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Чи потрібно вивчати гуманітарні
дисципліни в технічному університеті?
Перехід вищої школи на
Болонську систему, згідно з
якою за чотири роки треба
підготувати бакалавра, змусив керівництво університету переглянути навчальні
плани на бакалавраті. Зміни
зводяться до того, що не всі
дисципліни гуманітарного
блоку відтепер для студентів
є обов’язковими. Відтак
студент сам вибирає, що
йому вивчати: соціологію,
політологію, психологію
чи педагогіку. А викладачі
української мови та історії
України бідкаються, що
багато важливих тем їм
тепер доводиться стискати
або давати студентові на
самостійне опрацювання.
Керівництво ж запевняє, що
на жодній із кафедр Інституту гуманітарних і соціяльних
наук академічних годин не
поменшало.
Головне — не впадати в
крайнощі. З одного боку,
технар мусить зосереджуватися на вивченні дисциплін,
що безпосередньо стосуються його спеціяльности,
з другого — для студента
університету знання державної мови, історії, психології
чи іноземної не можуть
бути другорядними. Тут
велика роль і викладача,
який повинен зробити свої
лекції цікавими, потрібними,
такими, що не дублюють
шкільну програму.
Отримуючи диплом про вищу
освіту, випускник університету мусить бути не лише
добрим професіоналом, а й
освіченим, свідомим громадянином своєї держави.
Пропонуємо читачам думки та
аргументи студентів Львівської політехніки, а також
керівництва університету
щодо порушеного питання.

Микола Мацько, студент першого курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Вони такі ж важливі, як і спеціялізовані“
Цього року я вивчав культурологію, історію України, українську
мову. Думаю, що вони такі ж важливі, як инші дисципліни. Вважаю,
що мені потрібні ці знання для особистого розвитку. Який фах ми
не мали б, мусимо бути освіченими. Зрештою, мені ці дисципліни
цікаві, з них я дізнаюся багато нового.
Оксана Малко, цьогорічна випускниця магістратури Інституту економіки і
менеджменту Львівської політехніки:

„Освічена людина мусить мати основи
з цих дисциплін“
Багато моїх однокурсників вважали ці дисципліни другорядними. Я з тим
згідна лише частково, адже українську мову, історію України, соціологію
і психологію вважаю необхідними. Ми не мусимо знати історію як історики, а мову — як філологи. Мені, економістові, достатньо мати лише основи з гуманітарних дисциплін. Однак випускник вишу повинен бути освіченою людиною і не сприймати гуманітарний блок як зайвий.

Галина Думич, студентка п’ятого курсу Інституту будівництва та інженерії
довкілля Львівської політехніки:

„Головна увага — вивченню української мови“
Не можу однозначно сказати. Одні предмети нам викладали достатньо, инші — забагато, а ще инші — замало. Були такі, на які
відводили так мало годин, що не було часу навіть вникнути в них.
Вважаю, що найбільше нам потрібна українська мова. Їй я приділяла найбільше часу.
Іван Малик, студент другого курсу Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Поки що я не почув нічого нового“
Поки що на заняттях із цих дисциплін я не почув нічого нового. Все,
що нам викладають, є повторенням шкільної програми. А теми
деяких дисциплін настільки стиснуті, що нема можливости в них
заглибитися. Наприклад, чи можна весь курс української мови опанувати за пів року?
Ірина Сидорів, студентка третього курсу Інституту геодезії Львівської політехніки:

„Потрібно вивчати державну й іноземні
мови, історію України…“
Насамперед треба приділяти увагу вивченню тих дисциплін, що
стосуються спеціяльности. Із гуманітарних я приділяла увагу українській мові, історії України, іноземній мові. Натомість вважаю непотрібними заняття з
соціології чи політології. Вважаю, що гуманітарні дисципліни треба викладати лише на
першому курсі, щоб у наступні роки більше зосереджуватися на спеціялізованих. Винятком повинна бути іноземна мова, яку не завадить вивчати на всіх курсах.
Опитувала і міркувала Ірина МАРТИН
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вручення дипломів

Хай гідно стелиться дорога

В

Інституті економіки і менеджменту стає традицією
урочисте вручення дипломів магістрам і спеціялістам.
Урочистість започаткували торік, коли вперше в історії По
літехніки коло містка авторства визначного вченого профе
сора Туллє випускники ІНЕМу врочисто отримали дипломи.
Цей день називають початком професійної зрілости,
який запам’ятовується на все життя. А два крила містка,
який так полюбляють студенти, — це немовби початок і кінець їхнього студентського життя. Роки навчання поєднали
багато праці, здобутків і труднощів, які довелося подолати
кожному, щоб сьогодні вдягнути мантію випускника як
символ зрілости, висоти розуму, незалежности суджень,
відповідальности перед Богом і власною совістю. Шапочкаконфедератка є символом академічних досягнень і вченого
ступеня. Сьогодні китицю, яка була справа, випускники
перекинули на лівий бік, як символ власної зрілости.
У вітальному слові ректор Політехніки професор Юрій
Бобало зауважив, що в житті сьогоднішніх випускників є
два важливі дні. Це вступ до університету, посвячення в
студенти і вихід зі стін Львівської політехніки, прощання зі
співгрупниками, співкурсниками, викладачами.
― Ви провели прекрасне студентське життя, стали фахівцями своєї справи. Та скільки років не минуло б від сьогоднішнього дня, думаю, у вас залишаться найприємніші спогади про
студентські роки, про Львівську політехніку. І ви теж залишитеся в серці Політехніки, а зустрічі, які відбуватимуться колись,
будуть приємними, адже ми побачимо вас як людей, які
знайшли своє місце в житті, — наголосив Юрій Ярославович.

А директор ІНЕМ професор Олег Кузьмін, звертаючись
до випускників, зауважив, що, завершуючи навчання в одному з найпрестижніших університетів, більшість вважає,
що студентські роки були найкращими. Однак Олег Євгенович переконаний, що в житті сьогоднішніх випускників
попереду багато-багато прекрасних років. Він упевнений:
маючи диплом випускника Політехніки, добру спеціяльність, кожен зможе проявитися в роботі як фахівець. На
думку О. Кузьміна, сьогоднішнім випускникам можна позаздрити, адже вони йдуть у національну економіку, яка
щойно починає набирати темпів. Тому проявитися можна і
в бізенсі, і на державній роботі, і в науці. Головне — знайти
себе, бо найщасливіша людина ― та, яка виконує роботу,
що їй подобається.
У супроводі студентського гімну, який виконує хор
„Гаудеамус“, ректор Політехніки вручає дипломи чотирнадцятьом найкращим випускникам. Решта отримують
документи про закінчення університету з рук проректорів
і завідувачів кафедр.
Зі словами благословення і побажання обрати правильний стиль життя, який формуватиме майбутнє, до випускників звертається капелан Політехніки о. Богдан Грушевський.
Останній ритуал, який здійснюють випускники, — це
врочисте проходження у супроводі козацького маршу через
місток Туллє та підкидання вгору конфедераток, що символізує вихід у самостійне плавання, у життя з дипломом
випускника Львівської політехніки.
Ірина МАРТИН

високі гості

Студенти зустрілися з Гілларі Клінтон

В

межах візиту до країн Східної Евро
пи 2 липня завітала в Україну Дер
жавний секретар США Гілларі Клінтон.
З-поміж инших високих офіційних
зустрічей, держсекретар США поспілкувалася з українськими студентами й
активістами громадських організацій.
Окрім традиційного виступу на теми
демократії, свободи слова і високого
потенціялу студентської громади
країни, Гілларі Клінтон відповідала
на питання, які цікавили студентську
молодь та громадських активістів.
У зустрічі з високою гостею, яка відбувалася в Київській політехніці, взяв
участь аспірант Львівської політехніки,
президент ВМГО „Національний студентський союз“ Анатолій Ігнатович.
Він, зокрема, поцікавився можливістю

майбутнього членства України в НАТО
після прийняття 01.07.2010 р. Верховною Радою України Закону „Про
принципи внутрішньої і зовнішньої

політики“. Пані Клінтон відповіла, що
будь-яке рішення з української сторони буде сприйняте з повагою.
Н. П.

