоді, з другої половини 1988 року, на
Львівщині почали формуватися перші осередки Товариства української мови.
Таке Товариство ми заснували і в Політехніці.
На хіміко-технологічному факультеті (нині
Інститут хімії та хімічних
технологій) у колі однодумців щоразу частіше
обговорювалися питання:
як нам долучитися до неформальних і ризикових
процесів національного відродження? Єдиним
можливим і легальним способом в умовах тоталітар-
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ної комуністичної дійсності була діяльність у царині
національної культури та
народних традицій. Однією з перших спроб творчих
пошуків став різдвяний
вертеп 1989 року, до якого я написав алегоричний
сценарій. Попри театральні костюми персонажів
давно минулих епох кожен
легко впізнавав в Іроді —
Генерального секретаря
ЦК КПРС Михайла Горбачова, у вояках Ірода — міліціонерів-спецпризначенців, у постаті Жида —
стукача, сексота КГБ. І хоч
це була вдала, проте разова
акція. Треба було шукати
інших засобів пропаганди
національної культури.
І тут нам пригодився
досвід громадсько-культурної праці родини Жеплинських. Два брати —
Богдан і Роман — ще 1947
року, навчаючись у Львівській політехніці, були
учасниками капели бандуристів, за що їх репресували і вислали до Сибіру.
Та вони не зламалися і з
таких, як і самі, каторжан,
організували там капелу
бандуристів, а після заслання, повернувшись до
України, коли спільно, а
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SSДругий „Заспів“ виступає на „Весні Політехніки“, 1989 р.

коли кожен окремо, створили низку колективів у
Новому Роздолі, Яворові,
Новояворівську, Львові.
Це були переважно молодіжні та дитячі капели
бандуристів, в яких молодь гуртувалася навколо
народних традицій. Найдіяльнішою була капела
бандуристів „Заспів“ при
Палаці культури заводу
„Львівсільмаш“, яку організували Богдан Жеплинський із дружиною Вірою.

Цей колектив проіснував 15 років — від 1970 до
1985 рр. — доки його не
ліквідувало компартійне
керівництво за виразно
національний характер й
достатньо велику чисельність. Серед учасників цієї
капели були син Богдана
Жеплинського Тарас, Олесь
Довбуш і я. Тож ми вирішили під цією ж назвою
створити свій колектив у
Львівській політехніці. Так
постав другий „Заспів“.

Нині не можу згадати точний час заснування
колективу чи дату першої
репетиції. Це сталося десь
на початку 1989 року, а ось
перший наш виступ відбувся 6 березня 1989 року на
інститутському Шевченківському концерті.
Зенон БОРОВЕЦЬ,
доцент кафедри хімічної
технології силікатів
ІХХТ
Львівської політехніки
Далі буде

нескорені

П

родовжуємо знайомити наших читачів із львівськими політехніками, які боролися за волю
України з польським, німецьким і радянським окупаційними режимами.

Вони боролися за волю України
Павло Шевчук

Народився 1912 року на Волині.
Закінчив українську гімназію в
Кременці, Львівську політехніку
(агрономічний відділ). Під час
більшовицької окупації перебував
у підпіллі ОУН, був референтом
зв’язку на лінії Київ-Львів-Варшава. Пройшов через тортури і
концтабори гестапо. Після війни продовжив діяльність в ОУН у Мюнхені, пізніше — в Канаді. Помер
1989 року.
Початок у числах 9,10

Марко Грицина
Народився 1922 року у с. Кути біля
Олеська. Вчився у Золочівській торговій школі, мав зв’язок з підпіллям
УПА. Був у вишкільній сотні „Гориня“, у службі зв’язку СБ. 1945 року із
п’ятьма побратимами вів восьмигодинний бій з енкаведистами, які їх
оточили. Уночі повстанцям вдалося вирватися з бункера. Після війни закінчив Львівський
політехнічний інститут. Багато років працював на ВО
„Автонавантажувач“.
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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авторський проект

Книга про характери і долі
українських письменників
З

устрічі в межах проекту науковиці Ірини Фаріон „Від книги — до мети“
— це завжди новий крок до глибшого розуміння української науки,
літератури, до усвідомлення значимості особистостей, які творили чи
творять нашу націю.
ка: „З життя йдуть, як із
трамваю — на твій відхід
звертають увагу лише ті,
кому ти наступив на ногу
чи поступився місцем“.
Тоді я зрозумів, що дуже
щасливий, бо знав стількох людей! І вирішив
розповідати про багатьох

написав: „не описаний
час — втрачений час“.
Тому вирішив писати, —
розповів про творення
книги Михайло Слабошпицький.
Над книгою працював
тривалий час. Писав її,
не маючи жодного пла-

