освітній студентський тижневик
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ВАША ДУМКА

Чому варто прийти на Форум випускників
Львівської політехніки?
Оксана Юринець, народний депутат України:

„Це одна з найкращих можливостей для університету“
Традиція форумів існує в Оксфордському, Гарвардському університетах. Я дуже рада, що
Львівська політехніка завжди відстежує такі тренди і є тим ЗВО, який диктує тенденції
сучасності. Цей форум важливий передовсім тим, що зберуться наші випускники, які
нині є представниками відомих фірм, компаній, організацій. Вони можуть бути не лише
добрим прикладом для сучасних студентів, а й допомогти їм отримати ще й практичні
знання і навички, які стануть доповненням до тих, які здобули у ЗВО. Крім цього, ця зустріч,
спілкування є спонукою налагодити співпрацю з університетом. Часто випускники створюють ґрантові програми чи стипендії для найталановитіших студентів. Для молоді це є дуже добрим стимулом. Нещодавно я
повернулася із В’єтнаму. Там співголовою парламентської групи дружби Україна — В’єтнам є випускник
нашої Політехніки. Сподіваюся, що згодом на такі форуми приїжджатимуть випускники з усього світу. Це
одна із найкращих моделей об’єднання.

Марк Зархін, львівський
ресторатор та
громадський діяч:

Олександр Шлапак, голова
правління „Приватбанку“,
екс-міністр фінансів:

„Чекаю на зустріч
і конструктивну
розмову“
Радію щоразу, коли є можливість потрапити знову до нашої
аlma mater, а тим більше, коли отримав таке
запрошення від шановного ректора, від організаторів Форуму. Сподіваюся, що цей перший
Форум такого масштабу не буде останнім. Дуже
хочеться, щоб він пройшов на хорошому рівні,
щоб ми не тільки порозважалися, як це завжди
вміли робити політехніки, а й поговорили про
масштабні проблеми, які анонсовані в порядку денному Форуму. Чекаю на зустріч зі своїми
викладачами, зі сьогоднішніми керівниками інституту, з одногрупниками. Буду шалено радий,
якщо крім колишніх політехніків, прийдуть політехніки сучасні, і ми спільно поговоримо про
університет і про те, що його чекає в майбутньому. Львівська політехніка розвивається, змінюється і потребує нашої допомоги, потребує щоб
ми взяли участь у її розбудові у новому столітті.

„Закликаю
випускників
підтримувати свій
університет“
Я вже багато років працюю у ресторанному бізнесі. Коли мене запитують: „Чому
ти, випускник Політехніки, займаєшся бізнесом,
який ніяк не пов’язаний з інженерією, технічною
галуззю?“, я завжди відповідаю так: „Політехніка
дає різнопланову освіту, навчає, передовсім, мислити. І це — головне для людей, які отримують
освіту“. Переконаний, що за 10–20 років університети мусять спеціалізуватися саме на цьому —
навчати людей думати. І не так важливо чи ти випускник будівельного факультету, економічного
чи радіотехнічного, якщо тебе навчили думати,
то завжди зможеш самостійно отримати спеціалізацію у різних галузях. Закликаю випускників
Львівської політехніки частіше збиратися і підтримувати рідний університет, аlma mater, щоб
вийти на новітні рівні та відповідати потребам
сучасності.

Іван Ривак, голова ради об’єднання організацій роботодавців Львівщини, очільник Асоціації
випускників Львівської політехніки:

„Alma mater чекає на кожного!“
2 червня у Львівській політехніці відбудеться знакова подія — Форум випускників нашого університету. Це буде чудова нагода зустрітися зі своїми однодумцями, друзями,
наставниками, подискутувати на перспективні теми економіки, розвитку нашого суспільства, руху вперед. Alma mater чекає на кожного !
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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великий форум

Випускники всіх часів зберуться
у Політехніці

В

еликий Форум випускників 2 червня відбудеться у
Львівській політехніці. Це стане доброю нагодою
зустрітися з давніми друзями, поспілкуватися, а також
обговорити проблеми та перспективи розвитку освіти і
науки.

Головна мета заходу — започаткувати традицію об’єднання різних
поколінь політехніків, а їхні зусилля
та прагнення спрямувати на розвиток університету.
Як наголошують організатори,
потрібно скерувати зусилля і ресурси на допомогу освіті та науці,
сприяти становленню кваліфікованих фахівців, інтелігентів духу, які
творитимуть майбутнє.
Заплановано низку заходів, які
допоможуть означити напрями дальшої співпраці. Зокрема, це „Алея
проектів“, у межах якої презентуватимуть ідеї та задуми, до яких може
долучитись кожен охочий.

Випускники Львівської
політехніки зможуть дізнатися більше про стипендіальні програми чи навіть
започаткувати власні, стати
менторами для студентів чи
тренерами для науковців і
працівників, допомагати
облаштовувати простір для
комфортнішого навчання та роботи
політехніків, підтримати проекти
Tech StartUp School (StartUp Camp,
StartUp прорив, краудфандинговий
майданчик). Окрім цього, матимуть
можливість виступати експертами
в різних конкурсах, започаткувати
власні навчальні курси, дізнатися

більше про виставку розробок, клуб
випускників та багато іншого.
Окремо відбудуться дві панельних дискусії „Глобальні тенденції сьогодення: шлях до успіху“ та
„Україна і Світ. Стратегія Win-Win“.
Ці обговорення стосуватимуться
економіки, технологій, інновацій;
стратегії сталого збалансованого
розвитку; бізнес-освіти нового покоління; доброчинної діяльності та
підтримки освіти в Україні тощо.
Низка заходів відбудеться і в Науково-технічній бібліотеці. Це зокрема виставка, присвячена відомим
випускникам Політехніки.
Загалом різні заходи відбуватимуться на всій території університету. Виступатимуть творчі колективи, провадитимуть екскурсії. Тож усі
присутні зможуть поринути у спогади про студентські роки і відпочити
в приємній атмосфері.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Програма Форуму випускників Політехніки
09.30–10.30. Реєстрація — I корпус, хол ІІ поверху.
10.00–13.00. Алея проектів — I корпус, холи І та
ІІ поверхів.
10.30–12.00. Пленарна дискусія: „Глобальні тенденції сьогодення: шлях до успіху“ —
I корпус, актова зала.
12.15–13.00. Презентації стартапів, проектів молодих науковців, науково-технічних
розроблень та інших програм.
12.15–15.30. Виставка, присвячена відомим випускникам — НТБ.

12.30–14.00. Неформальне спілкування за кавою
та обідом — площа перед І корпусом.
13.00–14.00. Виступи творчих колективів — площа
перед І корпусом.
13.00–15.00. Відвідання кафедр та екскурсія Львівською політехнікою — корпуси Політехніки.
14.00–16.00. Панельна дискусія: „Україна і Світ.
Стратегія Win-Win“ — НТБ.
17.00–20.30. Банкет — Клуб-кафе.
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день науки

Нагороди та подяки найкращим
науковцям Львова

У

| Світлина Ірини Мартин

Львівській політехніці відбулася урочистість із нагоди Дня науки.
В актовій залі зібралися науковці провідних інституцій міста, вишів,
представники місцевої влади.

Учасників заходу привітав перший проректор
Львівської політехніки
Володимир Павлиш, керівник Західного науко-

вого центру НАН України
Зіновій Назарчук, перший
заступник голови облради
Андрій Білоус, заступник
міського голови з питань

розвитку Андрій Москаленко, заступник директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації Ігор Гайдук.

Найкращі науковці
2017 року отримали заслужені відзнаки — почесні грамоти і подяки.
Серед них — професор
кафедри телекомунікацій ІТРЕ Анатолій
Андрущак, який отримав почесну грамоту
облдержадміністрації
за високий професіоналізм, бездоганну працю,
особистий внесок у розвиток науки.
Подальша робота заходу була присвячена діяльності двох постатей:
Ярослава Підстригача,
який 18 років очолював Західний науковий
центр — із нагоди його
90-річчя, а також всесвітньовідомому фізику
і винахіднику Іванові
Пулюю.
Ірина МАРТИН

круглий стіл

Проблемами екобезпеки нехтувати не можна

Н

а кафедрі цивільного права та процесу ІНПП дискутували про
стратегію екологічної безпеки України, її соціально-економічний
та правовий вимір.

Цей захід уже традиційний для
кафедри, адже відбувся втретє.
Цього разу долучилися 40 учасників (викладачі, аспіранти, здобувачі) зі Львівської політехніки,
ЛНУ ім. І. Франка, Університету
внутрішніх справ, Університету
безпеки життєдіяльності, представники правозахисної організації „Екологія, право, людина“,
Бюро УГКЦ з питань екології
Львівської архиєпархії, Природного заповідника „Розточчя“.
Вони працювали у трьох секціях:
правові та соціально-економічні
основи екологічної безпеки; проблеми та перспективи формування стратегії екологічної безпеки

України; організаційно-правове
забезпечення екологічної безпеки України: погляд студентської
молоді.
Під час круглого столу вдалося
обговорити актуальні і проблемні
питання екології та екологічної
безпеки. Доповіді учасників стосувалися теоретичних проблем
еколого-правової науки, правових
основ сучасної політики України у
галузі екологічної безпеки, правового становища органів керування
у галузі екології, проблем та перспектив формування стратегії екологічної безпеки України, проблем
подолання негативного впливу
господарської діяльності на до-

вкілля, юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Повчально те, що проблеми
екологічної безпеки — на першому
плані у політиці більшості цивілізованих європейських країн. Нехтування ними може обернутися
загальною екологічною катастрофою. Сучасна екологічна правова
політика України має суттєві хиби,
отож, на часі — зміна інституційно-правової бази екологічної безпеки.
На переконання учасників
круглого столу, до обговорення і
розв’язання висловлених проблем
надалі треба залучати якомога
більше фахівців і громадських діячів, які не байдужі до цих питань.
Підготувала
Ірина МАРТИН
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знай наших!

С

туденти ІБІД Львівської політехніки у квітні стали призерами II
етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт.

II тур Всеукраїнської студентської олімпіади „Автомобільні дороги і аеродроми“ зі спеціальності
„Будівництво та цивільна інженерія“
відбувся у Полтавському національному технічному університеті ім.
Юрія Кондратюка. Від Політехніки у
ньому взяли участь магістри першого року навчання кафедри автомобільних доріг та мостів. Володимир
Гідей став переможцем олімпіади,
Іван Крицький — на 11 місці, Світлана Станчак — на 12-му. Окрім того,
Іван Крицький посів друге місце у
конкурсі з дисципліни „Технологія
будівництва автомобільних доріг“,
Світлана ж виявилася добрим знавцем дисципліни „Будівельне матеріалознавство“ й посіла третє місце.
Своїм успіхом студенти завдячують
тренеру команди асистенту к.т.н.
Юрію Сідуну.

Перемога усміхнулася Світлані
Станчак у II турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт, який проходив у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті з галузі науки „Автомобільний транспорт“.
Дівчину нагородили дипломом першого ступеня за перемогу в секції
„Постійні пристрої для автомобільного транспорту“ (науковий керівник — Юрій Сідун). Володимир Гідей (науковий керівник — професор
Христина Соболь) та Василь Фендик
(науковий керівник — завідувач кафедри професор Сергій Солодкий)
отримали грамоти за участь.
У II турі Всеукраїнської студентської олімпіади „Водопостачання
і водовідведення“, що відбулася у
Харківському національному університеті будівництва та архітекту-

| Світлина Катерини Гречин

Вітаємо з перемогою!