Веселих і цікавих канікул!
Розпочалися літні канікули. Тож пора відпочити і редакції
тижневика. Але це не означає, що ми прощаємося зі своїми
читачами. Вже в серпні ми уважно вивчатимемо листи й
пропозиції, які надійдуть на адресу редакції, і, враховуючи по-

бажання читачів, складатимемо нові плани, щоб із нового навчального року зробити газету ще цікавішою та змістовнішою.
Наступне число тижневика „Аудиторія“ вийде 31 серп
ня 2010 року.
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Гуманітарна освіта в технічному
університеті
Із Львівської політехніки завжди виходили елітні
інженерні кадри, які поєднували в собі фундаментальні
знання обраного фаху та добре знали кілька мов,
були обізнані у філософії, історії, культурі, педагогіці,
психології, етиці, естетиці тощо.

Ігор Карий, директор Інституту гуманітарних і соціяльних наук Львівської
політехніки:

„Університет формує
світогляд людини“
На моє переконання, без гуманітарних знань неможливо стати фахівцем, який матиме не лише ґрунтовні
знання зі спеціяльних дисциплін, а
й орієнтуватиметься в культурній,
політичній ситуаціях, вмітиме грамотно й обґрунтовано висловлювати
власні думки, розумітиме соціяльнопсихологічні аспекти виробництва,
матиме організаційно-педагогічні
навички. Гуманітарна освіта формує
характер, інтелект, світогляд, власну
позицію, робить людину інтелігентною. Маючи гуманітарні знання,
особа зможе надавати перевагу загальнолюдським цінностям, основою
яких є ідеали добра, патріотизму,
справедливости, служіння народу.
Гуманітарна освіта стимулює здатність
до відкритости, комунікабельности,
самостійного мислення, аналізу при
прийнятті рішень.
Якщо провести екскурс в історію,
то побачимо, що Львівська політехніка
завжди славилася демократичністю,
високим інтелектуальним потенціялом. Тут працювали науковці — великі
гуманісти і цікаві ерудовані особистості, яких знали в світі. Саме вони прославили наш університет в европейській
спільноті. Із Політехніки виходили елітні інженерні кадри, які поєднували в
собі фундаментальні знання обраного
фаху та добре знали кілька мов, були
обізнані у філософії, історії, культурі,
педагогіці, психології, етиці, естетиці

тощо. Саме це допомогло стати їм не
тільки відомими інженерами, науковцями, а й визначними державними
діячами, лідерами визвольного руху.
У Львівській політехніці система
гуманітарної підготовки ґрунтується
на принципах послідовности, перманентности, взаємозв’язків, взаємодоповнень, які на кожному етапі
навчально-виховного процесу формують у студентів нову якісну складову
цілісного гуманістичного світогляду.
Сьогодні студенти всіх технічних спеціяльностей вивчають українську
мову (за професійним спрямуванням),
історію України, історію української
культури, іноземну мову, філософію,
фізичне виховання. Також є дисципліни на вибір — педагогіка, психологія,
право, соціологія, політологія. Найбільше годин відведено на вивчення
історії України, історії української
культури, української та іноземної мов,
філософії.
Студент повинен зрозуміти, що без
знань гуманітарних дисциплін — мови,
як рідної, так іноземної, педагогіки,
психології, права, філософії, культури,
історії тощо — він не зможе розкрити
свій потенціял керівника, науковця,
аналітика, не буде цікавою та корисною особистістю для суспільства.
На жаль, сучасні студенти часто не
знають, що їм вивчати на вибір, що
саме знадобиться їм у майбутньому.
Особливо це стосується молодших
курсів. Звичайно, хотілося б, щоб вони
вивчали всі дисципліни гуманітарного
циклу, бо кожна з них формує особистість і широку ерудицію. Та ж етика,
естетика, соціологія, психологія, педагогіка потрібні майбутньому керівникові, людині, яка прагне кар’єрного
зростання.
Серед студентів-технарів часто
побутує думка, що гуманітарні дисципліни для них є чимось другорядним.

Однак вони мусять зрозуміти, що головне завдання сучасної гуманітарної
освіти — виховання громадянинапатріота, втілення національних ідей
державотворення. Коли студенти це
розумітимуть, то стануть і добрими
професіоналами, і цікавими особистостями. Дехто вважає, що гуманізм і
гуманітарна освіта — це різне. Але ж
гуманізм формується під час вивчення
гуманітарних наук. Гуманітарні знання
допомагають людині зрозуміти суть
гуманізму, його засади.
Коли мене запитують, як гуманітарні знання допомагають нашому
випускникові бути добрим інженером, то кажу, що передусім він не
буде технократом, створить собі
позитивний імідж, буде добрим керівником, психологом, адже йому
доведеться жити в колективі. Такій
людині не байдуже, хто прийде до
влади, якою буде держава завтра.
Зрештою, інтеграція в европейську
спільноту вимагає від будь-якого
фахівця добре знати хоча б одну іноземну мову.
Із переходом вищої школи на Болонську систему освіти зменшилася
кількість годин гуманітарного циклу.
Практика показує, що самостійне опрацювання програмного матеріялу негативно позначається на якості знань.
Особливо це помітно на молодших
курсах, коли студенти ще не вміють
працювати з першоджерелами, аналізувати тексти.
У сучасних суспільних умовах мало
бути лише зразковим інженером, без
почуття патріотизму, сили волі, власної позиції в усьому. А цього можна
набути, вивчаючи гуманітарні дисципліни. Хоча, вважаю, гуманітарна
освіта починається не в університеті,
а в ранньому дитинстві. Однак і в
університеті, маючи бажання, можна
надолужити втрачене.
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Наказ Міністерства освіти і науки передбачає п’ять
обов’язкових нормативних дисциплін гуманітарного
блоку: українська мова (за професійним спрямуванням),
історія України, історія української культури, іноземна
мова, філософія. Крім того, університет зобов’язаний
запропонувати студентам дисципліни на вибір.
Анатолій Загородній, проректор із науково-педагогічної
роботи Львівської політехніки:

„У Політехніці гуманітарних
дисциплін більше,
ніж в університетах Европи“
Нині склад та обсяг блоку гуманітарних дисциплін регламентують нормативні документи Міністерства освіти і
науки, зокрема, наказ № 642 „Про організацію вивчення
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента“ від 9
липня 2009 року. Цей наказ передбачає п’ять обов’язкових
нормативних дисциплін гуманітарного блоку: українська
мова (за професійним спрямуванням) — 3 кредити* ECTS,
історія України — 3 кредити ECTS, історія української культури — 2 кредити ECTS, іноземна мова — 5 кредитів ECTS,
філософія — 3 кредити ECTS. Сумарно це 16 кредитів.
Крім того, університет зобов’язаний запропонувати
студентам дисципліни на вибір. До гуманітарного блоку,
залежно від напряму підготовки, входить 24 або 36 кредитів. 24 кредити передбачено для фізико-математичних,
природничих і технічних напрямів підготовки. Отже,
студенти цих напрямів обирають 8 кредитів. Для тих, що
навчаються на гуманітарних і соціяльно-економічних напрямах, передбачено всього 36 кредитів, тому на вибір
їм залишається 20 кредитів. Гуманітарний блок у системі
підготовки бакалаврів на фізико-математичних, природничих і технічних напрямах підготовки становить 10%, а на
гуманітарних, соціяльно-економічних — 15% від загального обсягу бакалаврських програм (240 кредитів).
Ці зміни до навчальних планів вступників на бакалаврат
ми частково впровадили торік. Цього навчального року на
одному із засідань Вченої ради ми узаконили запис студентів на вибіркові дисципліни і наказом ректора затвердили
перелік цих дисциплін. У повному обсязі ця новація набуде
чинности з 1 вересня 2010 — 2011 навчального року.
До блоку обов’язкових дисциплін не ввійшли політологія
і соціологія. Але, з иншого боку, я не сказав би, що ці дисципліни ми скоротили, адже в наказі про затвердження
блоків вибіркових дисциплін врахували те, що навчальне
навантаження на кафедрах політології і соціології та соціяльної роботи зменшуватиметься. Тому за рекомендацією
цих кафедр і науково-методичної комісії ІГСН ми до кожного
блоку включили по одній дисципліні, що компенсує вивчення політології та соціології. Наприклад, для бакалаврів
інженерно-технічних спеціяльностей один блок передбачає
соціологію, инші блоки — основи психології і педагогіки,
політологію, соціологію та соціяльні технології, теорію політичної системи, поведінку людей в соціяльному довкіллі. Це
*

1 кредит ECTS — 30 годин

фактично не вплинуло на навчальне навантаження кафедр.
Зараз багато розмов про те, що випускник будь-якої
спеціяльности повинен добре знати філософію, іноземну
мову. Щодо годин із філософії, то їхній обсяг не змінився.
До того ж, у навчальних планах передбачені вибіркові
дисципліни кафедри філософії, зокрема, особливості
сучасних соціокультурних процесів, етика та естетика і
цінності сучасного суспільства, роль релігії в сучасному
інформаційному суспільстві тощо.
Якщо говорити про іноземну мову, то студенти мають
на її вивчення 5 кредитів ECTS, а на окремих напрямах
підготовки передбачено і до десяти таких кредитів. Більшість науково-методичних комісій напрямів приділяють
значну увагу вивченню іноземних мов, тому вдаються до
того, щоб кількість годин із цієї дисципліни збільшити за
рахунок блоків инших дисциплін.
Із першого досвіду бачу позитив у тому, що блок гуманітарних дисциплін нарешті унормований. Раніше і в
галузевих стандартах, і в освітньо-професійних програмах,
і в напрацюваннях науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки це було означено дуже розмито — і за
назвою, і за обсягом. Тепер нам значно легше формувати
навчальні плани, адже можемо рівномірно розподілити
кафедральні навантаження в різних семестрах. Великим
позитивом є і те, що студент має право вибирати ті дис-

Гуманітарний блок у системі підготовки
бакалаврів на фізико-математичних,
природничих і технічних напрямах
підготовки становить 10%, а на
гуманітарних, соціяльно-економічних —
15% від загального обсягу бакалаврських
програм (240 кредитів).
ципліни, які хоче вивчати. До слова, представники студентського самоврядування брали безпосередню участь
у підготовці положення про запис студентів на вибіркові
дисципліни. І вони теж підтримали ці зміни.
Щодо пересторог викладачів-гуманітаріїв про зміни у
вивченні гуманітарних дисциплін, то рекомендував би їм
ознайомитися з навчальними планами провідних технічних університетів Европи. Чи побачать вони там стільки
гуманітарних дисциплін і в такому обсязі, як це є в нас?
Здебільшого вони знайдуть одну-дві дисципліни, як правило, це буде іноземна мова та філософія.
Підготувала Ірина МАРТИН
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„Не ректор Бобало,
а ректор Львівської політехніки“
Неліричний вступ
від автора
Ця стаття далася мені нелегко. Не
тому, що складно було зустрітися
з героєм публікації (зрозуміло, що
ректор має дуже насичений графік
роботи, але і в нього вдалося вклинитися), неважко було й отримати
інформацію (із перших днів на посаді ректора він задекларував і досі
демонструє відкритість до преси)
― найбільша складність полягала в
тому, аби переконати Юрія Ярославовича дати згоду напередодні його
65-ліття опублікувати матеріял, який
розкриває образ не просто успішного
керівника, вимогливого, але справедливого викладача, талановитого
науковця (вчений у галузі радіотехніки, кандидат технічних наук (1985),
професор), відомого освітянина (заслужений працівник освіти України,
2006), а людини ― в різних аспектах
його життєдіяльности.
Юрій Бобало ― постать багатогранна. Це ректор, який відновлює
найкращі традиції університету і
водночас сміливо запроваджує нові
та мріє, аби Політехніка увійшла до

[•]

Ректор Львівської політехніки
підписує Велику хартію університетів
(Болонья, Італія, 17-18 вересня 2009 р.)

списку 500 найкращих вишів світу.
Хоче обладнати університет найновішою технікою та найсучаснішим
обладнанням, а сам ходить пішки
на роботу. Щонайменше щомісяця
підписує міжнародні угоди, керує тисячами працівників та студентів, але
для нього досі найвищий моральний
авторитет ― мама.

Політехнік
― Мій шлях до Політехніки, ― розповідає ректор, ― розпочався з
1963 року, коли я закінчив Дунаївську середню школу (Перемишлянський район). Однокласник
мого брата (ми жили по сусідству)
дуже цікаво розповідав мені про
своє навчання на радіотехнічному
факультеті Львівської політехніки,
й у мене виникло бажання вчитися
саме там. На вступних іспитах я не
добрав одного бала, мене не зарахували. Однак бажання вступати на
радіотехніку ще більше посилилося.
Я рік пропрацював у селі, а тоді мене
призвали до армії, де прослужив три
роки. Демобілізували мене в листопаді, тому вступати довелося аж
наступного, 1968 року. У військовій
частині в Одесі я ходив на заняття
у вечірню школу ― не заради атестата, а заради знань. І таки добре
підготувався ― вступив до омріяної
Львівської політехніки.
Співбесіду в абітурієнта Юрія
Бобала приймав професор Богдан
Мандзій. Він згадує:
― Серед абітурієнтів були і випускники шкіл, й демобілізовані з
армії. Юрій Бобало виділявся своєю
зовнішністю, солідним виглядом, високим зростом і стриманістю. Можна
сказати, його зовнішня поведінка
цілком відповідала внутрішньому
змісту. Під час співбесіди ми з тодішнім заступником декана Григорієм
Ягольником подумали, що він був
би добрим лідером. Так і сталося
― Юрія обрали головою студради.
Він користувався авторитетом серед
студентів, його поважали. Сам звик
до дисципліни, до порядку, тож його
вплив був сильніший, ніж викладачакуратора. В гуртожитку завжди був
порядок.