із них. Звичайно, передовсім про літераторів.
Адже історія нашої літератури дуже дистильована — схожа на протокол.
Коли гортав те, що писали мої колеги, то бачив,
що там немає 90–95%
того, що було насправді:
є імена, твори, тенденції, зображально-виражальні засоби і так далі,
але нема навіть характерів тих людей. Адже коли
я читаю твори Павла Загребельного, то чую його
крик, натужність і темперамент. Коли розгортаю
книжку Григора Тютюнника, то маю враження,
що він оповідає. Ну ж не
може все це вмерти! Марсель Пруст у творі „В пошуках втраченого часу“

ну. Дещо згадував, а чимало в праці допомогли
щоденникові записи, які
не втомлювався вести колись. Каже, що „Протирання дзеркала“ досить
суб’єктивна книга, бо кожен герой — це відчуття
його, автора, тієї чи тієї
людини. Відомого чи такого, що можна ще десь
прочитати, в цій книзі
не знайдете. Михайло
Федотович намагався
протистояти спокусі не
вдаватися в текстуальний
аналіз творів. Акцентував на характерах, долях,
як люди поводилися в неоднозначних ситуаціях.
— Я писав про колосальні таланти української літератури і про
їхнє життя. Я знав Мико-

| Світлина Наталії Павлишин

Зустріч 12 квітня видалася однією з небагатьох, коли за дві години
виступу відволіктись не
хотілося ані на хвилину.
Говорити про „колекціонера людей“, як сам себе
називає, науковця, журналіста, письменника,
співголову координаційної ради Міжнародного конкурсу
знавців української
мови імені Петра
Яцика Михайла Слабошпицького можна
дуже багато. Величезний обсяг роботи,
який не втомлюється
здійснювати вже багато років задля популяризації якісної
української літератури, української мови,
доповнився ще однією працею — книгою
„Протирання дзеркала. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури“, яку й презентували
львів’янам.
Ця книжка спогадів,
як розповів автор, з’явилася випадково. У лікарні
після операції кардіохірург просто змусив його
писати, щоб „емігрувати
з хвороби“ і „не стати
професійним хворим“.
— Коли опиняєшся в
таких ситуаціях, то думаєш не лише про те,
що є зараз. І тоді мені
спало на думку: яка ж
несправедливість — ми
забуваємо людей, які не
лише заслуговують, щоб
їх пам’ятали, а й на те,
щоби бути на відстані нашої душі. Тоді згадалися
слова одного письменни-

лу Бажана. Колись із великою іронією дивився на
цього старця, хоча тоді
він був молодший, ніж я
зараз. Бачив, що він подавлений, пригнічений.
Минули роки і я розумів,
як він жив: йому вішали
на груди нагороди, а біля
скроні тримали пістолет. Та є геніальні спогади Бажана про Юрія
Яновського — його
найкращого приятеля,
якого він зрадив. І в
спогадах „Повість про
залізну троянду“ Микола Бажан кається, —
сказав гість.
Михайло Слабошпицький розповідав
ще багато цікавих історій про видатних
письменників: Григора
Тютюнника, Павла Загребельного, Миколу
Вінграновського та інших. Оповідав і про Михайла Коцюбинського,
якому присвятив роман
„Михайло Коцюбинський
та інші“.
На завершення зустрічі дружина Михайла
Слабошпицького поетеса
Світлана Короненко презентувала власну збірку
„Вірші з осені“. Це перша
її книжка римованих віршів. Донедавна авторка
писала лише білі вірші.
Вона переконана, що поезія — це значно більше
ніж римовані рядки. Хоча
до написання своїх віршів підходить дуже натхненно і буває, що підбирає по двадцять-тридцять рим до слова.
Наталія ПАВЛИШИН
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нетипове навчання

Практичне заняття, майстер-клас
і виставка — все в одному
кщо студенти охоче приходять на пари, щоразу
продумують якийсь цікавий формат, готуючись
до практичних занять, то свідчить це лише про одне
— кафедрі й викладачам пощастило зі студентами, а
студентам із кафедрою і викладачами.