ри, друге місце посів студент кафедри гідравліки та сантехніки Роман
Петрів (ГТ-41), тренером якого був
старший викладач Іван Матлай.
А днями надійшла до інституту
ще одна гарна вістка: студентка кафедри опору матеріалів і будівельної механіки Надія Копійка здобула
третє місце у II турі Всеукраїнської
студентської олімпіади з опору матеріалів, який проходив в Одеській
академії будівництва. Готував дівчину до участі в олімпіаді доцент
кафедри Богдан Мартинович.
Катерина ГРЕЧИН

міжнародний семінар

„Архітектура Львова першої
третини ХХ століття“

П

ід такою назвою у Львівській політехніці 16 травня відбувся
міжнародний семінар, в якому взяли участь представники
Інституту архітектури університету та практикуючі архітектори
з Польщі.

Учасники семінару розпочали
свою роботу в колишньому палаці
Сапєгів (нині — ЛОО „Українське
товариство охорони пам`яток історії та культури“), де прослухали
лекцію доцента кафедри нової та
новітньої історії УКУ Ігоря Жука
про захопливу і надзвичайно цікаву
архітектуру Львівської сецесії.
Завершився семінар цього ж дня
у читальній залі Науково-технічної
бібліотеки Львівської політехніки.
Її учасників привітав директор НТБ
Андрій Андрухів. Великий інтерес
у поляків викликали розповіді доцента кафедри дизайну та основ
архітектури Тетяни Казанцевої про
поліхромію у міжвоєнній архітектурі Львова та старшого викладача

кафедри дизайну архітектурного середовища Юлії Богданової про архітектуру модернізму у Львові.
Всі лекції доповнено слайдами. Після кожної з них відбувалися
дискусії, адже архітекторів Польщі
надзвичайно зацікавила історія тогочасного творення архітектурного
середовища Львова, участь у ньому
їхніх колег-архітекторів та дальша
доля архітектурних пам’яток.
Учасники семінару ознайомилися з виставкою періодичних видань
Львівської політехніки 1925–1927
років, яку підготували працівники НТБ. Їхню увагу привернули
експонати, що стосувалися тодішнього навчального процесу відділу
архітектури, його життя загалом,

будинків, збудованих за проектами
львівських архітекторів, студентські карикатури, проекти, зокрема
ті, якими керував професор Вітольд
Мінкевич тощо.
— Ми знайшли посмертну епітафію Рудольфа Індруха — автора
проекту польського військового
меморіалу на Личаківському кладовищі, — говорить завідувач науково-методичного відділу НТБ Рената Самотий. — Родзинка в тому, що
цей проект він подав на конкурс під
символом „Білі Троянди“ і переміг
у ньому, будучи студентом п’ятого
курсу відділу архітектури Львівської
політехніки.
Після завершення семінару гості
ознайомилися зі „старим“ корпусом
бібліотеки, його приміщеннями,
побували у п’ятому навчальному
корпусі, де у 1912–1914 роках була
Лабораторія машин, ознайомилися
з актовою залою і колишньою бібліотекою в головному корпусі. Добрі
спогади залишаться у поляків і після цікавої екскурсії Львовом, яку для
них організував Ігор Жук.
Катерина ГРЕЧИН
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відкриття лабораторії

Львівській політехніці передали
унікальне обладнання

17

травня у приміщенні навчального корпусу №5 Львівської політехніки,
на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, відбулося відкриття
навчально-дослідницької лабораторії прецизійної вимірювальної техніки
у нанотехнологіях, вартість якої — 45 тисяч євро.

Обладнала лабораторію німецька фірма Sios
Meßtechnik GmbH. Такий
щедрий подарунок для інституту зробив професор
технічного університету
м. Ільменау (Німеччина) Герд
Йегер. І це не випадково,
адже співпраця між університетами триває вже третій
десяток років: від 1989 року,
завдяки старанням та активній підтримці німецького

професора, понад тридцять студентів, стажерів та
науковців кафедри ІВТ пройшли переддипломну практику та наукове стажування
в університеті м. Ільменау.
Ця багаторічна і плідна
співпраця дозволила сформувати взаємоузгоджені інтегровані навчальні
плани, завдяки чому кращі
студенти серед політехніків
нині навчаються на освіт-

ньо-кваліфікаційному рівні
„магістр“ у згаданому вище
університеті за програмою
подвійного диплома.
Отож кафедрі ІВТ передано лазерний інтерферометр SP-NG Series, призначений для дуже точного і
достовірного вимірювання
відстані для широкого промислового застосування та
вирішення специфічних
завдань. Прилад дозволяє

здійснювати вимірювання
довжини до 5 метрів із роздільною здатністю 5 пікометрів. Оптична частина
приладу містить стабілізований гелій-неоновий лазер
з довжиною хвилі 632,8 нанометри.
— Це дуже цінний подарунок, унікальне обладнання, якого не має жоден
український університет.
Використовуючи нанотехнології можна доставляти
ліки саме до того місця, у
якому виникла хвороба. Наразі ми вивчаємо, як можливо керувати протезованими
кінцівками, що є важливим
в умовах війни, — розповів
завідувач кафедри ІВТ Богдан Стадник.
Анастасія МОЗГОВА

працевлаштування

Політехніка дбає про професійне
майбутнє своїх студентів.

22

| Світлина Анастасії Мозгової

травня до студентів завітали випускники Політехніки, представники
українського осередку міжнародної інженерної компанії у сфері
ІТ — Cypress. Організував захід відділ працевлаштування та зв’язків із
виробництвом, до слова, компанія тісно співпрацює з університетом —
торік вона обладнала лабораторію віртуальних вимірювальних засобів
та програмування в Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології.

Світовий штат Cypress
— 7 тисяч осіб, українське
представництво розта-

шоване у Львові, куди й
запрошують політехніків,
котрі спеціалізуються на
напрямах „електроніка“
та „програмування“, тобто
представників інститутів
ІТРЕ, ІКТА ІКНІ.
— Ми не прийшли агітувати вас, наша мета —
розповісти, що не обов’язково чекати до випуску,
щоб знайти роботу. Ще у
студентські роки ви маєте всі шанси побудувати
кар’єру зокрема й у Львові.
Cypress пропонує прозорість кар’єрного зростання: кожен працівник знає,
які саме кроки потрібно
зробити, щоб отримати

підвищення. Нинішній
президент нашої компанії прийшов на цю роботу
студентом. Через 8 років
він став віце-президентом, — розповідає менеджер роботи з персоналом
Ірина Петрусь.
Компанія отримала багато інноваційних нагород
у США, оскільки є активним гравцем на автомобільному, промисловому
ринках та ринку споживацької електроніки. Один
із продуктів, інтелектуальна розробка якого належить саме українським
працівникам львівського
офісу компанії — панель

керування, якою обладнаний салон автомобіля
Tesla.
Якщо в інших компаніях програмісти пишуть
коди, продають їх і на
цьому доля дітища стає
невідомою, то спеціалісти компанії Cypress знають, куди конкретно було
застосовано їхні розробки,
відчувають себе частинкою кінцевого рішення і
пишаються цим.
Серед інших переваг,
які пропонує компанія:
гідна зарплата, гнучкий
графік, можливість подорожувати, а також — заглянути у майбутнє і першими побачити технології, які невдовзі з’являться
на ринку.
Cypress відкрита до
співпраці, а тому запрошує політехніків відвідати офіс компанії. Організувати такий захід можуть
самі студенти, написавши відповідного листа
на електронну скриньку
Iryna.Petrus@cypress.com.
Анастасія МОЗГОВА
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наукова співпраця

Поступ у лікуванні остеосаркоми

Н

ад цим уже вісім років спільно працюють науковці Національного
університету „Львівська політехніка“ та інституцій США: Державного
університету Північної Дакоти (NDSU) і Клініки Майо. Їхні дослідження
— про застосування інвертабельних полімерів як носіїв антиракових
препаратів, наприклад, куркуміну, що надає можливість лікувати
остеосаркому (рак кістки).

Що стало
причиною
співпраці?
Усе почалося з досліджень можливості застосування протиракового
препарату куркуміну в міцелярних засобах постачання ліків для лікування
остеосаркоми на основі
амфіфільних інвертабельних полімерів (так звані
„розумні“ полімери, що
здатні реагувати на зміну
полярності середовища).
Перші сумісні дослідження
у науковій групі професора
Андрія Воронова (NDSU)
за участю Ананія Когута з
ІХХТ, який на той час працював у NDSU, виявилися
успішними. Наукову групу Львівської політехніки
очолює професор Станіслав Воронов. Результатом
співпраці стало підписання Меморандуму порозуміння між Львівською політехнікою та університетом Північної Дакоти.
Очевидно, що поштовхом до розвитку співпраці
Львівської політехніки з
науково-дослідними інституціями США стало те,
що її випускник Іван Гевусь
та Олена Кудіна продовжили навчання в аспірантурі
в групі професора Андрія
Воронова та здобули науковий ступінь доктора
філософії в Університеті
Північної Дакоти. Слід зазначити, що Олена частину
своїх досліджень здійснила
саме у лабораторії Клініки
Майо. Річ у тому, що шість
років тому колеги наукової
групи професора Андрія
Воронова з NDSU здобу-

ли можливість проводити
там, а саме у лабораторії
професора Майкла Ясземського, під керівництвом
професора Марана Авудая клінічні дослідження
систем постачання ліків
на основі інвертабельних
полімерів. Науковий співробітник кафедри органічної хімії Віталій Сердюк у
рамках співпраці з NDSU
чотири місяці працював
у цій клініці, де розробив
спектроскопічні методи
тестування впливу полімерних носіїв на патогенні
клітини остеосаркоми.

Оглядово
про закордонні
інституції
Ознайомимося коротко з американськими інституціями. Університет
Північної Дакоти — один
із провідних освітніх і науково-дослідних закладів
США. У ньому навчається
близько 15 тисяч студентів
із 79 різних країн. За даними Національного наукового фонду США, університет входить до першої
сотні американських університетів у дослідженнях хімії та хімічної інженерії, комп’ютерних,
сільськогосподарських,
природничих, соціальних
наук. Одним із наукових
напрямів кафедри покриттів і полімерних матеріалів цього університету
є конструювання, дослідження властивостей і використання нового класу
„розумних“ макромолекул,
які як засоби постачання
ліків здатні утворювати

колоїдні міцелярні системи — носії протиракових
препаратів.
Друга інституція, з
якою співпрацюють хіміки Львівської політехніки,
— це клініка Майо, всесвітньовідомий медичний
центр, що практикує медицину і медичні дослідження. 1919 року брати Майо
та їхні дружини заснували клініку, що практикує
передовий досвід у догляді пацієнтів, проведенні
наукових досліджень та
освітніх заходів. На сьогодні клініка, крім найбільшого основного кампусу
в Рочестері, має кампуси
у Скотсдейлі та Феніксі
(штат Аризона), а також у
Джексонвілі (штат Флорида). Там працює понад 4500
лікарів і науковців, а також
57100 осіб допоміжного медичного персоналу.
На сьогодні клініка
спеціалізується на лікуванні складних випадків
захворювань завдяки наданню висококваліфікованої медичної допомоги.
На ці дослідження щороку
виділяють понад 660 мільйонів доларів. У рейтингу
U.S News & World Report
за 2016–2017 рр. Клініка
Майо у Рочестері — найкраща лікарня США, а
доктор Майкл Ясземський
— один із провідних її медиків і науковців, який очолює потужну дослідницьку
групу. Він практикує операції на хребті та пухлинах
крижово-тазової частини,
є професором ортопедії та
біоінженерії, а також директором лабораторії тканинної інженерії і біомате-

ріалів. Його колега доктор
Маран Авудай — асоційований професор відділу
ортопедії, курує напрям
клітинної та молекулярної
біології в групі доктора Ясземського. Він — визнаний
дослідник біології кісток
і має багаторічний досвід
праці в галузі молекулярної
біології раку і цитокінів.