Якраз студентські роки і є найяскравішими спогадами про молодість
Юрія Ярославовича: будівельні загони, комсомольська робота, робота
в студраді гуртожитку. Його університетська група й досі зустрічається
регулярно ― щоп’ять років.
Після закінчення Львівського
політехнічного інституту (1973 р.)
радіотехнік Юрій Бобало лише на 4
роки розлучався з альма-матер ― для
навчання в цільовій аспірантурі Московського авіяційного університету
(1980 ― 1984). До цього працював
завідувачем навчальної лабораторії
(1973 ― 1975) та асистентом кафедри
радіотехнічних пристроїв та систем
(1975 ― 1980). Після аспірантури повернувся і пройшов шлях від молодшого наукового працівника галузевої
НДЛ радіотехнічного факультету до
заступника проректора, проректора
з наукової роботи та першого проректора. Стати ректором ніколи навіть
не думав:
― Я працював і був задоволений
посадою й тією роботою, яку виконував. Якихось кар’єрних планів у мене
не було.

Керівник
Спочатку на посаді ректора було найскладніше підібрати команду. А тепер
― знайти спільну мову з усіма, каже
Юрій Ярославович. Адже у Політехніці
працюють різні люди:
― Я с т а вл ю с я до ц ь о го п о філософськи: якщо хочеш, щоб люди
ставилися до тебе добре, то й ти маєш
ставитися до них добре. Треба відчувати, що ти потрібний людям. Думаю,
такі засади повинні бути у кожного,
незалежно від посади. Поки що, вважаю, вдається знаходити компроміс
між тим, що потрібно робити, і тим,
що можна зробити. Керуюся принципом: все, що я роблю на посаді ректора, має бути на користь Політехніки.
Як правило, робочий день ректора
починається з 8.15 — 8.30.
― Хотілося б починати роботу з
того, що от я приходжу в університет,
разом із кимось із проректорів йду
в інститути, щодня в инший. Але мій
ранковий маршрут на роботу всім
відомий, тому дорогою мене пере-
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Ректор саджає дерево в Саду
світового українства (13 квітня 2010 р.)

Викладач та науковець
З 1986 року Юрій Бобало ― асистент,
пізніше доцент кафедри радіоелек-

Світлина Тетяни Пасович

стрівають, так що на робоче місце
я вже приходжу завантажений поточними проблемами. А в кабінеті
знову люди, люди, люди, наради,
ректорати, робота з проректорами,
робота з директорами, тобто дуже
мало вільного часу, щоб можна було
поміркувати над якоюсь проблемою,
― роблю це вдома. Думаю, якщо людина прийшла до ректора, значить,
має серйозні підстави. Тому до мене
попасти легко. Приходять без попередніх дзвінків, без попереднього
запису, я приймаю багатьох. Можливо, це трохи на шкоду робочому
ритму. Тож хотілося б систематично
спілкуватися з конкретними кафедрами та інститутами, більше відчувати їхнє життя. Я це обов’язково
реалізую.
Ректорові хочеться, щоб Політехніка мала добрий імідж.

[•]

Момент підписання міжнародного договору про спорудження пам’ятника львівським
професорам, загиблим на Вулецьких схилах (18 травня 2010 р.)

[•]

До 165-річного ювілею Політехніки
втілився давній задум ректора —
відкриття галереї портретів ректорів
університету (30 листопада 2009 р.)

тронних пристроїв та систем, потім
кафедри теоретичної радіотехніки
та радіовимірювань, зараз професор
цієї кафедри.
Наукові інтереси Юрія Ярославовича зосереджені в галузі надійнісного проєктування радіоелектронної апаратури. Він є автором
понад 130 друкованих праць (зокрема 6 монографій та 4 навчальнометодичних розробок, 4 навчальних
посібників із грифом МОН України).
Під його керівництвом захищено 4
кандидатські дисертації. Працює з
аспірантами.
Студентам другого курсу викладає
основи радіоелектроніки. Цього семестру викладав на потоці кафедри
фотоніки, група до 15 студентів.
― Мені дуже приємно з ними
працювати. Раніше, коли я не був
ректором, викладав ще на п’ятому
курсі, а коли працював заступником
проректора, то і на п’ятому, і на
третьому курсах читав теорію надійности. Студентів легше вчити, коли
невеликий потік. Дуже важко вчити
100 осіб, диференціяція рівня знань
у такому потоці дуже широка. Тим
більше, я організовую навчання так,
аби в мене не було чисто лекційних
і чисто практичних занять, я читаю
лекцію і зразу можу запросити студента до дошки. Не було випадків,
щоб у мене хтось не склав іспиту. Не
скажу, що я поблажливий, але через
мене з університету не вигнали жодного студента.
Юрій Бобало переконаний, що
працівник університету повинен зай
матися і науковою, і викладацькою
роботою ― це основні напрямки
діяльности. Втрачати кваліфікацію ―
неприпустимо.

←←

[•]

― У Львівській політехніці працює понад 2 тис. викладачів, близько 5 тис.
господарського персоналу, навчається майже 35 тис. студентів. Для мене
головне ― щоб студенти отримали
добрі знання, а працівники мали відповідну техніку, обладнання, працювали у спокійній обстановці, вчасно
отримали заробітну плату, щоб можна
було встановити надбавки, зробити
доплати, щоб були задоволені тим,
що навчаються чи працюють у нашому
університеті, пишалися, що є львівськими політехніками. Оце, вважаю,
головне завдання ректора.
До конструктивної критики Юрій
Ярославович ставиться спокійно:
― Мене можуть покритикувати всі,
я нікого за це не переслідую. Я завжди
готовий до діялогу, до компромісу.
Хоч остаточне рішення приймаю сам.
Якщо ж критика голослівна, це мені не
подобається, я проти такої критики. З
1986-го працюю на керівних посадах,
за всі ці роки я, може, лише два ― три
рази підвищував голос.
Професор Богдан Мандзій вважає,
що успіх Юрія Бобала на посаді ректора в тому, що він пройшов добру
школу керівництва ― спочатку невеликими колективами, студентськими,
потім більшими. Його цілком заслужено обрали ректором.

Світлина Володимира Саквука

Політик, дипломат

[студії]

←←

Голова родини
Дружина Софія Іванівна працює у
Львівській політехніці, старший викладач на кафедрі САПР. Професор кафедри ТРР Богдан Мандзій пригадує,
що в гуртожитку вона була старостою
поверху, де жили дівчата, коли Юрій
Бобало був головою студради.
Син Ігор закінчив радіотехніку,
захистив кандидатську дисертацію,
став доцентом, а тоді звільнився з
Політехніки, вражений небажанням
багатьох студентів вчитися. Зараз знову викладає за сумісництвом, основна
робота ― компанія „Елекс“ (одна з
найбільших фірм із програмування у
Львові, працює на експорт). Має трьох
дітей: Романа, Зоряну, рік минув Юрію.
Оленка закінчила економіку. Тато
також агітував доньку відразу після
закінчення університету вступати в
аспірантуру, вона не захотіла. Пішла
працювати заввідділом на „Світочі“,
пізніше на „Галці“, потім заввідділом
маркетингу „Ензиму“. Врешті-решт
досяг свого:
― Зарплату вона в той час отримувала більшу, ніж я. А я постійно
казав їй, що це все добре, але треба
займатися наукою. Львівська політехніка була, є і буде. І цього року вона
вступила до аспірантури. Вона така,
що справиться, бо добре навчилася
організовувати свою роботу.