Кафедра соціальних комунікацій
та інформаційних технологій ІГСН,
мабуть, чи не найпрогресивніша
у нетиповому навчанні. Студенти
разом із викладачами за роки навчання встигають стільки всього організувати і провести, що не завжди
навіть можемо простежити все і не
про все встигаємо написати. Перед
Великоднем першокурсники цієї кафедри в межах дисципліни „Організація виставкової діяльності“ разом
зі студентами Львівського коледжу
інфокомунікацій провели доброчинну акцію на підтримку українських
воїнів.
— Ми щороку намагаємось організовувати заходи, щоб нагадати: в
країні війна, тому потрібно підтри-

| Світлина Наталії Павлишин

Я

мувати наших героїв,
які воюють на сході,
які перебувають на
лікуванні після поранень. Цього разу на
одному з практичних
занять „Організація
виставкової діяльності“ студенти влаштували виставку
своїх робіт: писанки в різних техніках, плетені з паперу кошики, іграшки. Координують цей проект викладачі СКІД — Жанна Мина і Наталія
Вовк, — розповіла асистент кафедри
Тетяна Білущак.
Молодь також проводила майстер-класи. Тож ті, хто в цей день
завітали на кафедру, мали нагоду
освоїти кілька нових технік тво-

рення великодніх символів. Окрім
традиційного писання писачком,
студенти вчили, як робити писанки
у техніці декупаж, дряпанки, обплітати бісером і нитками. Ще плели
браслети зі стрічок і виготовляли великодні листівки в техніці ізонитка.
Усе, що студенти та гості зробили, відправили до наших воїнів на
Луганщину.
Наталія ПАВЛИШИН

зелена політехніка

Дерева потребують лікування

Д

овгоочікувана весна увірвалася до нас раптовим підвищенням
температури повітря і буйним цвітінням дерев. На території
Львівської політехніки заквітли: форзиція повисла, магнолія кобус,
слива розлога (алича), хеномелес японський (японська айва).
Зелені насадження університету
займають майже 3,5 га площі. Найбільше їх біля головного та найближчих до нього корпусів. Цю зелену
зону офіційно називають малим
садом. Працівники господарського
відділу зазвичай ще з осені починають готувати дерева до весни, а
в лютому-березні підрізали гілля,
полікували ті дерева, які цього потребували, готуються зняти омелу.
— Ми вирішили використати забутий спосіб захисту міських дерев,
які зазнали механічних ушкоджень,
фітохвороб, пошкоджень ентомошкідниками. Йдеться про так зване
пломбування, — розповідає садівник Львівської політехніки Янош
Шляхта і наголошує, що такий метод

практикували ще з початку ХХ ст. У
Львові та в інших містах колишньої
Австро-Угорщини до 70-х років минулого століття на окремих вікових
деревах можна було побачити залишки такого пломбування.
Як здійснюють пломбування дерев? Пошкоджене місце очищують,
простір дезінфікують, заповнюють
ізоляційним складником, а після
висихання покривають олійною
фарбою під імітацію кори, залишки якої теж довго помітні. На думку
пана Шляхти, тривалий час у містах
непродумано висаджували дерева з
масивними кронами: екзотичні клени, тополі та ясени. Це перешкоджало руху транспорту, до того ж на
таких деревах найбільше поселяєть-

ся омела. Нині ми бачимо, що часто
ці дерева потребують обрізування
крон та певного догляду пошкоджених стовбурів.
— Дерево у місті мусить мати
насамперед естетичний вигляд, а
вчасний і кваліфікований догляд
дозволяє зберігати його щонайменше на кілька десятиріч. У Японії, до
прикладу, стовбури дерев лікують
від загнивання, то чому б нам не повернутися до такого методу? — роздумує Янош Михайлович.
Отож, він разом із багаторічним
працівником господарського відділу Валентином Горбатенком (який
не лише завзято доглядає дерева, а й
упорядкував клумбу навпроти головного корпусу) взявся за пломбування
дерев і впевнений, що це врятує не
одне дерево, а відроджений метод
переймуть працівники садів та парків міста.
Ірина МАРТИН
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громадська організація

„Територія ініціативної молоді“ —
ті, які творять зміни

Г

ромадська організація „Територія ініціативної молоді“ об’єднує
тих, хто переконаний: якщо робити те, що подобається, то не
відчуватимеш втоми і все буде на висоті. Вони виникли лише
півроку тому. Та вже встигли не тільки ініціювати, організувати
і провести безліч різнотематичних подій, акцій, майстер-класів,
а й сформувати міцну і здружену команду.

Активісти „Території ініціативної молоді“ переконані, що їхня
організація відрізняється від інших, які діють у Львові та й загалом
в Україні тим, що тут зародилася, а
це найважливіше, родинна атмосфера в команді, бо саме вона забезпечує взаєморозуміння і підтримку в
усьому.
Президент ГО Дмитро Донченко
впевнився в необхідності об’єднати
активних-ініціативних ще під час
навчання у Львівській політехніці.
Тоді хлопець був заступником голови колегії та профбюро Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки, брав активну участь у молодіжній політиці, був
головою міжнародного відділу Колегії студентів Політехніки.
— Після завершення університету я став координатором Дитячого
форуму видавців, а потім і загального Форуму видавців. Тоді довелося
працювати з майже 350 волонтерами. Власне, це мене надихнуло
створити організацію, де молодь,
яка прагне діяти, могла би не тільки долучатися до чужих проектів, а
й творити свої. Так і з’явилася „Територія ініціативної молоді“, де всі
найактивніші діляться ідеями і ство-