Результати
співпраці
Спільними зусиллями
науковцям двох країн вдалося продемонструвати
факт, що інвертабельні
міцелярні ансамблі, які
„самоорганізовуються“ з
„розумних“ полімерів, що
спроможні реагувати на
зміну полярності середовища, справді сприяють
постачанню куркуміну у
патологічні ракові клітини
та допомагають їх вбивати.
Досить несподівано виявилося, що це дає цільовий
результат, адже інвертабельні міцелярні ансамблі
з куркуміном — абсолютно
нешкідливі для здорових
клітин кістки, проте ефективні супроти різних груп
клітин остеосаркоми.
Українські та американські науковці побачили
перспективність застосування інвертабельних полімерів як носіїв антиракового препарату куркуміну
через виявлену спроможність його цільового проникнення в патологічні
клітини (ракові клітини).
Вбиваючи ракові клітини,
„міцелярний куркумін“
не завдає шкоди нормальним здоровим клітинам.
Це важливий експериментально підтверджений
факт! Цей метод дозволяє
домогтися позитивних результатів у лікуванні остеосаркоми.
Ірина МАРТИН
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міжнародна співпраця

Зміни невідворотні

М

— Олеже Михайловичу, що можете сказати про нинішню міжнародну
діяльність університету?
— Відколи керую цією ділянкою
роботи, намагаюся приділяти увагу
всім напрямам цієї діяльності. Ми,
зокрема, оновили контакти з відповідальними за міжнародну діяльність
інститутів і кафедр, розробили її нові
звітні показники як для викладачів,
так і для кафедр. Домагаємося від
уряду спрощення оформлення документів на відрядження, прийом делегацій, навчання у нас і за кордоном.
Будемо модернізувати діяльність нашого відділу. Сподіваємося, це дасть
добрий результат.
— Хто в Політехніці відповідає за
цю роботу і хто її координує?
— Координую її я. Окрім мене, цю
роботу провадить відділ міжнародної
освіти, яким керує професор Наталія
Гоц. Саме на нього покладено дуже
багато функцій. Відділ роботи з іноземними студентами безпосередньо
займається лише тими студентами,
які в нас навчаються. Зараз будемо
трохи змінювати його функції, бо
багато з них перейшли до деканатів.
Сам відділ, на мою думку, має більше
займатися промоцією університету
за кордоном, пошуком і залученням
нових іноземних абітурієнтів.
— Раніше політехніки черпали інформацію про поїздки за кордон, навчання, стажування у вашому відділі.
До кого їм звертатися тепер?
— За звичкою вони й далі звертаються до нас, адже раніше така інформація акумулювалася у деканаті
по роботі з іноземними студентами.
Кілька років тому його розформували. Раджу таку інформацію шукати
на web-порталі можливостей Львівської політехніки (http://lp.edu.ua/
opportunities). Ми ж лише допомагаємо оформити різні посвідки, угоди,
договори, документи тощо.
— Успіху можна досягнути тоді,
коли всі діють спільно і злагоджено.

| Світлина Катерини Гречин

іжнародні освітні та наукові контакти стають важливою
ланкою підвищення освітнього рівня студентів Політехніки.
Про те, як в університеті організовано цю роботу, які чекають зміни,
говоримо із проректором з міжнародних зв’язків професором
Олегом Матвійківим.

Як показує практика (про це йшлося на
одній із Вчених рад університету), насправді не все так гладко у цій справі. Як
цьому можна зарадити?
— Претензії до нас є, були і будуть, адже це робота з людьми, від
яких залежить: бути конфлікту чи ні.
Причина банальна: приходить людина за 10 хвилин до закінчення робочого дня й вимагає оформити відрядження вже… на ранок завтрашнього
дня, чи наприкінці робочого дня у
п’ятницю — на ранок понеділка. Тут
щось зробити практично неможливо.
Звичайно, є різні ситуації, можлива й
наша вина. Ми й досі користуємося
значною частиною положень законодавства — рудименту часів Союзу, який ніяк не можемо викорінити.
До прикладу, багатьом завідувачам
кафедр, професорам не подобається
готувати накази на прийом іноземних делегацій (гостей, студентів, викладачів), хоча все за законом. Тому
наразі конфліктів інтересів не уникнути. Або ще приклад: політехніки
часто забувають, що подавати нам
заявки на поїздку студента чи викладача у відрядження, прийом делегації
тощо необхідно за 7 днів до цієї події,
адже маємо встигнути підготувати і
підписати потрібний наказ. Насправді цих термінів більшість не дотримується: якщо до події залишається три

дні, то готуємо наказ терміново, коли
ж менше, то його підписати фізично
неможливо: бюрократичні перепони
не перескочиш. Я ж завжди відкритий
до дискусій, пропозицій, адже так
швидше можна знайти розв’язання
різних проблем.
— Міжнародна діяльність базується на роботі інститутів та кафедр.
Чого від них чекаєте?
— Сконцентрованості, розуміння
і готовності до нових викликів. У них
— найбільше інформації про закордонні університети, що мають подібні спеціальності, є інформація, куди
скерувати студентів на навчання чи
стажування, яких іноземців приймати у себе, які дисципліни англійською
мовою готові читати для іноземних
студентів та інше.
— Мабуть, практику доброї співпраці кафедр з іноземними університетами та інституціями варто поширювати в Політехніці?
Саме тому активніше долучатимемо до цієї роботи відповідальних
за кафедральну та інститутську міжнародну діяльність. Звичайно, у кожному інституті є своя специфіка. Є
багато інститутів, які ще не ввійшли
в ритм роботи з іноземними інституціями. Будемо їм у цьому допомагати.
— Чи достатньо використано
можливості колективів Політехніки,
які долучаються до міжнародних угод і
проектів Еразмус+?
— Ще вісім років тому я підготував проект по програмі „Темпус“.
Тоді ж і поцікавився: скільки проектів
підготувала Львівська політехніка і
Белградский університет. Побачене здивувало: у них було до 20 міжнародних освітніх проектів, а в нас
десь 5–6.
— Від чого це залежить?
— Від активності, комунікації,
зв’язків, ідей, вільного часу та багатьох інших чинників. Безумовно,
проекти повинні писати викладачі.
Щоб їх написати, потрібні зв’язки із
закордонними кафедрами, університетами тощо. Тому ми й стимулюємо
міжнародні угоди, поїздки за кордон.
Дуже важливо мати вільний час, адже
писати проект з „нуля“ дуже важко.
Викладачі, зайняті підготовкою до
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коротко
лекцій, не матимуть часу на написання ґрантів.
— Тож як вирішити цю проблему?
— Це складне питання. Тішить,
що декому вдається поєднувати
викладання і написання проектів.
Наприклад, економісти і комп’ютерники мають дуже багато проектів. Торік ми провели 5 семінарів
стосовно написання проектів. Цієї
осені теж плануємо такі навчання.
На жаль, на них приходить 20–30
осіб (третина колективів інститутів). Надіюся, що робота найближчим часом поліпшиться і більшість
інститутів братимуть участь в організуванні і керуванні програм
подвійних дипломів, викладанні
дисциплін у закордонних університетах, міжнародній академічній
мобільності, стажуванні, спільних
проектах, підвищенні кваліфікації,
виконанні міжнародних освітніх
проектів, у підготовці і поданні
міжнародних заявок. Важливо, щоб
ті люди були відповідно профінансовані.
— Як плануєте залучати до навчання у Політехніці іноземних студентів?
— Є кілька напрямів. Зокрема,
це робота з консульствами, посередницькими фірмами іноземних

країн. Маємо зацікавити іноземних
студентів англійськомовними програмами. Такі програми вже чотири
роки діють у механіків і будівельників (за ними вчаться студенти здебільшого із арабських країн). Цьогоріч стартують нові англійськомовні бакалаврські і магістерські
програми в ІКНІ, три англійськомовні програми пропонує ІНЕМ.
Про це мають знати наші потенційні іноземні вступники. У цьому нам
теж можуть допомогти різні фірми,
виставки, посольства, консульства
тощо. Паралельно потрібно підвищувати якість нашого навчання,
навчально-наукових лабораторій.
— З якими країнами вже добре налагоджені стосунки?
— З Польщею, Німеччиною,
Францією, Швецією. Маємо гарні
проекти з Кінгтонським університетом у Лондоні (туди вже їздили
наші викладачі, наступного року
поїдуть студенти). Підписали угоду і готуємо програми подвійних
дипломів з італійським університетом м. Перуджі. Цікавляться нами
Іспанія, Португалія, ми ж — Кореєю та Китаєм. Зустрічаємося з усіма,
наразі підписуємо меморандуми.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН

7 українських ЗВО та наукових установ визнано лідерами української
науки за версією Scopus Awards
Ukraine. Нагородження відбулося 18
травня 2018 року, під час урочистого
святкування Дня науки. Премію отримали: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (сільськогосподарські науки), Інститут фізики
НАН (інжинірінг та технології), Інститут молекулярної біології і генетики
НАН (медичні науки), Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН (природничі науки), Національний університет „Києво-Могилянська
академія“ (соціальні науки), Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна (гуманітарні науки),
Абсолютним лідером став ННЦ Харківський фізико-технічний інститут.
МОН шукає фахівців з питань реформ
у галузях освіти й науки. Відкрито
прийом документів на конкурс зайняття 24 посад, зокрема, 14 посад державних експертів та 10 — керівників
експертних груп в усіх 7-ми директоратах Міністерства. Серед вимог до
кандидатів — досягнення результатів,
комунікація та взаємодія, стресостійкість тощо. Прийматимуть документи
до 18-ї год. 6 червня. Подавати заяви
до МОН можна особисто, поштою або
в електронному вигляді через портал
вакансій „Нова державна служба“.
За матеріалами інформагенцій

наш календар
24 травня — День слов’янської писемності і культури.
26 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
27 травня — Свята Трійця (Зелені свята).
27 травня — День працівників хімічної
галузі.
1 червня — Міжнародний день захисту
дітей.
6 червня — День журналіста.

Пам’ятні дати
24.05.1742 — помер у Яссах (Молдова)
гетьман Пилип Орлик.
24.05.1882 — народився Кирило Стеценко, відомий український композитор,
диригент i громадський дiяч.
24.05.1912 — народився Михайло Стельмах, український письменник.
24.05.1942 — помер Іван Горбачевський,
український біохімік, гігієніст та епідеміолог.

24.05.1964 — зловмисний підпал вiддiлу
україніки Бiблiотеки Академії наук УРСР.
25.05.1926 — у Парижі більшовицький
агент убив Симона Петлюру, Головного
Отамана військ УНР.
27.05.1929 — народився Роман Іваничук,
український письменник, автор історичних романів
28.05.1916 — помер Іван Франко, геніальний український письменник, учений,
політичний i громадський діяч.
29.05.1878 — народився Петро Карманський, український поет-модернiст.
30.05.1651 — відбулася битва під Берестечком між польською армією та козацьким військом під проводом Б. Хмельницького.
30.05.1887 — народився Олександр Архипенко, відомий український скульптор i
живописець.
1.06.1630 — козаки Тараса Трясила розгромили польсько-шляхетське військо
біля Переяслава.

1.06.1905 — помер Іван Рудченко (псевдонім Іван Білик), український фольклорист, критик і письменник.
1.06.1908 — народився Іван Вирган, український письменник.
2.06.1807 — народився Іван Сошенко,
український маляр, приятель Тараса
Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Буревій
(псевдонім Едвард Стріха), український
письменник.
2.06.1944 — помер Фотій Красицький,
український маляр, автор картини „Гість
із Запоріжжя“, внучатий небіж Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван Вишенський,
український письменник-полемiст.
3.06.1863 — народився Євген Петрушевич, Президент ЗУНР.
5.06.1708 — підписано договір гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем
Карлом XII про спільну боротьбу проти
Петра I.
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закордонний досвід

„Америка навчила мене шукати точки
дотику, а не відмінності“
В
адим Найко — третьокурсник ІГСН, котрий упродовж семестру
навчався в Iowa Weleyn University (США) за урядовою програмою
UGRAD. Два тижні тому політехнік повернувся до України і одразу ж
поспішив поділитися із читачами „Аудиторії“ своїми враженнями.