Людина
― Якби я не став викладачем, науковцем, то працював би в сільському
господарстві. Це те, що мені подоба-
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ється. А ще я дуже люблю майструвати.
Маю різний будівельний інструмент.
Бачите: пальці зрізав на гиблярці, а тут
разів чотири збивав ніготь молотком,
то він уже перестав рости…
…Коли жила мати, я щосуботи їздив
до неї, та й зараз намагаюся кожних
вихідних бути в рідному селі. Я дістаю
від цього задоволення і натхнення
працювати в Політехніці. Моя мама
виховала трьох синів. Я наймолодший. Оскільки батька не було (його
„забрали“ в 1945 році ― за три місяці
до мого народження), доводилося
робити будь-яку роботу. Вмію і косити,
й орати, і цеглу класти, і штукатурити.
А син мене в цьому навіть перевершив. У 1990 році я вирішив збудувати
хату на батьківському подвір’ї. Син ще
школярем мені допомагав і навчився
всього, що вмію я. Також якусь складну
роботу з ремонту радіоапаратури, техніки він робить краще за мене.
Поряд із любов’ю до землі у Юрія
Ярославовича багато духовних вподобань: музика, театр, література. В його
кабінеті картини Тараса Дідули і Віктора Штеця. Вдома ― велика бібліотека:
― В дитинстві вибирав книжки
за заголовками, тому легко можу назвати їх і сьогодні. А зараз у мене така
велика бібліотека, що беру книжку
не дивлячись, відкриваю й починаю
читати. З останніх сподобалися „Музей
покинутих секретів“ Оксани Забужко,
„Волинь“ Уласа Самчука, люблю читати
Марію Матіос.
У Політехніці ректор мріє відродити симфонічний оркестр, наразі він
камерний:
― Дуже хочеться, щоб концерти

Юрій Ярославович з онуком у рідному селі за улюбленим заняттям (весна 2010 р.)

Світлина Мирона Маслюка (газета „Високий Замок“)
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У спортзалі

наших колективів слухали повні зали.
Завжди відвідую їхні виступи і хочу,
щоб усі ходили. Хочеться, щоб люди
на сцені відчували атмосферу залу, зацікавлення, отримували задоволення.
Найгіршим днем вважає… власний
день народження:
― Нас виховувала мама. Нелегким
було життя… У нашій сім’ї не було
такого свята як день народження. Навіть коли вже дорослим я вітав маму з
уродинами, вона цього не сприймала.
У мене таке ставлення залишилося й
досі. Це для мене тяжкий день.

Палкий прихильник
спорту
Життя Юрія Бобала невіддільне від
спорту:
― Де б я не був ― у школі, в
університеті, в армії, на роботі, в аспірантурі МАІ ― я завжди займався
спортом. У моєму житті були волейбол, баскетбол, самбо. В 1967 році,
коли служив в армії, я навіть посів
третє місце у своїй ваговій категорії в турнірі з самбо чотирьох міст
(Кишинів, Одеса, Дніпропетровськ,
Харків), на пам’ять лишилася зламана рука.
Зараз ректора найчастіше можна
побачити на тренуваннях з волейболу, деколи з баскетболу. Брав
участь у зустрічі ветеранів Києва і
Львова з баскетболу. В Політехніці
є команда ректорату з волейболу.
Колись викладачі дуже багато займалися волейболом. Ректор хотів
би відродити цю традицію. Вечорами відвідує басейн.
Тетяна ПАСОВИЧ

[суспільство]
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українці у світі

Повернення Ніни Певної
У світлинах

Світлина Катерини Гречин

В Національному музеї ім. Андрея
Шептицького, в рамках III Міжнарод
ного конґресу української діяспори,
відкрилася виставка „Загублена в
снігах Сибіру… Повернення. Пам’яті
української актриси Ніни Певної“.
Відкриття виставки — спільний
проєкт Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою
Львівської політехніки й Національнокультурної автономії м. Сургута „Українська родина“.
Куратор виставки доцент Львівської
академії мистецтв Зеновія Шульга розповіла про Ніну Певну, уродженку
Вінницької области, яка знала шість
мов, була надзвичайно вродлива й
мала прекрасний голос. Ніна разом
із своїм чоловіком Миколою Певним
створили український театр спочатку в
Ужгороді, пізніше у Луцьку. Доля обох
була трагічна: Миколу розстріляли „визволителі“ у 1939 році, а Ніну етапом
відправили у Сибір. Замість теплого
одягу Ніна взяла із собою чотири важкі
альбоми зі світлинами та сценічний
одяг…
На відкритті виставки також виступили проректор з наукової роботи
ЛАМу Роман Яців, директор Львівської
галереї мистецтв, Герой України, Борис
Возницький. Родички Певних Мар’яна
Миць й Христина Певна висловили
щиру подяку всім, хто спричинився
до повернення в Україну пам’яти про
Ніну Машкевич-Певну: львів’янам,
українцям із Сургута і росіянам із села
Перегрьобноє, де знайшла свій вічний
спочинок акторка. Христина Певна
також розповіла про трагічну долю
чотирьох братів Певних.

— Виставка світлин із фотоальбому
Ніни Певної надзвичайно цікава, адже
маємо можливість доторкнутися до
творчости великої актриси, ім’я якої
довгий час було незаслужено забуте,
до її оточення, до театральної трупи
того часу, — ділиться враженнями від побаченого доцент кафедри
електронних засобів інформаційних
технологій ІТРЕ Львівської політехніки
Любов Закалик. — Хвилюють своєю
щирістю, теплотою, вишуканістю та
шляхетністю люди, котрі дивляться на
нас із світлин. Власне тому, що можемо
її оглядати, маємо завдячувати Ірині
Ключковській, великій ентузіястці, в
якої серце болить за таких талановитих
репресованих українців. Сподіваюся,
їй вдасться відкрити ще чимало незаслужено забутих імен, щасливу долю
яких перекреслила жорстока репресивна рука.

В снігах Сибіру
У Національному академічному укра
їнському драматичному театрі ім.
Марії Заньковецької відбувся вечір
пам’яти Ніни Певної.
На вечорі лунали спогади тих, хто
повернув у духовний простір України
ім’я зірки українського театру 20 —
30-х років ХХ століття, репресованої
органами КГБ. Розуміючи важливість
повернення документів і світлин Ніни
Певної в Україну, начальник відділу
культури адміністрації Сургута Ганна
Литвин та голова товариства Микола
Ганущак провели величезну роботу й
організували офіційну передачу архівних документів актриси директорові
МІОК Ірині Ключковській. Вона, в свою
чергу, передала ці документи науковій
бібліотеці ім. В. Стефаника, щоб ними
могли скористатися зацікавлені читачі.
Присутні переглянули документальні фільми режисера Наталі Савчук
про життя Ніни Певної у селі Перегрьобноє, довідалися про тих, хто
завжди підтримував її і нині береже
могилу та пам’ять про неї, створивши
у місцевій школі музей її імени.
Не одну сльозу викликала й прекрасна постановка вистави за участю
Заслуженої артистки України Лесі Бонковської та Народного артиста України
Степана Глови. Талановита гра акторів
майстерно відтворила увесь духовний
світ Ніни та Миколи Певних, передала
їхні болі, страждання та надії.
Катерина ГРЕЧИН
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з ухвали конґресу