рюють те, що несе добро і користь,
— розповів Дмитро Донченко.
Особливість цієї громадської
організації в тому, що у ній немає
строгих критеріїв і правил. Для тих,
хто прагне творити, діяти і працювати, — відкриті всі можливості. І що
найголовніше, коли в когось виникає якась масштабна і крута ідея, то
всі відділи організації (а їх є чимало)
об’єднуються і допомагають втілити
задум у життя.
— Прийнято вважати, що в молодіжних спільнотах багато уваги
приділяють розвагам. Та в нас заходів розважального характеру не так
багато. Більше — освітніх, спрямованих на розвиток, волонтерство.
Ми організовуємо те, що цікаво нині
молоді. Усе, що вже робила „Територія ініціативної молоді“ чи що ще
робитиме, передовсім, з’являється з
ідей наших активістів, — наголосив
віце-президент організації, голова
колегії та профбюро студентів ІТРЕ
Сергій Мельников. — Ми завжди ділимося ідеями, обговорюємо їх, організовуємо мозкові штурми, щоб зважити всі „за“ і „проти“ та зрозуміти, чи
це актуально і чи варто робити.
Тематично заходи, тренінги, майстер-класи, які проводить „Територія

ініціативної молоді“, — дуже різні.
Це й вдосконалення англійської мови
через перегляд фільмів, ТED-виступи і їх обговорення; соціоніка, зараз
активно співпрацюють із поліцією,
щоб дати молоді можливість усвідомити, що вона може впливати на ситуацію безпеки в місті і допомагати
полісменам. Мають ідею провести
спортивний ярмарок (почнеться все
з велопробігу), щоб залучити якомога
більше молоді до активного способу
життя. Також планують заходи, спрямовані на облагородження нашого
міста. Окремі акції скеровано на роботу зі школярами старших класів.
Активісти цієї організації, більшість
із яких — студенти чи випускники різних львівських вишів, діляться власним досвідом навчання, здобутками
в студентському житті, розповідають
про особливості та переваги різних
спеціальностей.
— Наші проекти переважно реалізовуємо паралельно. Маємо багато
ідей та й багато можливостей, хіба
що часу не вистачає. Тож розширюємо команду організації. Нині вже є
45 учасників різного віку. Щоправда,
спілкуючись з молоддю на співбесіді,
найперше намагаємося зрозуміти,
що мотивує їх долучатися до нас —
бажання працювати чи тусити. Тим,
хто прагне діяти, завжди даємо такі
можливості. Наголошуємо, якщо є
ідеї, то не треба їх „закопувати“, а
говорити про них, тоді й знайдуться
ресурси для реалізування, — каже віце-президент організації третьокурсниця ІГСН Анна Чорна.
Часу така діяльність потребує багато. Мої співрозмовники кажуть, що
просто живуть цією організацією. Їх
настільки захоплює улюблена праця,
що навіть не відчувають втоми та не
помітили, коли ця діяльність стала
частиною їхнього життя.
— Нині ми лише набираємо обертів. Приємно бачити, що наші ідеї
мають позитивні результати. Хоча на
початку було складніше. Бо не знали,
що нас чекає, як і що вдаватиметься.
А тепер розуміємо, що всі вкладені
зусилля дають потужний результат і
це ще більше мотивує до дій, — наголосив Дмитро Донченко.
Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

коротко

Естетика антиестетики
на тему „еко“
У

галереї „Зелена канапа“ проросла трава крізь… спресовані
в землі пластикові пляшки. Шмат ґрунту на розрізі чи
нагромаджені каміння — зазирнути мистецьким оком у майбутнє
спробувала художниця-керамістка Ольга Пильник і представила
своє бачення у персональній виставці „Скам’янілості 4018“.