Навчання у США —
кардинально інше
Перше, що хочу відзначити, —
абсолютна взаємоповага викладачів
і студентів. За весь час навчання не
було жодного випадку, щоб студент
повів себе некоректно чи викладач
підвищив голос, навіть ситуацій, у
яких це могло би трапитися, не виникало. Викладач — це друг і порадник, а не людина, яка тебе оцінює чи
просто читає лекцію, він ніколи не
скаже студентові, що його думка неправильна. У їдальні до тебе спокійно може підсісти викладач чи навіть
хтось із вищого керівництва — це
цілком нормально.
Відвідувати заняття можна у понеділок, середу та п’ятницю або у вівторок і четвер. У першому випадку
вони тривають по 50 хв., у другому
— по 75 хв. Це дуже полегшує графік.
Традиційного для нас поділу на лекції і семінари немає. Замість пар —
інтерактивні заняття-обговорення,
але навантаження більше за рахунок
великої кількості самостійної роботи. Для закріплення знань ми щоразу
писали короткі рефлексії з приводу
прочитаного, побаченого, почутого,
відвіданого. Спочатку було технічно
складно оформляти роботи, оскільки
американці працюють в іншій програмі, вимоги якої відрізняються.
На початку семестру дається місяць, щоби відвідати різні курси і
вибрати ті, які до вподоби. Я вивчав
чотири предмети: „Історія США“,
„Критичне мислення“, „Глобальні
проблеми“, „Світові релігії“. На першому занятті з кожної дисципліни
студенти отримують свій примірник
розгорнутого плану курсу, у якому
чітко вказані окремі плани кожного
заняття, завдання, дати іспитів та
дедлайнів. Потреби самостійно шукати літературу нема — викладач
дає її. Також на кожному занятті він
нагадує, що потрібно виконати наступного разу. Підсумковий іспит,

що перевіряє успішність студента,
відсутній, натомість щомісяця є
проміжні екзамени — це дає реальну можливість наприкінці отримати
добрий результат. В Україні на практичних заняттях студенти часто ділять між собою запитання, щоби всі
могли відповісти й отримати бали. У
США такі ситуації просто не виникають — усі в рівних умовах. 10% балів
залежать від активності студента: не
обов’язково відповідати на питання
правильно, важливо висловлювати
свою думку, взаємодіяти зі студентами та викладачами. Кожен наставник
має чітко зазначені години прийому
студентів. Окрім цього, в університеті існує спеціальний центр, працівники якого допомагають студентам з мовою, граматикою, питаннями з технічних чи гуманірних наук.
За тиждень до кожного іспиту на
порталі з’являється база запитань,
винесених на іспит, також викладач
провадить навчальну сесію-консультацію, на якій допомагає студентам
роз’яснити незрозуміле. Готових
відповідей ніхто не дає, але можуть
порадити, що прочитати і на що
звернути увагу. До слова, це відбувається на вихідних. Одна з наших
викладачів, християнка, навіть на
Великдень прийшла працювати з
нами.
Система перевірки відвідування
занять автоматизована: пропустили
певну кількість пар — отримуєте смс
про відрахування з курсу. „Домовитися“ з викладачем неможливо, навіть довідка з лікарні не завжди може
вплинути на ситуацію.
Наприкінці студенти оцінюють
кожен прослуханий курс і викладача, котрий його вів. Анонімно.
Студент-доброволець роздає анкети, викладачі за власним бажанням
виходять із аудиторії. Свої відповіді ви запаковуєте у конверт і несете
до комп’ютерного відділу, де його
опрацьовує машина. У такий спосіб визначають актуальність курсу

і компетентність викладача — чи
буде він далі читати цей предмет. У
США навчатися значно цікавіше, що
попри більше навантаження робить
цей процес простішим.
12 годин волонтерства — обов’язкове університетське завдання. Окрім цього, 20 годин вимагала програма. Я так захопився, що перевиконав
план і проволонтерив 30 — анкетував та ознайомлював біженців й
емігрантів із етапами легалізації у
США.

Найбільше сумую не за
країною, а за людьми,
яких там зустрів
В Iowa Weleyn University всього
700 студентів, понад 200 з яких —
іноземці з країн Латинської Америки, Іспанії, Австралії, Нової Зеландії, Непалу, Китаю, Канади, Японії.
Європейців мало. Коли спілкуєшся
із представниками різних культур
та релігій, починаєш усвідомлювати
величину різноманіття світу. Найбільше потоваришував із дівчиною
з Гондурасу та хлопцями з Франції,
Австралії та Непалу — ми дуже різні
між собою, але це не стало на заваді. Я і моя подруга з Гондурасу потрапили до десятки щасливців, яких
запросили на курс лідерства від президента університету. На час перебування на цій посаді, він із сім’єю
живе у спеціальному будинку (ми
жартували, що це Білий дім). Відві-
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дування курсу відбувалося у форматі вечерь у цьому будинку, за якими
здійснюється обговорення. Цікаво,
що ми були першими іноземцями,
яким дали таку можливість. Відкритість приємно вразила.
Наприкінці програми ми їздили
до Вашингтона на триденний тренінг на тему лідерства. Коли 135
студентів із 65 країн світу збираються в одному місці — це неймовірно.
Ми майже не спали, бо розуміли, що
трьох днів недостатньо, щоби пізнати всіх. Ми просто не мали права
спати! Наш готель був розташований за три квартали від Білого дому,
можна сказати, що ми перебували у
центрі політичного життя світу: стали свідками протестів проти бомбардування у Сирії.

Не навчанням єдиним
У Вашингтоні я здійснив свою
мрію — нарешті побачив панду, заради цього я і їхав туди (сміється).
Також побував у Голлівуді, на студії
Warner Brothers, зокрема на місці
знімання мого улюбленого серіалу
„Друзі“. Я зміг посидіти на дивані
цієї знаменитої кав’ярні, а також
стати частинкою серіалу: ми читали
на камеру відповідний текст, потім
цей епізод монтували, і можна було
побачити на екрані себе зі своїми
улюбленими героями — я „працював
у парі“ з Фібі. Емоції переповнювали. Окрім цього, знаменитий Сортувальний капелюх з „Гаррі Поттера“
оприділив мене до Грифіндору — він
не усім це каже, тому я був задоволений. Також скуштував оленятини.
Я багато подорожував штатами, жив
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в асистента конгресмена, який 2020
року балотуватиметься до Конгресу
США — дуже цікава людина, яка має
5 вищих освіт. У Чикаго ми гостювали у мандрівника, який відвідав 100
країн і не раз бував в Україні.

їну? Сідайте, я зараз вам розкажу“
(сміється). Я не лише розповідав, а
й показував відео, іноземцям було
цікаво, вони ставили багато запитань, дехто вже планує приїхати до
України.

В Америці про Україну
знають дуже мало

Я сприймав це як
нещирість, але…

Викладачам приблизно відоме
розташування України, також вони
чули про конфлікт, але не впевнені,
чи ми — незалежна держава. Більшість студентів думали, що Україна — або частина Росії, або частина
ЄС (вони сприймають Євросоюз як
єдину країну). Студенти з азійських
країн не знали, де Україна, хіба припускали, що це, знову ж таки, десь
біля Росії. Були й ті, хто ніколи не
чув такої назви. Старше покоління,
яке цікавиться новинами, знає про
війну. Абсолютно для всіх існування української мови було відкриттям: вони були впевнені, що тут —
російська. Мало хто знав, що Росія
воює не лише у Сирії. Анексію Криму
сприймали як добровільне рішення
населення приєднатися до Росії.
Своєю основною метою я вважав
донести якомога більше інформації
про Україну, про нашу війну з Росією, а також про культуру, зокрема
мову. У мене було троє учнів, яких
навчав української мови, вони ж
мене — іспанської та китайської.
Нині продовжую уроки зі своїм
другом із Гондурасу. Я був першим
українцем у цьому університеті,
тому тепер там важко знайти бодай
одну людину, яка би нічого не чула
про Україну: „Ви не чули про Укра-

Поцікавитися справами свого
співрозмовника і побажати гарного
дня, навіть якщо його це не цікавить
— обов’язок для американця. Зазвичай, далі розмова не йде. Не прийнято ділитися своїми проблемами
— слід посміхатися і говорити, що
все гаразд. У США я сприймав це як
нещирість, але тепер в Україні мені
цього дуже бракує. Це не лише моє
враження — ми обговорювали це з
викладачами-американцями і вони
погоджувалися з нами. Американці
дуже дружні: навіть якщо вони не
надто охочі тобі допомогти — все
одно допоможуть.
Також для мене розвіявся стереотип про вживання прикметника
„чорний“ — у Штатах це абсолютно не сприймають як образу. Чорні,
люди кольору, афроамериканці —
ідентичні терміни.
У США надзвичайно культивують свободу слова і думки, а також
— толерантність і розуміння інших.
Наша викладачка зі світових релігій
постійно повторювала: необов’язково приймати це, слід намагатися зрозуміти. На нашому кампусі були всі
прояви інакшості, але ми завжди все
робили разом і намагалися акцентувати увагу не на різниці між нами,
а на спільному, бо цього насправді
завжди більше. Америка навчила мене
знаходити точки дотику, а не відмінності. Раніше я шукав
однодумців, тепер
розумію, що значно
цікавіше спілкуватися з опонентами
— вони можуть тебе
чогось навчити. Колись я міг сказати:
„Ця людина інакша,
тому вона мені не
подобається“, тепер
це речення звучить:
„Ця людина інакша“.
Анастасія
МОЗГОВА
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українці світу

З Киргизстану до України —
культурний вибух у Політехніці
З
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авдяки Міжнародному інституту освіти, культури і зв’язків із
діаспорою ми маємо змогу дізнаватися, чим живуть українці
по всьому світі, відкривати культури, в яких вони розвиваються.
16 травня до Політехніки прибула делегація із Киргизстану.

Зустріч із головою Ради Українського товариства Киргизької Республіки „Берегиня“ Володимиром
Нарозею організували Міжнародний інститут освіти, культури та
зв’язків із діаспорою, Науково-технічна бібліотека та Народнй дім
„Просвіта“.
Найперше делегація, до складу
якої крім Володимира Нарозі ввійшли також радник посла Киргизької
Республіки в Україні Мерімбек Апишев, президент Міжнародного громадського фонду „Саякбай манасчи“
Саматбек Ібраєв, зустрілася з першим проректором Львівської політехніки професором Володимиром
Павлишем, проректором Олегом
Давидчаком і керівником Центру
міжнародної освіти Наталією Гоц.
Під час перемовин обговорювали
можливості співпраці, зацікавлення студентської молоді, обмін досвідом, а також і про спільні наукові
напрацювання.
Ця зустріч була особлива з багатьох причин. Передовсім — це відкриття нової для нас культури. Присутнім продемонстрували все багатство киргизької культури — танці,
спів, народні інструменти, деякі
схожі до наших, і це все виконала
„дівчина-оркестр“ з Центральної
Азії (м. Бішкек), студентка Американського університету Марія Наумова. Вона також продемонструвала
уривок із моно-спектаклю „Мати-

олениця“, із яким дівчина отримала
перемогу на Міжнародному конкурсі
сценаріїв за мотивами міфів, казок та
епосів країн Азії у Кореї.
Представили також національну
гордість Киргизстану — народний
епос „Манас“. Ця героїчна трилогія
про все життя та історію народу унікальна тим, що є найдовшим у світі
поетизованим твором. Його занесено до Книги рекордів Гіннеса та він у
списку ЮНЕСКО. І саме в Політехніці
уривок цього твору прозвучав уперше
в Україні. Його виконав найвідоміший виконавець давнього епосу Ма-