Співпрацювати
зі світовим
українством
Сучасні реалії характеризуються
функціонуванням потужних діяспор
світу, серед яких одне з чільних
місць займають українські громади, які є важливим економічним,
інтелектуальним, культурним і
політичним ресурсом Української
держави.
Для розбудови демократичної і
заможної України та для утвердження її позитивного образу в
світі необхідна синергія, яку можна
досягнути, поєднуючи капітал знань
та можливостей українських громад
як в Україні, так і за її межами.
Співпраця із закордонним українством та його підтримка повинні
бути одними з основних пріоритетів
зовнішньополітичної діяльности
України. Вона ж і зобов’язана захищати та відстоювати права не лише
зарубіжних українців, а й громадян
України, які тимчасово перебувають
за її межами.
Учасники ІІІ Міжнародного конґресу
„Діяспора як чинник утвердження
держави Україна у міжнародній
спільноті: сучасний вимір, проєкція
в майбутнє“ прийняли доповідь
президента СКУ Евгена Чолія, проголошену 23 червня 2010 року на
офіційному відкритті конґресу, за
основу позиції щодо сучасних подій
в Україні та щодо напрямів подальшої діяльности світового українства.
Вони також ухвалили пропозицію
звернутися до Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради України
з клопотанням створити законодавчу базу для реалізації програм
підтримки світового українства;
продовжити практику щорічного
проведення Парламентських слухань із питань світового українства;
на основі пропозицій від світового
українства, на період 2011 — 2015
років розробити, затвердити та
реалізувати Державну програму
співпраці з закордонними українцями; готуючи проєкти законів
про Державний бюджет України на
наступні роки, передбачити належне
фінансування програм для здійснення співпраці із закордонними
українцями та їхніми громадськими
організаціями.
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громадянська позиція
льга Сало на шлях громадянської активности ступила, навчаючись ще у художньоО
му коледжі. Брала участь в організації заходів культурницького характеру як член
„Молодої Просвіти“, свого часу долучилася до кампаній „За правду“ та „Україна без
Кучми“, до проведення різноманітних семінарів, спрямованих на активізацію громадської дії. Тепер наша гостя презентує Молодіжний рух захисту національних інтересів
(МР) і „Відсіч“, що є його складовою

Для змін у країні потрібні зміни в головах
„Навіщо прибирати хату,
яка горить?“
― Олю, що спонукало Тебе знову
„активізуватися“?
— Сьогодні вже я і кожен із моїх друзів має улюблену справу, крім того,
втілює якісь громадські просвітницькі
ідеї, але бувають моменти, коли доцільність такої діяльности опиняється
під сумнівом. Напрошується питання:
навіщо прибирати хату, яка горить?
Спочатку треба погасити вогонь…
Відтак після „харківських угод“,
на хвилі патріотичного піднесення й
готовности діяти було створено МР.
Представники близько 20 львівських
молодіжних (партійних і непартійних)
організацій вирішили діяти спільно
під його брендом.
У суспільстві є величезне розчарування політиками, їм не вірять.
Потрібно щось нове і щире. Можливо,
молодь недосвідчена, не завжди послідовна, не така красномовна, проте
її чесності й щирості нічого протиставити. Свідомими молодими людьми
керують найпозитивніші емоції; вони
хвилюються за Україну, яку ототожнюють зі собою, своїм майбутнім. У нас
є розуміння того, що для результату
маємо нарощувати сили й працювати
довго, можливо, роки. Зважаючи на
все це, думаю, маємо шанс створити
незалежний потужний рух, здатний
примусити політиків працювати для
народу.

Важлива позиція
кожного
― Що робити, коли тебе не чують?
— Стукати голосніше, якщо треба —
кричати на вухо. Думати, що тебе
відразу почують і зроблять, як вимагаєш, безвідповідально. Відповідально ж — розуміти, що працювати
треба доти, доки не досягнуто мети.
22 червня київська „Відсіч“ провела
акцію проти намірів зробити студента
фактично контрольованою особою
(у студентський квиток вживити чіп,

щоб фіксувати куди, коли і як часто
студент пересувається міським і
міжміським транспортом). Зазначу
також, що у галузі освіти перевести
проблему лише у сферу студентських
протестів нерозумно. До подальшої
протестної кампанії мають долучатися
старшокласники, їхні батьки, науковці, вчителі, викладачі. Адже чи може
міністр самостійно вирішувати такі
питання, як концепція викладання
історії? Його завдання — створити
умови для широкого обговорення
фахівцями цих питань.

Історія нескорених“. Розуміння важливости неперервности історичного
процесу — один із чинників, які не
дають Олі спокою:
— Маючи справу з фотографіями,
документами, інформацією про долі
людей, думаєш: вони мали за завдання протягнути „нитку“ від одного до
наступного пункту боротьби за виживання України, її народу, збереження
національних цінностей, церкви,
традицій. І якщо ця нитка обірветься
на нас — це буде абсолютно непростимий гріх.

― Молодь часто виглядає пасивною, легковажною. Чи готова вона,
на Твою думку, у разі потреби відстоювати свою позицію?
— Зараз ми свідомо проводимо дійства, які не потребують залучення
великої кількости людей, бо, поперше, сесія й канікули, по-друге,
молодь великою мірою байдужа. Це
величезна проблема, причому всього
суспільства, яке не культивує індивідуальної відповідальности, — відтак
в людини немає розуміння, що все
довкола не тільки впливає на неї, а й
від неї залежить.
Згадаю про нашу маленьку і водночас велику перемогу. Це стосується
законопроєкту № 2450 „Про мирні зібрання“. Саме спільними діями різних
організацій і громадських діячів по
всій Україні вдалося забити на сполох
і призупинити прийняття закону, який
би суттєво обмежив право громадян
на мирні зібрання. Його розгляд відклали, почали консультації з громадськістю, і він вже не буде прийнятий у
такому недемократичному вигляді, в
якому пройшов перше читання.

— Олю, як оцінюєш акцію „Не дай
загасити свічу пам’яти“?
— І молодь, і люди середнього й
старшого віку прийшли в тому співвідношенні, в якому є у суспільстві.
Акція однозначно вдалася. По-перше,
попри пізню годину (десята вечора),
дощ і відсутність потужної інформаційної кампанії, люди (десь пів тисячі)
таки прийшли. Загальне позитивне
сприйняття акції — другий плюс. Священики церков різних конфесій відразу погодилися спільно відслужити
молебень, а присутні політичні й громадські діячі зрозуміли недоречність
будь-яких промов. Знаковим було й
те, що цього разу в організації заходу
громадськість взяла ініціятиву в свої
руки. Це наша громадянська реакція
на слова нового Президента України
щодо Голодомору.

Непам’ять і
байдужість —
непростимий гріх
Як дизайнер (вихованка ЛНАМ) Ольга
Сало плідно співпрацює з Центром
досліджень визвольного руху, зокрема оформила відому виставку „УПА.

— Суспільство має зберігати опозиційність до будь-якої влади?
― Опозиційність щодо влади повин
на культивуватися постійно — як
готовність відстоювати свої права
незалежно від того, яка політична
сила керує. Влада має бути підконт
рольна народові. А ситуація в країні,
думаю, зміниться не зі зміною влади, тут потрібні зміни в головах. Це
те, чого прагнемо найперше, і саме
тому насамперед боремося з байдужістю, цинізмом, скептицизмом
і корупцією…
Спілкувалася Ірина ШУТКА
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альтернативна думка

І

коротко

Студентське самоврядування
і охорона громадського порядку

ніціятива у створенні студентських
громадських формувань із охорони
громадського порядку повинна на
лежати студентам, а не МВС, вважає
президент Національного студентсько
го союзу Анатолій Ігнатович. Він не
бачить сенсу в активізації співпраці МВС
зі студентами і вважає, що це може негативно вплинути як на студентство, так
і на дотримання правопорядку у вишах.