| Світлини Наталі Яценко

Галерея на час виставки мисткині неначе перетворилася на музей археології, в якому, щоправда,
є лише експонати, та нема їхнього опису. Однак і без слів нам, сучасним глядачам, зрозуміло, що,
скажімо, під шкіркою граната, на
який схожий камінь, ховаються не
зерна, а відбитки закам’янілостей
нашої пластиково-трешової доби.
Пляшки знаходимо і в ґрунтових
розламах, вкритих квітами (і це так
гарно — рясно всіяні білі дрібненькі
квіточки, якщо пильно не роздивлятися те, що під ними), і в окремих
земляних пластах, виставлених, як
кубики, на огляд.
Концепція проекту в Ольги
Пильник виникла під час прогулянки селом, прилеглим до великого
міста: „Я помітила, що на узбіччях
дуже багато пластикових пляшок.
Вони виглядали так, ніби пролежали там століттями! І я задумалася: а
що ж із них буде через 100, 200, 300
років, коли вони спресуються, на
чомусь відіб’ються? І відразу уяви-
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ла такий-от музей і наших нащадків, які почнуть викопувати всі ці
рештки, гадаючи, що ж було у їхніх
предків“.
Проект „Скам’янілості 4018“ —
якісний, глибокий, актуальний та
сучасний. Заторкнуто не лише болючу проблему сьогодення, а й дуже
майстерно, естетично втілено її в
матеріалі — шамоті, тобто випаленій глині. Цікаво, що авторка разом
зі сином для своїх творів збирали
у передмісті Львова пластикове
сміття — перед тим, як його утилізувати, робила відбитки на керамічній основі. У своїх роботах Ольга
Пильник хотіла показати засилля

планети пластиком і підкреслити
неймовірно разючий контраст між
природною красою землі та сумною
антиестетикою рукотворного сміття нашого часу.
Експозиція — 10 керамічних
скульптурних об’єктів розміром від
30 до 70 см в довжину та 6 настінних
панно з кераміки, покритих ангобами та кольоровими емалями — буде
відкрита для огляду до 6 травня. Ця
екологічна виставка не може дати
відповіді, що нам робити із сміттям,
але спонукає зупинитися, задуматися. Крім того, „керамічна хуліганка“ Ольга Пильник надіється, що
наступні цивілізації будуть значно
більше „сапієнс“.
Наталя ЯЦЕНКО

На сцені Львівської опери вперше відбувся показ твору „Великий Гетсбі“ — українського
балету-сенсації, що вже встиг
підкорити світ. Це найуспішніший і наймасштабніший балетний
проект в історії незалежної України. Він — стильний мікс найсильніших сторін класичного балету,
сучасного танцю і кінематографа.
Від часу київської прем’єри у жовтні 2014-го його побачили у понад
трьох десятках європейських міст.
І ось балет повертається на сцени
рідної країни — покази відбудуться у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі
і Харкові. А після туру Україною
творча команда балету на два роки
вирушить у світове турне містами США, Канади, Китаю та країн
Європи.
У мережі з’явився кліп на пісню
„Колискова“ нового колективу
письменника Сергія Жадана —
гурту „Лінія Маннергейма“. Відео
зняли волонтери благодійного
фонду „Повертайся живим“. Пісня
розповідає історії жінок, які чекають повернення чоловіків з війни.
Вона стала мелодією мобільного
додатку, який розробили для
збору пожертв на потреби армії.
На жіночий вокал запросили Сашу
Кольцову („Крихітка“).
Держагентство України з питань кіно оприлюднило трейлер українського художнього
фільму Олеся Янчука „Таємний
щоденник Симона Петлюри“.
Історична драма охоплює період
життя і діяльності голови Директорії та головного отамана УНР
Симона Петлюри, а також той час,
коли Петлюра перебував у Парижі,
в еміграції. Стрічка вийде у прокат
цього року, восени.
Гурт ТНЕ ВЙО, добре знаний український колектив, який зазвичай
називають піонерами українського реггі, в повному складі
дав концерт у Львові. Музика
гурту — це дика суміш ска-панку,
фанку, афробіту та етніки, яка
помножена на харизму кожного з
семи музикантів на чолі з Мирославом Кувалдіним. На концерті 18
квітня в нічному клубі „Малевич“
представлено частину нового матеріалу, що має увійти до альбому
ТНЕ ВЙО, а також знайомі всім з
дитинства шлягери.
За матеріалами інформагенцій
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те, що єднає

Квітка, яка квітла і квітне
Б
ек-вокалістка у Вітні Г’юстон і Майкла Джексона, голос реклами
McDonald’s, Ford Motor і Coca-Cola. Так, це все про Квітку Цісик,
котру 1998 року визнали найбільш упізнаваним голосом США і
яка, народившись і живучи в Нью-Йорку, серцем і в піснях завжди
була з Україною. Співачка відвідала свою історичну батьківщину
лише раз, але остаточно повернулася до неї з проголошенням
Незалежності України — у фестивалях, конкурсах, концертах,
присвячених її імені. І цьогоріч, коли Квітці виповнилось би 65,
триває соціально-культурний проект „Дякую тобі, Квітко!“.