нас-манасчі, президент Міжнародної
асоціації манасологів Талантаалии
Бахчієв.
Володимир Нарозі детально розповів про діяльність Ради Українського товариства Киргизької Республіки
„Берегиня“, яке існує вже 25 років.
Його створили тоді, коли стало зрозуміло, що асиміляція може повністю
стерти приналежність до української
нації. Загалом українська культура в
Киргизії твориться вже 150 років. Чимало наших науковців, а особливо в
галузі геології, доклалися до розвитку цієї країни. Це зокрема науковець
Олександр Федченко, який відкрив
Заалайський хребет і його іменем названо найдовший хребет на Памірі. До
1939 року та після Другої світової війни кожен десятий у Киргизстані був
українець.
— Товариство „Берегиня“ діє у
трьох напрямах — культурно-просвітницькому, інформаційному та
науково-видавничому. Товариство
входить до складу Асамблеї народів
Киргизстану, де представляє українську громаду на соціально-політичному рівні країни. Українська спільнота
самотужки утримує кабінет „Україністики“, проводить культурно-просвітницькі акції, виставки народно-прикладного мистецтва та національної
кухні, організовує творчі колективи.
Вже двадцять років на Першому каналі Національного киргизького радіо
щосуботи зранку виходить програма
„Берегиня“, яку веду. Минулоріч зусиллями нашої громади видали „Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека“ українською мовою, — розповів
Володимир Нарозі.
Українська громада в Киргизстані підтримує всеукраїнські акції,
це і вшанування Тараса Шевченка, і
„Свіча пам’яті“ — поминальні заходи
за жертвами Голодомору в Україні.
— Якщо ми хочемо, аби у світі
знали про Тараса Шевченка, Ігоря
Калинця та інших наших велетів, то
маємо знати визначних діячів інших
націй, зокрема киргизької — Чингіза
Айтматова, 90-ліття якого цьогоріч
відзначають у Киргизстані, — наголосила, дякуючи за візит, директор
МІОК Ірина Ключковська.
Наталія ПАВЛИШИН
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презентація

Крок, вартий поваги

П
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резентація найповнішого систематизованого зібрання
українських екслібрисів — тритомника „Український
книжковий знак ХІХ–ХХ століть: каталог колекції Степана
Давимуки“, яка 17 травня відбулася у Львівській національній
науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, створили
справжній фурор між львівськими митцями, науковцями,
громадськими діячами.

Серед присутніх — народні художники Михайло
Демцю та Петро Сипняк;
ректор Львівської академії мистецтв Володимир
Одрехівський; професор,
історик мистецтва Роман
Яців; фахівець у галузі архівознавства та геральдики, історик Іван Сварник;
академік, почесний громадянин Львова, екс-нардеп
Ігор Юхновський та інші
відомі діячі.
За чотири роки Степан
Давимука вже вдруге продемонстрував, як можна
ділитися власними надбаннями з громадськістю.
Уперше величезна увага
до шляхетного кроку політика, громадського діяча,
колекціонера була прикована 2014 року, коли він
подарував бібліотеці 12342
екслібриси — роботи митців і світового рівня, і тих,
хто створив лише по одній, але надзвичайно гарній роботі. Це найбільше
зібрання екслібрисів, яке
будь-коли дарували у фонди державної організації.

Та з цього робота
лише почалася. Надихнувшись бережливим ставленням працівників бібліотечних
фондів до робіт, ретельним підходом до
їхнього опису та реєстрації, Степан Антонович вирішив видати книгу, де була б
уся інформація про
цю колекцію.
Книга високої якості вийшла завдяки
старанням і кропіткій
роботі працівників
Львівської національної наукової
бібліотеки
України імені
В. Стефаника,
зокрема упорядниці й авторці вступної частини
Ларисі Купчинській —
виконану роботу вже назвали вартою
докторської
дисертації,
науковому редактору Лідії
Сніцарчук, а
також науковцям Зоряні
Наконечній, Ользі Католі, Надії Брайлян, Маріанні Мовній, Ользі Греськів, Роксолані Вдовичин,
Руслані Охримович, Ользі
Стецько.
Під час презентації
присутні одноголосно
підтримали ідею професора Львівської національної академії мистецтв,
академіка Національної
академії мистецтв Галини Стельмащук висунути

книгу на здобуття Міжнародної премії імені Івана
Франка. Її присуджують
за наукові відкриття, здобутки та заслуги науковців
світу у галузі україністики
та соціально-гуманітарних наук.
До видання ввійшло
три тисячі репродукцій,
відтворених зі збереженням розмірів оригіналів. У
каталозі є й покажчик власників книжкових знаків.
Цінною є й вступна частина видання. У ній подано
інформацію про розвиток
українського книжкового

робота — це своєрідний
символ, який є надійним
засобом перетворення,
передачі і збереження інформації, актуальної для
українського народу впродовж десятиліть, а відтак
укорінення її у свідомості
наступних поколінь.
Співпраця Степана
Давимуки зі книгозбірнею розпочалася ще 1990
року. Серед перших подарованих раритетів була
ліногравюра Софії Караффи-Корбут „Гомін Верховини: співанник“ (1961 р.),
рідкісна бронзова плакета

знака ХІХ–ХХ ст., його
символічно-алегоричну образність, визначені
суспільно-політичними
обставинами і національно-визвольною боротьбою. Показано становлення в екслібрисі національного виразу, утвердження
символу-знака високого
ідейного змісту, який змінює суспільство.
Усі екслібриси мають
оригінальне зображування різних образів. Кожна

„Тарас Шевченко“ Михайла Паращука та багато інших цінних робіт. А цьогоріч бібліотека отримала
від колекціонера понад
сорок дереворитів Стефанії Гебус-Баранецької, усі
ілюстрації Софії Караффи-Корбут до „Кобзаря“
Тараса Шевченка і „Лісової пісні“ Лесі Українки та
тридцять творів Леопольда Левицького.
Наталія ПАВЛИШИН
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П
Вони боролися за волю України

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

Василь Гаврилюк

борів. Покарання відбував
у Норильську. В ув’язненні тяжко захворів. Після
звільнення жив у Стрию,
де й помер 1967року.

Теодор Гривна

Народився 1924 року в
с. Корчин на Сколівщині.
Навчався у Львівській політехніці. 1947 року його
заарештували і засудили на
10 років таборів за участь
у підпіллі і керівництво
пунктом зв’язку Крайового
проводу ОУН. Після звільнення жив у Норильську.

Богдан Молчко

Народився 1929 року в
с. Поморяни, що на Львівщині, у вчительській родині. Від 1942-го до 1944 року
навчався у Бережанській
гімназії. 1943-го став членом юнацтва ОУН. 1947
року вступив на енергетичний факультет Львівської
політехніки. Його заарештували 1950 року за „антидержавну“ діяльність (розповсюдження літератури,
листівок серед студентів)
і засудили на 10 років таПочаток у числах 9—14

реселили на Львівщину.
Школу закінчив у Миколаєві. 1950 року, під час
навчання на третьому
курсі електротехнічного
факультету Львівської
політехніки, його заарештували і засудили на
25 років таборів (потім
вирок замінили на 10
років). Після звільнення
працював у м. Жидачів.
Інститут закінчив заочно
1964 року.

Роман Василько

Народився 1929 року в
с. Гладишів на Лемківщині. Навчався у Львівській
гімназії, на механічному
факультеті Львівської політехніки. 1950 року його
заарештували разом із сестрою, студенткою медінституту, і засудили за „антидержавну“ діяльність на
25 років таборів та 5 років
позбавлення прав. Покарання відбував на шахтах
Норильська. Після звільнення (1955 р.) закінчив
Львівську політехніку заочно, працював на „Львівсільмаші“.

Богдан Михайлюк

Народився 1929 року в
Рашковій волі (Польща).
Після війни родину пе-

Народився 1932 року в
с. Роснівка на Яворівщині. 1952 року, під час
навчання на четвертому
курсі Львівського університету, його заарештували і засудили на
10 років таборів за „антидержавну“ діяльність
і зв’язок з підпіллям. Відбував покарання в Красноярському краї. Після
звільнення працював у
Красноярську, на Донбасі. Закінчив заочно
Львівський політехнічний інститут. Працював
інженером на заводі „Автонавантажувач“ і „Мотозаводі“. Від 1990 року
працював у Товаристві
„Меморіал“.

Богдан Бубняк
Народився у 1929 року.
Син священика з Нового

Сончу (тепер Польща). У
1952 році, під час навчання на четвертому курсі
Львівського університету, його заарештували і
засудили на 10 років таборів за „антидержавну“
діяльність і зв’язок з підпіллям. Відбував покарання у Красноярському
краї. Після повернення
жив у Дрогобичі. Заочно
навчався у Львівському
політехнічному інституті на загальнотехнічному
факультеті.

Микола Іванчишин
(Буковий, Лапайдух)

Родом із Золочівщини.
Львівський політехнічний інститут закінчив
1943 року. Загинув у лавах УПА в бою з ворогом.
Підготувала
Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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до ювілею

Н

апередодні 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у
Львівській політехніці продовжуємо публікувати спогади доцента Зенона Боровця про культурнопросвітницьку місію ансамблю „Заспів“.

„Заспів“ у чвертьстолітній
ретроспективі
Незабутні турне до
Польщі
Другий великий напрямок концертних турів „Заспіву“ простелився на Захід — у Польщу. За 5 років
концертної діяльності (1990 — 1995
рр.) колектив побував у Польщі 9 разів.
Вперше ми поїхали туди на запрошення одного з діячів Українського Суспільно-Культурного Товариства (тепер Об’єднання Українців у Польщі) Степана Міґуса. І
це турне неможливо забути. Воно
стало тим ключовим чинником нашого знайомства з суспільними та
культурними діячами української та
польської громад північно-східних
теренів Польщі, які в подальшому
долучились до організації усіх інших турів.
…Тільки-но ми вирвалися на
простору польську дорогу, як витягнули з днища валізи ретельно
приховане синьо-жовте полотнище
і виставили його крізь шибку автобуса, що спричинило емоційний шок
в особи, яка нас супроводжувала.
Щоб молодий читач міг це зрозуміти, мушу сказати, що 1989-го і на
початку 1990-го навіть у Львові багато хто ще остерігався національної символіки. Вперше відкрито
піднесли три невеликі за розміром
синьо-жовті прапори 26 квітня 1989
року на площі Ринок на велелюдному екологічному мітингу на згадку
про трагічну річницю Чорнобиля.
Тоді перший секретар Львівського
обкому компартії Яків Погребняк
вимагав прибрати ці „бандерівські
прапори“, але протиставитись громаді ніхто з його посіпак не ризикнув. А вже через кілька днів, 1 травня, на традиційній тоді радянській
демонстрації за українські прапорці
міліція і тайняки викручували руки.
Цілий рік точилася в Україні боротьба за український прапор і лише
3 квітня 1990 року його було піднято
Початок у числах 11 — 14

SSВ Ольштині (Польща)

над міською Ратушею Львова. То ж
немає нічого дивного, що у старшої
і „більш досвідченої“ особи супроводу виникли певні застереження:
— Хлопці, не треба цього робити. Як повернемося додому, в усіх
можуть бути великі неприємності.
Аби не вступати в марні дискусії,
ми тоді згорнули прапор, бо він нам
був потрібен для важливішої мети —
підняти його під час концерту, коли
заспіваємо пісні Січових Стрільців.
Ключовий виступ відбувся у воєвідському місті Ольштин. Це була
велетенська зала десь на 800—1000
осіб, вщерть забита глядачами. Це
був наш перший концерт на такій
поважній і великій сцені. Тоді ми
навіть не могли собі уявити, щоби
десь там, за кордоном, можна зібрати таку велику українську громаду.
Запальний ритм народних мотивів і
співрозмірна з ним пульсація наших
сердець й сердець глядачів творили
досконалий акорд невмирущості
української пісні, а з нею й української нації. А коли зі сцени залунало
маршове „хлопці підемо, боротися
будемо за Україну…“ і над нашими
постатями з’явився ще не легалізований в Україні і ще не широко
вживаний в українській діаспорі

синьо-жовтий прапор, раптом підвелась уся глядацька громада і підхопила „…за Україну, за її волю…“.
Це була неймовірно зворушлива
мить єднання українців, розділених
сотнями кілометрів і кордонами,
народжених у різних державах і які
ніколи до цього не бачили один одного, але в рідній пісні безпомильно
відчули рідну українську душу.
Разом із нами в концерті брав
участь молодіжний танцювальний
колектив зі Східної України, і вже
по завершенні нашого спільного
виступу від них підійшов гурт юнаків і дівчат:
— Ми ще ніколи не бачили нашого українського прапора, у нас
немає таких, будь ласка, подаруйте
його нам.
Це був прапор-реліквія з перших
мітингів і походів, із ним майже рік
творилася революція на Львівщині, але ми без вагань віддали нашу
спільну святиню — беріть і несіть
до своїх осель і сердець.
Зенон БОРОВЕЦЬ,
доцент кафедри
хімічної технології силікатів ІХХТ
Львівської політехніки
Далі буде
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Студенти ІБІД привітали жінок
із Днем матері

В

Інституті будівництва та інженерії довкілля щотравня студенти
організовують свято з нагоди Дня матері.