Як відомо, міністр внутрішніх справ
Анатолій Могильов запропонував
посилити співпрацю МВС і МОН у
створенні студентських формувань, а
МОН звернулося до керівників вишів
із проханням сприяти активізації діяльности існуючих і створенню нових
об’єднань.
Ірина ШУТКА

народні традиції

Свято Купала в Карпатах

В

же традиційно у с. Нижнє Синьо
видне відбулися купальські свят
кування.
Дійства розпочалися ще 4 липня
одноденною туристичною мандрівкою
для усіх охочих на гору Ключ — найвищу
вершину хребта в Сколівських бескидах
та походом на водоспад Кам’янку і озеро Журавлине (Мертве озеро). А вже
ввечері молодь забавлялася біля ватри
із гуртом „Залізний Хрест“.
Саме купальське святкування розпочалося зранку 6 липня веселими забавами та майстер-класом із плетіння
купальських вінків. Також молодь мала
можливість позмагатися в козацьких
забавах, взяти майстер-класи з бодіарту, поспостерігати і стати учасниками
театралізованого святкового дійства та
помилуватися феєричним шоу. А цілу

ніч відбувалися купальські забави біля
ватри.
Основна мета заходу — ознайомити молодь зі звичаями та обрядами
українського народу, залучивши її до
відтворення стародавньої народної
традиції святкування Купала. А ще під
час святкування відбувся збір коштів на
операції від глухоти Юрчика та Софійки
Возняків, які мешкають у селі Тудорковичі Сокальського району Львівщини.
Організовували свято Студентське
братство Львівської політехніки за
підтримки Студентського братства
ім. С. Бандери, Творчого об’єднання
„Збанок“, Клубу історичного фехтування, рольового моделювання та реконструкції історичного танцю „Пантера“.
Н. П.

презентація фільму

„Золотий вересень. Хроніка Галичини“

30

червня у Львові відбулася пре
зентація фільму „Золотий ве
ресень. Хроніка Галичини 1939 —
1940рр.“.
Головна мета, яку поставили перед
собою замовник і продюсер проєкту
(голова Західноукраїнського центру
історичних досліджень Тарас Чолій,
режисер фільму Тарас Химич, звукорежисер Любомир Соломченко), — розповісти про маловідомі для широкого
загалу українського суспільства, зокрема для молоді, події періоду приєднання західноукраїнських земель до
Радянської України у складі СРСР.
Від звичних зразків української документалістики фільм відрізняється
завдяки формату „Discovery“, що перед-
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бачає використання сучасних ракурсів і
технічних засобів при зйомці та робить
фільм близьким до художнього. Значну
частину сюжетів у ньому зіграли професійні актори, зробивши акцент на передачі емоцій, переживань простих людей.
Стрічка створена на основі документів, матеріялів і спогадів свідків
тих подій, представників українського,
польського і єврейського народів довоєнної Галичини.
Замовники проєкту планують випустити диски з фільмом для шкіл
Львова. У продажу „Золотий вересень“
з’явиться в липні 2010 року. Планується
також переклад фільму англійською
мовою.
Н. П.

У Києві презентували картографічне видання „Україна. Голодомор
1932 — 1933“. Воно наочно розкриває масштаби трагедії: вказано
населені пункти, які найбільше постраждали від голоду, місця поховань, меморіялів та пам’ятних знаків на вшанування пам’яти жертв
Голодомору. Видання оздоблене
світлинами, а в історичній довідці
розкрито причини, механізми та
наслідки страшної трагедії. Карту
підготували Державне підприємство „Картографія“ та Український
інститут національної пам’яти.
Помер український філософ, Шевченківський лавреат Сергій Кримський. Він працював у Інституті
філософії ім. Г. Сковороди НАН
України; був лавреатом багатьох
премій, членом Нью-Йоркської
академії наук. У доробку мислителя понад 200 наукових праць,
серед яких „Філософія як шлях
людяности і надії“, „Заклики
духовности ХХІ століття“.
Україна дотримуватиметься політики позаблокового статусу і не
прагнутиме до членства в НАТО.
Ці та инші пріоритети у сфері нацбезпеки — інтеграція в ЕС, добросусідські відносини та стратегічне
партнерство з Росією, з иншими
державами СНД і світу — визначила більшість ВРУ, підтримавши
відповідний проєкт закону.
До середини липня на площі Ринок
триватиме виставка „Львів у
1939 — 1941“, що подає історію
міста між початком Другої світової
та початком радянсько-німецької
війни. Експозиція представляє
чимало невідомих загалові фактів
й об’єднує погляди українців, поляків, євреїв на тодішні події.
Упродовж 5 — 18 липня працюватиме Львівська школа україністики,
створення якої ініціювали Саратовський український молодіжний
клуб при українському культурнопросвітницькому центрі „Родина“
та Львівська політехніка. Більше
ніж 20 молодих людей, переважно студентів і аспірантів, з Росії
та Польщі прослухають курси
української мови, крає-, музико- і
кінознавства.
За матеріялами інформагентств
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продовжуємо тему
в університеті. Досвід Інституту будівництва та інженерії довкілля й Інституту економіки та
Наставництво
менеджменту Львівської політехніки

Наставництво — невід’ємна складова навчання
Виховання інтелігентів
Кураторство в Інституті будівництва
та інженерії довкілля Львівської
політехніки зараз є на етапі відновлення після певного послаблення
цієї роботи в минулі роки. Хоча викладачі, здебільшого молоді, ніколи
не позбавляли студентів своєї уваги:
від ознайомлення першокурсників
із тонкощами навчання та вирішення
житлових питань до культурного і
духовного розвитку молоді.
― Головне завдання куратора —
настановити студентів на навчання
та допомогти їм стати інтелігентними
людьми, — наголосила декан повної
вищої освіти ІБІД з багаторічним
досвідом успішного наставництва
професор Христина Соболь. — Неабиякою проблемою є те, що багато
студентів, приїжджаючи на навчання до Львова, за роки, проведені в
університеті, знають лише де розташовані навчальні корпуси і гуртожитки. А Львів із його архітектурою,
музеями, театрами залишається поза
їхньою увагою. Тож для усіх охочих
куратори організовують різноманітні
екскурсії.

― В головному корпусі нашого
університету є унікальна актова
зала, — зауважила Христина Степанівна. — Щось схоже я бачила хіба
в Сорбоні, але майже дев’яносто
відсотків студентів, закінчуючи Політехніку, навіть не знають про її
існування. Було б дуже добре, якби
для політехніків проводили екскурсії,
розповідали історію створення цієї
зали, значення усіх картин.

Більше, ніж наставники
Куратори чи не найбільше уваги приділяють першокурсникам: зустрічаються з ними щотижня, цікавляться
творчими чи спортивними здібностями задля того, щоб скерувати їх в
той чи инший напрямок діяльности.
Саме завдяки порадам наставників
кілька дівчат із інституту є учасницями капели бандуристів „Заспів“, двоє
братів грають в основному складі
студентської баскетбольної команди
Політехніки, яка завоювала перше
місце в баскетбольній студентській
лізі.
― На початках зі студентами завжди важко, — розповів куратор

Головне завдання куратора — настановити
студентів на навчання та допомогти їм стати
інтелігентними людьми.
― Зазвичай, відвідуємо святі
місця — Крехів, Унів, а також замки „Золотої підкови“, — розповів
заступник директора з виховної і
організаційно-господарської роботи
ІБІД Юрій Новицький.
Для новачків, які лише вступили
в Політехніку, організовують вечори
першокурсників. Студентів запрошують на всі заходи, які проводить
„Просвіта“. Традиційним стало Свято
матері. Ще одним важливим виховним моментом є вечори пам’яти
жертв Голодомору. На культурологічні заходи завжди запрошують капелу
бандуристів „Заспів“ і камерний
оркестр „Poliphonia“. Та й самі студенти є не лише глядачами, але й
учасниками виступів.