Проект „Дякую тобі, Квітко!“
дуже актуальний у наш складний
час — популяризує українську

культуру і є об’єднуючим
чинником для всіх українців. Тому що, на думку
Марти Качмар із родини
Квітки Цісик, доводиться
крізь сльози співати пісні,
але якщо будемо разом, то
переможемо на всіх фронтах. Для ідейної натхненниці проекту співачки,
володарки Гран-прі І міжнародного фестивалю-конкурсу ім. Квітки Цісик
Оксани Мухи, яка зростала
з піснями Квітки, він є доброю нагодою нагадати про
співачку чи познайомити з
нею. Бо хоч Квітки Цісик фізично
нема з нами вже 20 років, з кожним
новим слухачем вона оживає.

Початковим кроком проекту
стала поява у Львові рекламних
банерів, перший із них з’явився на
фасаді Ратуші. Другий крок — концерти, доповненням до котрих будуть фільм і виставка фотоколажів
— Оксана Муха спільно з родиною
видатної співачки готує ексклюзивні матеріали.
У квітні-травні Оксана Муха
об’їде з піснями Квітки Цісик понад 15 західноукраїнських міст.
Цей тур, назва якого „KVITKA: Два
кольори“, складатиметься не лише
з концертів, а й з розповідей про
славетну співачку та її здобутки.
Його мало б відвідати приблизно
десять тисяч слухачів. У Львові
концерти Оксани Мухи „KVITKA
відома і невідома“ відбудуться
28 та 30 квітня у Національному
драматичному театрі ім. М. Заньковецької. На них, а також 29 квітня до Дрогобича, завітає і Ніна
Матвієнко. У програмі концертів
— твори, які виконувала Квітка в
оригінальному й естрадно-симфонічному звучанні. Наступний етап
пісенного туру пройде восени.
Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно
••

Якщо ви пишете прозу, то
знайте, що літературна платформа Litnet за участю видавництва „Самміт-книга“ проводить
конкурс оповідань українською
мовою „Міські легенди“. Історія,
описана у вашому конкурсному
творі, має відбуватися в одному
з українських міст, а персонажі
повинні бути нашими сучасниками. З героями мусить траплятися
щось незвичайне, містичне або
просто дивовижне. Розмір оповідання — від 15 до 60 тисяч знаків
з пробілами за статистикою Word.
Конкурс триватиме до кінця травня, упродовж усього конкурсного
періоду відбуватиметься відбір
найкращих текстів. Переможці
отримають гонорар і можливість
побачити книгу зі своїми оповіданнями на полицях магазинів.
Більше інформації — litnet.com/
uk/contests.

•• Гурт „Шосте чуття“ запустив

найправдивіший влог з життя
музикантів: учасники гурту показують, як вони живуть під час
концертного туру, фестивалів,
корпоративів та інших заходів.
Тепер гурт перебуває у концертному всеукраїнському турі, що й
стало приводом започаткувати
„Чуттєвий VLOG“. 7 квітня вийшов уже другий випуск відео від
гурту. Особливість влогу — його
знімають самі учасники гурту, без
сценарію, спонтанно і правдиво.
„Шосте чуття“ планує викладати
свій влог в ютуб два рази на місяць.
Крім того, варто звернути увагу на
кліп на композицію „Все, що тебе
не вбиває“ гурту Pianoбой. Він
присвячений темі дитячого цькування, нерозуміння і неприйняття
„не таких“ дітей у суспільстві.
•• Для тих, хто мріє потрапити
у кіно не як глядач, а як герой,

є добрі новини: відразу дві знімальні групи оголосили всеукраїнський кастинг. Під час нього
шукатимуть акторів для участі в
українських фільмах. Виконавців
головних ролей потребує команда фільму „Захар Беркут“ — на
кастинг запрошують молодих
талановитих студентів і студенток театральних вишів. Для участі потрібно підготувати короткі
презентаційні промови українською та англійською мовами.
Знімальна команда авантюрної
комедії „11 дітей з Моршина“
теж оголосила всеукраїнський
кастинг — для дітей та підлітків
від 6 до 15 років. Для тих, хто пройде перший етап, основні відбори
відбудуться 21 квітня у Києві та 28
квітня у Львові. Детальніше — на
сторінках фільмів у Фейсбуці.
Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
3. П’ятий місяць року. 9. Ароматична смола, що
її добувають з тропічного дерева босвелії і котра
при спалюванні дає приємний запах. 10. Головний
персонаж драматичної поеми Лесі Українки „Лісова пісня“. 11. Лісовий колючий кущ з їстівними
ягодами. 12. Котушка або барабан, на які намотують нитки, дріт, плівку. 13. Коханий Дездемони.
15. Велика сім’я левів, зграя. 17. Продукт, результат мислення. 19. Правило, яке стосується питань
віри, виконання релігійних обрядів. 20. Індивідуальні особливості психіки людини; тип її нервової
системи. 23. Трійчаста корона Папи Римського.
25. Велика проїзна дорога; шлях. 26. Порода мисливських собак. 27. День тижня. 29. Сукупність 12
сузір’їв, по яких пролягає річний шлях видимого
руху Сонця. 31. Великий відламок каменя, землі,
глини. 33. У країнах Східної Азії людина, яка везе
пасажира в легкому двоколісному візку. 34. Столиця Чеської республіки. 35. Примітки на полі
книжки.