Цього разу, 17 травня, молодь зібралася перед колективом свого
інституту, щоб привітати всіх жінок-матерів із їхнім святом піснями під
акомпанемент гітари і поезією.

| Світлина Наталії Павлишин

добра традиція

разом із BEST

Українські студенти позмагалися
у винахідництві

К

ажуть, усе, що нас оточує, колись було ідеями. Про те, як втілювати
задуми в життя, ще й робити їх максимально практичними, не з
чуток знають команди Інженерних змагань EBEC NRR.

| Світлина Наталії Павлишин

16–20 травня у Tech StartUp
School Львівської політехніки
відбувався EBEC Challenge —
національний етап наймасштабніших інженерних змагань
у Європі. Студенти творили
щось надзвичайне.
Завжди вражає, як за короткий час, із якогось будівельного сміття творять механізми,
які не лише працюють, а ще й
виконують конкретні завдання. А інша категорія команд за
кілька годин три дні поспіль
теоретично розв’язує завдання, які потім, доопрацювавши,
цілком реально впровадити в життя.
— Цьогоріч національний етап
EBEC Challenge у всій Європі об’єднаний спільною темою — смарт-сіті. Завдання абсолютно різні і покривають багато специфічних моментів. Та те, як підійшли до їхнього
розв’язання команди, і те, що представники різних компаній, а також
і міської ради зосереджено вивчали
напрацювання, дає розуміння, що
наша молодь робить справді щось
круте, — каже співорганізаторка
заходу третьокурсниця ІМФН Уляна Галкіна.
У категорії Team Design команди
зі Львова, Запоріжжя, Києва та Вінниці створювали підйомний кран
для сортування. Та він мав не просто
піднімати вантаж, а й сортувати за
кольорами і переносити у визначене
місце. І це серйозно ускладнювало
завдання. Хоча, як кажуть органі-

затори змагань, така розробка буде
дуже корисною для розв’язання проблеми сортування сміття. Та дехто із
учасників вирішив не шукати простих шляхів і ще більше утруднити
свою роботу, сконструювавши ще й
нейронні мережі, щоб виготовлені
машини можна було розвивати.
Не менше роботи мали команди
у категорії Case Study. Упродовж
трьох днів вони отримували нові
завдання і мусили їх виконувати за
кілька годин, а також підготувати
презентацію англійською мовою.
Перше завдання полягало у розробці розумних місць паркування.
Команди працювали над архітектурою і бізнес-планом для мобільного застосунку, а також структурою
взаємодії між додатком і користувачем. Було досить багато гарних
ідей, зокрема з розташуванням сенсорів, використанням відеокамер,

які мали розпізнавати транспортні
засоби та знаходити їм вільне місце.
Другий день змагань передбачав
розроблення концепту транспортного засобу, який можна
виготовити за п’ять днів. Було
змодельовано ситуацію, що команди опиняються за 200 км від
населеного пункту і все, що в них
є — шасі від автомобіля, набір
інструментів та матеріалів із будівельного магазину. Тож учасники мали обрахувати швидкість
і вартість засобу, а також і те, чи
реально потім запровадити його
у виробництво.
В останній конкурсний день
команди працювали над відновлюваними засобами видобування енергії. Це мав бути енергоефективний прототип міста із мінімізованим споживанням вичерпних
ресурсів енергії. Натомість завдання
полягало у розробці проекту із використанням джерел відновлюваної
енергії — сонця, вітру, річок.
Підсумки змагань:
Case Study:
1 місце — 4 parts —1 mind (Львів).
2 місце — Make.Create.Innovate.
(Київ)
3 місце — Greentvein (Вінниця)
4 місце — Different (Запоріжжя)
Team Desugn:
1 місце — Ми у мами інженери (Вінниця).
2 місце — Order of the orange
screwdriver (Запоріжжя)
3 місце — Regular team (Львів)
4 місце — Exorsus (Київ).
Наталія ПАВЛИШИН
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цікава зустріч

Брія Блессінг — співачка,
яка розриває шаблони
Б

увають зустрічі і люди, які ламають стереотипи, виводять власні
формули життя і ними керуються. Співачка Брія Блессінг — інша, аніж
можна собі уявити. В її житті головне місце має Бог і родина. І саме стосунки
з ними визначають усю її діяльність.

Зустріч студентів зі
співачкою організував
третьокурсник ІГСН Денис Ветелецький. Понад
годину політехніки мали
нагоду спілкуватися з Брією Блессінг про все, що їх
цікавило, а також розповідати про себе, свої захоплення, мрії.
Народилася Брія у США
в штаті Техас. В Україні
живе вже 25 років. Переїхала сюди разом із батьками в тринадцятирічному
віці. Спершу чотири місяці
родина жила в Луганську,
а потім оселилися у Львові й мешкають тут досі.
Вищу освіту здобувала теж
в Америці, але після цього
повернулася сюди.
Перше, що почуєте від
цієї усміхненої дівчини —
„я дуже люблю спілкуватися ближче… і відкрита
до будь-яких запитань“. І
це не пусті слова. Годинна
зустріч із Брією минає так
непомітно, що кілька разів перевіряю чи справді
стільки часу пройшло.
До пісенної кар’єри,
нині вже відома й улюблена співачка, прийшла лише
чотири роки тому. Раніше
писала пісні, грала на гітарі, але лише в колі родини
та друзів, у церкві.
— Свою першу пісню
в стилі кантрі я написала
10–15 років тому. І після того почала рухатися
в цьому напрямі. Раніше
мене не цікавив цей стиль,
думаю, що це — ностальгія, — розповіла співачка.
Після повернення в
Україну Брія заснувала
організацію, яка боролася
проти торгівлі людьми. А

від початку війни
разом із волонтерами їздить на схід,
щоб своїми піснями підтримувати
наших воїнів.

— Дуже люблю їздити
до військових на фронт.
Їм бракує підтримки. Їду
туди, де інші артисти бояться їхати. Звичайно, є
невпевненість, адже ніколи не знаєш, що може
статися. Не так давно ми
були в одному селі, де нема
мешканців. Військові живуть у хатинках і звідти й
стріляють. Після того як
ми з волонтерами виїхали, нам зателефонували
і сказали, що де стояла
наша машина, впала ракета. Та мені не страшно,
бо знаю, що буде зі мною
після смерті, знаю Бога,
знаю, що Він мене спас. І
без сумнівів, що відразу як
тут закрию очі — відкрию
там.
Брія каже, що вона нетипова авторка, бо пишучи
пісні, завжди чекає натхнення. Хоча має й кілька творів, написаних на
замовлення. Наприклад,
пісня „Небо“. Зазвичай
творчий процес не дуже
довгий. Та є одна пісня,

яку писала дванадцять років і не тому,
що бракувало натхнення, а тому, що
не знаходила слів,
щоб виразити, що
хотіла сказати.
Вона присвятила її своєму

другові,
який покінчив
життя самогубством.
Першими нові
пісні чує родина Брії. І
якщо вони кажуть, що все
добре, то можна рухатися
далі. Хоча, додала, що її
рідні досить поблажливі.
На переконання співачки, кожна людина —
унікальна. І її покликання
теж унікальне.
— Мені сумно, що
стільки українців виїжджають з України. Та хто я
така, щоб сказати, що це не
є в Божому плані для них.
Для багатьох мотивацією
виїжджати кудись є пошук
щастя. Вони вважають, що
щастя у великому банківському рахунку. В нашій
родині не так. Ми ніколи
не були і не є багаті, але
ми щасливі. Я не маю заощаджень та банківського
рахунку. Але мені це й не
потрібно. Я вже задоволена і щаслива, бо знаю, яке
моє покликання, що мені
потрібно зробити в житті.
Час від часу Брія їздить
до Америки, відвідує своїх
родичів у Техасі, а також і
з виступами.

— Нині моїм часом
найбільше керує моя родина. Після того, як я виступила на „Голосі країни“,
то тривалий час жодного
разу не відмовлялася їхати кудись із виступами.
Тоді я реально жила в потязі. Додому приїжджала,
прала речі, знову пакувала
і їхала. Та в одну мить зрозуміла, що треба керувати
своїм часом по-іншому. Бо
втратила стосунки з родиною. Ми рідко бачилися.
А для мене мої рідні після
Бога — найперші. Зараз
погоджую свій час, свої
плани із родиною. Та все
ж розписую свої виступи
на два місяці вперед.
Особливе ставлення у
співачки й до Львова. Їй
тут подобається дуже багато всього.
— Завжди подобалася
архітектура, хоча тоді, як
ми переїхали, місто було
сіре. Ще не було такої
культури кави і шоколаду. Але люди завжди дуже
відкриті, прості. Можна
було лише познайомитися і одразу запрошували
додому, готували вечерю,
давали всі фотоальбоми.
Для нас це було незвично.
Та це показувало, що люди
відкривають для тебе своє
життя. Ми провели скільки часу в гостях! Нині вже
модна західна культура, до
якої ми в Америці звикли:
коли всі живуть окремо,
всіх любимо, посміхаємося, але вітаємося здалеку.
Та все одно тут особлива
атмосфера. Скільки не йду
центром міста, то щоразу
можу побачити щось нове.
Це щось магічне!
На завершення Брія
Блессінг разом зі студентами заспівала дві пісні
„Ми — Україна“ і „Прекрасний Ти“.
Наталія ПАВЛИШИН
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культурні орієнтири

коротко

Музей — це не лише
експонати…

В

ід 18 до 31 травня Львів спільно з усім світом відзначає
Міжнародний день музеїв. Тема цьогорічного Дня — „Музеї
в мережі: нові методи, нові відвідувачі“. Метою усіх музейних
заходів, серед яких багато безкоштовних, є розширення культурних
можливостей нашого міста, ознайомлення з ними громадськості.

| Світлина Наталі Яценко

Програма, яку представляють
понад 25 львівських музеїв, розрахована на всі вікові категорії. Вона
представляє нові методи роботи з
відвідувачами, що передбачає використання інформаційних технологій
та інтернету. Головний спеціаліст
відділу маркетингу та туристично-інформаційної інфраструктури ЛКП
„Центр розвитку туризму м. Львова“
й координатор проекту Віра Яворська
зауважує, що наші музеї намагаються
іти в ногу з часом — використовують
і соціальні мережі, і мультимедіа, і

мобільні додатки. Це сприяє пожвавленню уваги до музеїв як львів’ян, так
і туристів.
Інтерактивні заходи, он-лайн вікторини на сторінках музеїв у соцмережах, квести з використанням
QR-кодів, представлення нових мобільних додатків, а також спеціалізовані екскурсії, лекції, майстер-класи,
пленери — кожен музей намагався укласти таку програму акцій, щоб хотілося їх відвідати. До речі, на деякі з
них треба реєструватися заздалегідь,
тоді як решта реєстрації не потребують.
Сьогодні, 24 травня, можна лише
за 10 грн. (ціна для студентів) потрапити о 16.00 на ознайомчу екскурсію

до Музею етнографії та художнього
промислу: поступово, як детективи,
відкриєте для себе сюжетну лінію
зображення на одному з давніх гобеленів. Наступного дня вже безкоштовно і без попередньої реєстрації
можна буде більше дізнатися про рід
Шухевичів, завітавши до Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, що на вул. Білогорща, 76а. І цього
ж дня поет Іван Пазин проведе майстер-клас поетичної майстерності в
Кобзаревій світлиці на другому поверсі Палацу мистецтв. 25 травня за
48 грн. особи, яким
уже виповнилося
18-ть, зможуть поринути в інтерактивну подорож світом
пивоваріння в Музейно-культурному
комплексі пивної
історії „Львіварня“.
Чому б не поїхати до музею велосипедом? Музей модерної скульптури
Михайла Дзиндри,
що в Брюховичах,
пропонує 26–27
травня активну велопрогулянку, а потім — екскурсію ним і відпочинок на
його території. Без попередньої реєстрації й безкоштовно 29 травня відбудеться фотоекскурсія Львівським
вокзалом до Музею історії львівської
залізниці на вул. Федьковича, 154.
Теж безкоштовно, але потрібна реєстрація, 30–31 травня приймає охочих дізнатися про історію львівського
ґетто Меморіальний музей тоталітарних режимів „Територія терору“.
Щоб заохотити людей до активної
участі в заходах, партнери проекту
пропонують достойні призи, серед
яких одноденна мандрівка, екскурсії
містом, майстер-класи і квитки у розважальні центри.
Наталя ЯЦЕНКО

Гра на лазерній арфі, повітряне
шоу, інтерактивні інсталяції
та понад 50 годин музики й
лекцій — 25–27 травня у Львові втретє відбуватиметься
міжнародний фестиваль NEW.
Фестиваль креативних індустрій
проходитиме у форматі арт-шоу
— діодне, музичне, піротехнічне, циркове. Функціюватимуть
три сцени електронної музики,
показуватимуть кіно, театральні
вистави, провадитимуть воркшопи, перформанси, інтерактиви з
віртуальною реальністю. Подія
збере понад 300 представників
сучасної культури з шести країн
світу. Захід проходитиме на
вул. Старознесенській, 24–26 у
FESTrepublic.
Відому українську перекладачку Наталю Іваничук нагородили відзнакою короля Норвегії
за її перекладацьку діяльність.
Про це перекладачка написала
на своїй сторінці у Facebook. Наталя Іваничук переклала понад
20 видань з норвезької мови,
також перекладає з німецької та
шведської мов. Вручення відбудеться у Посольстві Королівства
Норвегія в Києві 4 червня.
18 травня у Львівській обласній
філармонії відбулося урочисте
відкриття 37-го Міжнародного
фестивалю музичного мистецтва „Віртуози“. Відкриття
розпочалося з концерту за участю Академічного симфонічного
оркестру Львівської філармонії
під диригуванням Тараса Криси
та скрипаля Маркіяна Мельниченка. „Віртуози“ від 18 травня
до 10 червня зберуть у Львові
відомих музикантів з понад 10
країн. Відбудеться 21 концерт
— звучатиме класика, джазова,
етно- та сучасна музика.
71-ий Каннський фестиваль оголосив переможців — переміг
японський фільм „Магазинні
злодюжки“ Хірокадзу Корееда. Загалом у конкурсі брав
участь 21 фільм. Ісландський
фільм „Жінка на війні“, створений за участі України, отримав
другу нагороду у Каннах. Фільм
Сергія Лозниці „Донбас“ здобув
нагороду за режисуру у програмі
„Особливий погляд“.
За матеріалами інформагенцій

ч. 15-16 [3015-16]
24 травня — 6 червня 2018

КУЛЬТУРА

19

високі ноти

Музика об’єднує молоді таланти й країни

К

ультура і меценатство в Україні — це наразі не постійна взаємодія, а
лише її зародження. Прикладом дієвої підтримки мистецтва, зокрема
музичного, стануть три події — серія концертів 24, 25 і 26 травня в актовій
залі Музею етнографії та художнього промислу, Львівській обласній
філармонії і в клубі „Малевич“. Їхній організатор — канадський меценат
українського походження Річард Джон Козак.

У світі культура не є самоокупною, тож влада й
бізнесмени дотують її. У
Канаді той, хто підтримує
культуру, отримує податкові пільги, держава надає
ґранти, а її лідери самі люблять і слухають серйозну музику. У Туреччині
(турецький представник
Bilal Karaman бере участь
в одному з львівських концертів) митці отримують
підтримку від держави
недостатньо, найбільш
впевнено почувається хіба
президентський оркестр.
Взагалі, за кордоном меценатство передається з
покоління в покоління. В
Україні ж, розповіла голова правління INSO-Львів
Іоланта Пришляк, доводиться шукати меценатів,
щоб купити для оркестру
елементарне — струни,
трості, волос (його слід
міняти що три місяці), відремонтувати духові клапани. І часто чиновники не
усвідомлюють, що оркестр
— це цілий своєрідний завод зі своїми цехами, що
концерту передує велика
робота. Також у нас нема

закону про меценатство.
Проте, зауважує Іоланта
Пришляк, не все так погано, як здається — у Львові
формується нова генерація, нове небайдуже покоління, яке розуміє, що без
розвитку культури держави не буде.
Родина Річарда Джона
Козака (по маминій лінії
— з Бродів, по батьковій —
з-під Тернополя) переїхала до Канади ще 1898 року.
Дідусь був скрипалем, збереглася його скрипка, на
якій тепер грає концертмейстер Академічного
симфонічного оркестру
INSO-Львів Євгеній Крук.
Тому вкладати гроші в музичну культуру для Річарда
Джона Козака природно.
На його думку, треба підтримувати творчих людей,
яких, до речі, у Львові багато: „коли гуляєш містом, не можна не почути
повсюди музики“. Серія
львівських концертів відбудеться завдяки дружним
стосункам мецената — у
проекті задіяні Австрія,
Туреччина, Франція. Проект об’єднує різні музичні

напрями — від оперних,
класичних до електронних, джазових мотивів, а
також презентує публіці
молодих виконавців.
І перший захід — 24
травня у клубі „Малевич“
спільний концерт українського гурту Secret Forest
та відомого джазового
гітариста Bilal Karaman
(Амстердам — Стамбул).
Secret Forest — гурт, який
працює в стилях електронної музики та лаунж-поп,
поєднує акустичні інструменти, електронне звучання і тексти на санскриті. „Ми говоримо через
свої пісні не те, що лунає
на більшості радіостанцій, — каже лідер гурту
Сашко Макаров. — Наші
пісні щирі, транслюють
щось світле й допомагають
віднайти спокій усередині
себе“. Концерт проходитиме у форматі візуально-звукового шоу.
25 травня відбудеться
концерт камерної музики, особливістю якого є
участь у ньому оперної
солістки Іванни Комаревич (сопрано) й зіркової

арфістки, солістки Театру
Ла Скала (Італія) Мерве
Коджябейлер. У програмі
виступу — твори Генделя,
Мусоргського, Вівальді,
турецьких композиторів.
Концерт підтримає, крім
Річарда Джона Козака,
меценат з Туреччини Мерт
Караман.
Завершенням серії
концертів стане друга оркестрова Академія
INSO-Львів. Під час неї
на одній сцені виступатимуть талановиті молоді
музиканти Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернат
ім. С. Крушельницької та
досвідчені оркестранти.
Академія покликана сприяти розвитку виконавської
культури нового покоління музикантів.
Наталя ЯЦЕНКО

фестивалимо

Можливість емоційної наснаги

В

ід 25 до 27 травня фестиваль „Небу-ХАЙ!“ збирає друзів у селі
Березина (Миколаївський район, 50 кілометрів від Львова).
Територія фестивалю вільна від алкоголю, зате наповнена
музикою й активним рухом.

„Небу-Хай!“ пропонує розважитися і відпочити, взявши участь
у квесті „Скарби Скарбека“, який
складається з більш ніж двадцяти
авторських та драйвових конкурсів. Кожен може спробувати себе в

боях у грязюці, сумо, купині, вільному падінні, скелелазінні, пейнтболі, боулінгу, каякінгу, слеклайні,
слизькому футболі та інших розвагах. Забави триватимуть від 12 до
18 години щодня, сміливців наго-

роджуватимуть призами. Увечері ж
на всіх фестивальників чекатимуть
концерти — на сцені виступатимуть
гурти OtVinta!, PIANO, Holly Loud
та Bugs &Bunny. Прибуток з продажу
квитків організатори обіцяють використати на побудову на місці зруйнованої насосної станції у с. Березина соціальної спортивної школи.
Н. Я.
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медичне обслуговування

А ти підписав декларацію з лікарем?

1

квітня 2018 року стартувала кампанія укладання угод із лікарями
та підписання з ними декларацій. Отож, кожному з нас слід
вибрати „свого“ лікаря і зареєструвати цей вибір.

Часового обмеження у підписанні
медичних декларацій наразі немає.
Однак, застерігає завідувачка поліклінічного відділення №1 Центру ПМСД
„Студентський“ Надія Середоха, у студентській поліклініці бажано здійснити це до липня. Чому? Тому що після
завершення вступної кампанії угоди
підписуватимуть уже першокурсники
і через це у поліклініці можуть бути
великі черги.
Найперше треба вибрати собі лікаря. Для дорослих осіб це буде сімейний
лікар або терапевт. Лікаря можна обрати з будь-якої поліклініки, незалежно від місця проживання чи реєстрації. До прикладу, якщо студент з-поза
Львова не проживає у гуртожитку,
тобто не отримав у нашому місті тимчасової реєстрації, він може обрати
собі лікаря у будь-якій поліклініці
Львова і підписати з ним декларацію.
Якщо ваш вибір буде на студентській
поліклініці Політехніки, то з-поміж
дев’яти терапевтів, які тут працюють,
обираєте того, кому найбільше довіряєте. Пані Середоха радить обирати
студентську поліклініку через територіальну близькість, а також через те,
що якщо лікар веде групу студентів,
то знає всі їхні проблеми, пов’язані
зі здоров’ям. Також у цій поліклініці
декларації з лікарями можуть підпи-

сувати і викладачі. І пам’ятаймо, що
декларація з лікарем — це не навічно.
Якщо за якийсь час виявиться, що лікар не підходить, можна розірвати з
ним угоду і піти до іншого лікаря — за
умови, що у того не перевищена межа
допустимої кількості пацієнтів.
Другий крок — прийти до обраного
лікаря з відповідними документами і
підписати з ним декларацію. Для цього треба принести копію паспорта та
ідентифікаційного номера. Уповноважена особа медичної установи (реєстратор, медсестра або лікар) вносить дані пацієнта в систему на його
електронну сторінку. Пацієнт на мобільник отримує смс-повідомлення
з кодом. Цей код вносять у систему.
Після того підписуємо роздруковану
декларацію у двох примірниках. Один
залишається у лікаря, другий — у пацієнта.
За будь-якої потреби насамперед
звертаймося до свого терапевта чи
сімейного лікаря. Тут ми отримаємо
первинну ланку допомоги. Зважаючи
на світовий досвід, більшість проблем
зі здоров’ям можна вирішити саме на
цьому рівні. Відтак за потреби отримаємо скерування до вузьких спеціалістів. Лікар, з яким ми підписали декларацію, скеровуватиме нас на аналізи
чи додаткові обстеження.