1
3
5

22 квітня — Всесвітній день Землі.
23 квітня — Всесвітній день книжки та
захисту авторського права.

Пам’ятні дати
19.04.1885 — помер Микола Костомаров, український письменник, історик,
етнограф, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства.
19.04.1906 — помер П’єр Кюрі, французький фізик і хімік.
21.04.1871 — народився Володимир Гнатюк, український фольклорист i лiтературознавець.
21.04.1910 — помер Марко Кропивницький, український драматург, режисер i
актор, один із основоположників українського професіонального театру.
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6

7

9
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10
11

12

13
15

17

14

16

18

19

20
21

22

23

24

25

26
27

Вертикально:
1. Пучок ягід на одній гілці. 2. Короткий образний вислів, сентенція, здебільшого філософського
повчального змісту; афоризм. 4. Адміністративний та ідеологічний центр Католицької Церкви.
5. Штат на півдні США. 6. Французький композитор, автор балетів „Жізель“, „Корсар“. 7. Староста
у весільному обряді. 8. Вічнозелене південне дерево, з плодів якого добувають олію; олива. 12. Спортивна
гра з опереним м’ячем. 14. Людина одних років з іншою;
ровесник. 15. Офіційний документ, що посвідчує особу
власника. 16. Кажуть, що сон ходить коло вікон, а вона
біля плота. 18. Майданчик усередині цирку для виступів
артистів. 19. Дуже міцний, товстий мотузок із волокон,
дроту. 21. Провідник революційної ОУН. 22. Туристичний килимок, який підкладають під спальний мішок або

наш календар

2

28

29
31

33

30

32
34

35

намет. 24. Музичний інструмент. 28. Одиниця освітленості в Міжнародній системі одиниць. 30. Речовина,
котра виділяється з розчину у вигляді твердого тіла й
осідає на дно посудини. 31. Вид сценічного мистецтва.
32. Точка небесної сфери, в напрямі до якої рухається
Сонячна система.

21.04.1947 — польські власті розпочали
геноцидну акцію „Вiсла“ проти корінного українського населення Надсяння, Лемкiвщини та Холмщини.
21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич,
український історик, академік.
22.04.1724 — народився Еммануїл Кант,
німецький філософ, один із зачинателів класичної німецької філософії.
22.04.1904 — народився Роберт Оппенгаймер, американський фізик, творець
американської атомної бомби.
22.04.1919 — загинув Остап Нижанківський, український композитор, громадський діяч, хоровий дириґент.
22.04.1922 — у Подебрадах відкрито
Українську господарську академію.
22.04.1985 — померла Стефанія Гебус-Баранецька, українська художниця-графік.

Склала Христина ВЕСЕЛА

23.04.1875 — народився Модест Сосенко, відомий український маляр.
24.04.1803 — народився Олександр Духнович, український письменник, педагог i публіцист.
24.04.1858 — народився Макс Планк,
німецький фізик, лауреат Нобелевої
премії. Він запровадив поняття кванта
енергії.
25.04.1913 — помер Михайло Коцюбинський, видатний український письменник.
25.04.1915 — початок боїв Українських
Січових Стрiльцiв на горі Макiвка.
25.04.1927 — помер Марко Черемшина
(Iван Семанюк), український письменник i громадський діяч.
25.04.1945 — помер гетьман Павло Скоропадський, який 1918 року очолював
уряд України.