Держава фінансуватиме обслуговування кожного пацієнта. Цього
року у середньому на особу буде виділено 370 грн. (залежно від віку пацієнта), а наступного — 450 грн. Половина цієї суми йтиме на оплату праці
медиків, друга частина — на витратні
матеріали, проведення аналізів, приладдя тощо.
Довідка про Центр ПМСД „Студентський“: розташований на першому—другому поверхах гуртожитку
№1, що на Бой-Желенського. Обслуговує студентів Львівської політехніки, ЛНУ ім. Франка, Банківського
університету. Тут працюють дев’ятеро терапевтів і по двоє–троє вузьких
спеціалістів, є лабораторія для проведення аналізів і кабінет ультразвукової діагностики. На сьогодні терапевти обслуговують студентів по інститутах. Однак, відповідно до нових
вимог, такої обов’язкової прив’язки
вже не буде. Першокурсники для реєстрації подають своєму лікареві довідку про щеплення або їхню відсутність, а якщо він має хронічне захворювання, то й виписку з його історії.
На початку першого—другого курсів
передбачений обов’язковий медогляд
у всіх вузьких спеціалістів. Коли студент захворіє, його можуть покласти
на лікування до денного або ж цілодобового стаціонару, що є при Центрі,
чи до спеціалізованого диспансеру.
Ірина МАРТИН

імунітет

Як зміцнити організм
Після зими організм
зазвичай виснажений та
ослаблений. Тому ми так
легко навесні підхоплюємо різні застуди чи відчуваємо хронічні недуги.
Отож, саме час подбати
про підвищення опірності організму. Найперше
йдеться про збалансоване
харчування, збагачене овочами, фруктами, особливо
горіхами і сухофруктами,
кашами, молокопродукта-

ми, фрешами і свіжовичавленими, а не магазинними
соками. До салатів додаємо молоде листя кульбаби
і кропиви, не забуваємо
про фізичну активність,
повноцінний 8-годинний
сон. Організм доречно
підтримати природними
імуностимуляторами й
адаптогенами. Вживаємо
їхні настоянки.
Ехінацея. Підвищує
імунітет, природний ан-

тибіотик, помічний при
запальних процесах та інфекціях, грипі, гепатиті,
простатиті, артриті. Нею
обробляють рани, фурункули, запалення шкіри.
Елеутерокок. Стимулює та зміцнює організм, підвищує рівень гемоглобіну у крові, фізичну та психічну стійкість,
поліпшує адаптацію
організму до життєвих
стресів.

Родіола рожева. Це
найкращий засіб від утоми
та знесилення. Стимулює
розумову діяльність, тонізує. Помічна при вегето-судинній дистонії,
шлунково-кишкових ураженнях, пародонтозі,
тонзиліті, ангіні, для профілактики серцево-судинних хвороб.
Оман високий (дев’ятисил). Його корінь зміцнює
імунітет, посилює обмін
речовин, допомагає організму протидіяти негативним зовнішнім впливам.
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Тестовий доступ до баз даних
компанії EBSCO

Н

ауково-технічна бібліотека НУ „Львівська політехніка“ отримала
тестовий доступ до повнотекстових тематичних баз від компанії
EBSCO, який триватиме до 10 червня 2018 р.

цію, бібліометрику, пошук інформації в інтернеті, керування інформацією тощо.

EBSCO — відомий постачальник
електронних сервісів і баз даних на
ринку інформаційних послуг, який
представляє понад 200 наукових,
технічних і медичних баз для різних груп користувачів. База даних
EBSCO містить більше ніж 30 000
повнотекстових журналів, книг,
брошур, газет, довідників і аналітичних оглядів. Більшість представлених журналів індексуються у Web of
Science або Scopus.
Щоб скористатися ресурсами
EBSCO необхідно перейти за посиланням http://search.ebscohost.com
з будь-якого комп’ютера мережі університету.
На стартовій сторінці Ви зможете ознайомитись із переліком
доступних баз даних, вибрати конкретну базу, декілька або всі бази,
помітивши їх прапорцями, після
чого потрібно натиснути кнопку
„Продовжити“. Вас скерують на
сторінку пошукового інтерфейсу, де
можна задати різноманітні критерії
пошуку.
Запрошуємо до активного користування базами даних EBSCO. Після
аналізу статистики запитуваності
ресурсу буде вирішуватись його придбання.
Працювати із базами можна і через віддалений доступ.

майже 1700 періодичних видань, з
повнотекстовою інформацією, що
датується ще 1975 роком. Вона покриває по суті всі предметні галузі,
що представляють загальний інтерес, а також містить повний текст
для майже 500 довідників і більше
ніж 164400 першоджерел, колекцію
з понад 592000 фотографій та мап.

Teacher Reference Center — довідковий центр для вчителів пропонує індексування та витяги для 280
найпопулярніших журналів і журналів для викладачів та адміністраторів.

Короткий опис доступних
баз даних

GreenFILE — пропонує добре
вивчену інформацію, що охоплює
всі аспекти впливу людини на навколишнє середовище: глобальне
потепління, зелене будівництво,
забруднення, переробка та ін. Ця
база даних містить індексування та
витяги для більше ніж 384000 записів, а також повний текст у вільному
доступі для понад 4700 записів.

Academic Search Premier — це
мультидисциплінарна база даних,
що містить повний текст для понад
4600 журналів, охоплюючи повні
тексти для майже 3900 рецензованих
найменувань. PDF-файли до 1975
року та далі доступні для більше ніж
100 журналів, а цитовані посилання
— для пошуку для понад 1000 найменувань.
MasterFILE Premier — мультидисциплінарна база даних. Розроблено спеціально для публічних бібліотек. Містить повний текст для

Business Source Premier — найпопулярніша в галузі база даних бізнес-дослідженнь, що надає повний
текст для більше ніж 2300 журналів,
охоплюючи повний текст для понад
1100 рецензованих найменувань.
Regional Business News — пропонує вичерпну повнотекстову версію
регіональних ділових видань. Регіональні бізнес-новини містять понад
80 регіональних ділових публікацій,
що охоплюють всі міські та сільські
райони у Сполучених Штатах.
ERIC — інформаційний центр
освітніх ресурсів, що надає доступ
до навчальної літератури та досліджень. Містить статті з журналів,
доповіді про дослідження, навчальні
плани та навчальні посібники, статті
для конференцій, дисертації та тези,
а також книги, що датуються 1966
роком та далі.

Library, Information Science &
Technology Abstracts — містить понад 560 основних журналів, близько
50 пріоритетних журналів та близько 125 вибіркових журналів, а також книги, дослідницькі доповіді та
провадження. Охоплює бібліотечну
справу, класифікацію, каталогіза-

European Views of the Americas:
1493 to 1750 — це нова бібліографічна база даних, що є цінною для бібліотек, науковців та всіх зацікавлених
у європейських творах про Америку.
База даних містить понад 32000 записів і є всеосяжним посібником до
друкованих записів про Північну та
Південну Америку, написаних у Європі до 1750 року.
Health Source – Consumer
Edition — багата колекція інформації про здоров’я споживачів,
охоплює велику кількість тем про
охорону здоров’я, зокрема медичні
науки, харчування, догляд за дітьми, спортивну медицину і загальний стан здоров’я. Надає доступ до
близько 80 повнотекстових журналів
про здоров’я споживачів.
Health Source: Nursing/Academic
Edition — представляє близько 550
повнотекстових наукових журналів,
присвячених багатьом медичним
дисциплінам. Містить інформацію
про ліки для споживачів, що охоплює 1300 загальноосвітніх листків
лікарських препаратів з більше ніж
4700 найменуваннями.
MEDLINE — надає перевірену
медичну інформацію про медицину, медсестринство, стоматологію,
ветеринарну медицину, систему
охорони здоров’я, доклінічні науки та багато іншого. Ця база даних
дозволяє шукати посилання з понад
5400 біомедичних журналів.
AHFS Consumer Medication
Information — є надійним джерелом
і визнаним стандартом інформації
про споживчі ліки. Містить більше
ніж 1000 монографій з інформацією
про лікарські препарати.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Національний університет
„Львівська політехніка“:
студентський квиток на ім’я: Фрис Михайло Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Гавловський Степан Петрович;
залікову книжку та студентський квиток на ім’я: Степанюк Ярослав
Олександрович;
залікову книжку на ім’я: Лукіянчук Роман Вікторович;
студентський квиток на ім’я: Пастушков Олександр Романович;
залікову книжку на ім’я: Ковальова Роксолана Юріївна;
залікову книжку на ім’я: Бліщук Софія Олегівна;
студентський квиток на ім’я: Старчак Діана Григорівна.
Ректорат та Вчена рада Національного університету „Львівська політехніка“ висловлюють глибокі співчуття ректорові
університету Юрію Ярославовичу Бобалу та його дружині Софії Іванівні з приводу тяжкої втрати — смерті
батька дружини.

Колектив кафедри програмного забезпечення Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття доценту кафедри Тетяні Олександрівні Коротєєвій з приводу важкої втрати — смерті
матері.

Колектив Інституту дистанційного навчання Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття
заступнику директора, декану заочно-дистанційного навчання
Євгену Ігоровичу Федіву з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.
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МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив працівників навчально-виробничої частини Національного університету ,,Львівська політехніка“ сердечно вітає
з ювілеєм коменданта головного корпусу

Колектив Народного дому
„Просвіта“ Національного
університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає з
днем народження директора

Лесю Іванівну
МЕЛЬНИК.

Степана Йосиповича
ШАЛАТУ.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного щастя,
злагоди, успіхів у роботі, любові та Божої благодаті.

Бажаємо якнайбільше радісних миттєвостей!
Нехай в цьому вируючому житті вас оточують
добрі люди, а краса навколишнього світу тішить
ваші очі і серце. Любові, здоров’я, злагоди, завжди хороших новин і Божого благословення!.

Прийміть з нагоди ювілею наш найсердечніший привіт,
Хай Вам із Вашою сім’єю лиш радості дарує світ,
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай сонечко зігріє,
І щирі привітання линуть звідусіль.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

Для вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть.
Ми хочемо Вам щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

для львів’ян і гостей міста Національний академічний
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
24 травня — Музичний салон —
„Родимий краю“. 19.00.
25 травня — Музичний салон — Вечір
пам’яті Василя Отковича. 15.00,
„Коли цвіте папороть“ (опера,
прем’єра). 18.00.
26 травня — Музика дзеркальної зали
(концертна програма). 16.00, „Коли
цвіте папороть“ (опера, прем’єра).
18.00.
30 травня, 6 червня — Вечір одноактних
балетів. 18.00.
31 травня — „Набукко“ (опера). 18.00.
2 червня — „Кармен“ (опера). 18.00.
3 червня — „Сільська честь“ (опера).
18.00.

український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
25 травня — „Безодня“. 18.00.
26 травня — „Останній гречкосій“. 18.00.
29 травня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
30 травня, 6 червня — „Сватання на
Гончарівці“. 18.00.
31 травня — „Марія Заньковецька“
(прем’єра). 18.00.
1 червня — „Криза“. 18.00.
2 червня — „За двома зайцями“
(прем’єра). 18.00.
3 червня — „Циліндр“. 18.00.

Камерна сцена

25, 26 травня — „Королева краси“. 19.00.
27 травня — „Раптом минулого літа“.
19.00.
30 травня — „Осінь на Плутоні“. 19.00.
31 травня — „Король Лір. 2010“
(відеореспектива). 19.00.

Львівський академічний
драматичний театр
ім. Лесі Українки
27 травня — відкриття виставки
сценографії Лії Меженіної
(м. Суми). 14.00.
30 травня — „Любов“. 19.00.
31 травня — „Баба Пріся“. 19.00.

30 травня — „Моя Франкіана“. 17.00.

Перший театр

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса

24 травня — „Джалапіта“ (прем’єра).
12.00.
29, 31 травня — „Маленька Баба Яга“.
11.00.
30 травня — „ Beautiful Карпати“. 11.00.

24 травня — „Платон. Хвала еросу“
(відеореспектива). 19.00.
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