18

ч. 11 [3011]
19 — 25 квітня 2018

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Національний
університет „Львівська політехніка“:
диплом бакалавра ВК № 36584783 на ім’я: Саницька Оксана
Мирославівна;
студентський квиток № 11903849 на ім’я: Харковець Людмила Миколаївна;
студентський квиток на ім’я: Крілевич Лілія Юріївна;
залікову книжку № 2514368 на ім’я: Парій Адріана Андріївна;
студентський квиток ВК № 10999128 на ім’я: Красій Лілія
Володимирівна;
залікову книжку на ім’я: Тарчаним Микола Іванович;
студентський квиток № 1709183 на ім’я: Мороз Олексій Юрійович;
студентський квиток на ім’я: Алєксєєва Ольга Ярославівна;
залікову книжку № 1313278 на ім’я: Вакараш Денис Вікторович;
залікову книжку № 1214172 на ім’я: Романишин Назар Володимирович;
залікову книжку на ім’я: Довган Юрій Ігорович;
студентський квиток № 12113087 на ім’я: Рущак Любов Михайлівна;
студентський квиток № 11341378 на ім’я: Шалавило Христина
Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Рапацький Юрій Олександрович;
студентський квиток ВК № 11036987 на ім’я: Гнатюк Дмитро
Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Артемишин Христина Ромнівна;
залікову книжку на ім’я: Гавловський Степан Петрович;
залікову книжку на ім’я: Яремко Яромир Васильвич;
студентський квиток № 11037618 на ім’я: Фісенко Наталія
Василівна;
студентський квиток на ім’я: Фролова Майя Ігорівна;
залікову книжку № 14100332 на ім’я: Кравчук Анастасія Степанівна;
залікову книжку № 14100206 на ім’я: Атаманюк Андрій Миколайович.
Вважати недійсними: диплом спеціаліста ЛЗВЕ № 010397,
виданий Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я: Мошковський Олександр Анатолійович;
диплом спеціаліста УВ № 840972, виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я: Гев Андрій Якович.
Колектив Інституту права та психології глибоко
сумує з приводу передчасної смерті професора
кафедри, доктора юридичних наук, членакореспондента Національної академії правових
наук України
Миколи Марковича Тищенка
і висловлює щирі співчуття родині та близьким
покійного. Світла й вічна пам’ять!

Колектив кафедри адміністративного та
інформаційного права ІНПП глибоко сумує
з приводу передчасної смерті професора
кафедри, доктора юридичних наук, членакореспондента Національної академії правових
наук України
Миколи Марковича Тищенка
і висловлює щирі співчуття родині та близьким
покійного. Світла й вічна пам’ять.

Ректорат та профком працівників Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлюють глибокі співчуття директорові Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Миколі Олександровичу Медиковському з приводу тяжкої та непоправної втрати — смерті його
матері.

Колектив Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій висловлює щирі співчуття Миколі Олександровичу Медиковському, директорові інституту, з приводу смерті його
матері.
Підтримуємо Вас у годину скорботи.

Колектив кафедри автоматизованих систем управління Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття директору ІКНІ,
професору кафедри Миколі Олександровичу Медиковському з приводу смерті його
матері.
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
20 квітня — „Коли цвіте папороть“ (опера, прем’єра).
18.00.
21 квітня — Музичний салон — Концерт скрипкової
музики. 15.00, „Коли цвіте папороть“ (опера,
прем’єра). 18.00.
22 квітня — „Попелюшка“ (опера). 12.00, Музичний салон
— „Макрокосмос“ — цикл фортепіанних мініатюр
американського композитора Джорджа Крамба.
15.00, „Весела вдова“ (оперета). 18.00.

Національний академічний
український драматичний театр
ім. М. Заньковецької
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МНОГАЯ ЛІТА!
Редакція освітнього студентського тижневика „Аудиторія“ вітає з
Днем народження нашого відданого читача — начальника Львівського обласного відділення Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН, старшого викладача кафедри ЕОМ Львівської політехніки, голову наглядової ради ВМГО „Національний студентський союз“ —

Анатолія ІГНАТОВИЧА
Бажаємо міцного здоров’я, безмір щастя і
радості, невтомності та сили для досягнення всіх
поставлених цілей і здобуття нових вершин!

20 квітня — „Сватання на Гончарівці“. 13.00.
21 квітня — „Назар Стодоля“. 18.00.
22 квітня — „За двома зайцями“ (прем’єра). 12.00, 18.00.

Камерна сцена
20 квітня — „Картка любові“. 18.00.
24 квітня — „Тринадцята жінка“. 17.00.
25 квітня — „Чоловік моєї дружини“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
19 квітня — „Достоєвський. Сни. 1992“
(відеоретроспектива). 19.00.
20 квітня — „Амнезія, або Маленькі подружні
злочини“. 19.00.
21 квітня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
22 квітня — „Забави для Фауста“. 19.00.
25 квітня — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний драматичний
театр ім. Лесі Українки
22 квітня — „Слава героям“. 19.00.
Львівський академічний духовний театр „Воскресіння“
23 квітня — „Вечеря з дурнем“ (прем’єра). 19.00.

Перший театр
19 квітня — „Пригоди Тома Сойєра“. 13.00.
20 квітня — „Пригоди Тома Сойєра“. 13.00.
22 квітня — „Beautiful Карпати“. 12.00, 15.00.
24 квітня — „Маленька Баба-Яга“. 11.00.
25 квітня — „Русалонька“. 12.00.
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