групи БД-116, асистент кафедри будівельного виробництва Юрій Ковальчук, — та вже згодом вони звикають і
діляться своїми проблемами.
Зараз наставники готують студентів до практики на базах Політехніки
в Славському, Морському й Алушті,
де вже чотири роки поспіль проводять відновлювальні і ремонтні
роботи.

Мистецтво зацікавити
― Неабияке значення у роботі зі
студентами має мистецтво зацікавлювати, яким мав би володіти кожен
наставник, — наголосила Христина
Соболь. — Хоча не менше залежить і
від старости. Якщо староста цілеспря-

мована людина, то біля себе згуртує
сильних людей, якщо ж для старости
справи групи байдужі, то відповідно
студенти будуть кожен сам по собі.
Тієї ж думки дотримується і старший викладач кафедри менеджменту
організацій Інституту економіки та
менеджменту Львівської політехніки
Надія Любомудрова:
― Перш за все в групі треба створити таку атмосферу, щоб студенти
зрозуміли, що вони — єдина команда. Має бути вміння працювати в
колективі і приймати його цінності.
Це вдається втілювати в малих групах, а якщо студентів багато, то вони
діляться за інтересами, особливо
якщо староста пасивний чи просто
використовує „посаду“ у своїх меркантильних цілях. Також буває, що в
групі старосту не сприймають. Тоді,
зазвичай, з’являється неформальний
лідер, переважно дівчина, яка бере
ініціятиву на себе.
На думку Надії Петрівни, практика
кураторства дає найкращий ефект на
маґістерці, оскільки студенти мають
тісніший зв’язок з кафедрою. За роки
навчання між студентами та викладачами складається двосторонній кредит
довіри, досить часто перегукуються
їхні життєві позиції. А на початкових
курсах, особливо, якщо групи великі,
найкраще підбирати енергійних молодих наставників із неабиякими організаторськими здібностями та бажанням
працювати з молоддю.
― В групі, де була наставником,
я викладала предмет „креативний
менеджмент“. Він сам по собі вимагав
нетрадиційного підходу, який допомагає студентам зрозуміти, що в роботі
можна керуватися не лише інструкціями, — розповіла Надія Любомудрова. — Я намагалася організовувати
зустрічі з провідними спеціялістами,
які ділилися досвідом креативного
ведення своєї діяльности.
Завдяки кураторам в ІНЕМ доброю традицією стали корпоративні
свята, які студенти організовують
разом із викладачами. А спеціяльно
для випускників вже впродовж трьох
років відбуваються урочисті засідання кафедри, де викладачі вітають
своїх вихованців із закінченням навчання.
Наталія ПАВЛИШИН
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літо кличе в дорогу
резидент ГО „Підкова“, керівник Інституту громадського лідерства, випускник Львівської політехніки Ігор
П
Губіліт — автор численних екскурсійних турів Львівщиною й Україною і просто людина, яка дуже любить
подорожувати та відкривати для себе й инших незнані місця. Напередодні канікул він розповідає нашим
читачам про досвід першовідкривача маловідомих (але суперцікавих) місцин, і про те, що варто побачити
кожному мандролюбові

Мандрівки треба починати з пізнання
рідного краю
— Ігоре, коли Ви почали подорожувати?
— У 2003 році, коли збирався до вуйка в Росію, в Самару. Я
тоді був студентом — не мав грошей, і колєги підказали мені
поїхати автостопом: це майже нічого не коштує, зате вражень
і задоволення багато. Перший раз мені, недосвідченому, було
трохи важко, проте вже наступного року я подався далі, на
Байкал, і два місяці їздив по Росії. Згодом побував у Сирії,
Туреччині, на Кавказі, в країнах Европи, Молдові, мандрував також і Україною. З часу одруження та з появою дітей
ситуація трохи змінилася, але мене, як того цигана, тягне в
дорогу (сміється).
Свого часу, коли я працював над туристичною картою
Львівщини, зрозумів, що є дуже багато місць, про які ми
нічого не знаємо. Це спонукало мене зайнятися розробкою
екскурсійних маршрутів. На першу екскурсію (в Белз восени
2008 року), на диво, відгукнулося чимало людей, на наступні — ще більше. Ми з друзями почали розвивати цю „тему“:
розробляли маршрути, їздили по області, потім — по Україні
(Закарпаття, Гуцульщина, Поділля). Врешті захоплення мандрами переросло у бізнес, відтак „Підкова“ почала організовувати поїздки у співпраці з турфірмою. Я меншою мірою
дотичний до бізнесової складової, займаюся розробкою
маршрутів і, звісно, мандрую.
— Що саме пропонує „Підкова“?
— Ми займаємося лише Україною. Думаю, кожному треба починати з пізнання свого, рідного. Зрештою, з року в рік попит
на „закордон“ залишається таким же, а от на своє — зростає.
Наша ніша — маловідомі, малодосліджені місця. Зі знаних хіба Закарпаття, Умань (та й то з родзинками, які не всі показують), але аж ніяк не замки „Золотої підкови Львівщини“
чи щось таке. За два роки ми об’їздили, мабуть, більше ніж
половину країни, та залишається ще так багато цікавого. Деякі
мандрівники з нетерпінням чекають на наші нові екскурсії.
— Куди рекомендуєте податися мандролюбам? Які місцини Вам до вподоби?
— Важко відповісти, бо багато побачено. Скажу хіба про місця, які подобаються особливо. За кордоном — це Флоренція і
Відень, в Україні — столиця гончарства Опішне (з нетерпінням
чекаю, коли поїду туди!); під час недавньої поїздки „Козацька
Україна“ мені сподобалися Петриківка з її унікальним розписом; а у Новомосковську — дуже гарний дерев’яний храм,
найбільший на Лівобережній Україні.
По Львівській області маємо 16 екскурсій, а взагалі
маловідомих і вартих уваги місць в Україні багато. Хоча б
Стільсько, Белз, Самбір. Також мені до вподоби села Варяж,
Вовків, містечко Комарно. Недавно завдяки спілкуванню з
фантастичним краєзнавцем Миколою Майданським, який,
мабуть, знає про Пустомитівський район все, по-новому відкрив для себе Щирець. Цікаві Сокальський, Пустомитівський
(тут маємо гарну екскурсію „Шляхами Пінзеля і Фредра“),
Кам’янко-Бузький, Городоцький та инші райони области.

У нас є шикарний маршрут теренами Тернопільщини
— „Через Чортків до Раю“. Не може залишити байдужим і
Закарпаття. Саме зараз впроваджуємо унікальну екскурсію
„Сиро-винний тур Закарпаттям“ — поєднаємо оглядини
пам’яток, природи із дегустацією сиру, вина. Як на мене, у
розвитку туризму Закарпатська область відчутно випереджає инші області й навіть Крим. Адже є на що подивитися, є
відповідні умови для туристів.
— Ігоре, Ви свого роду першовідкривач невідомих для загалу куточків країни. Як розробляєте маршрути?
— Це вимагає чимало часу і зусиль. Але для мене це більше,
ніж просто робота чи спосіб заробітку. Це те, що мене цікавить і захоплює, тому я щасливий! Наразі ми маємо багато
автобусних маршрутів. Саме тепер „запустили“ сплави по
річках, продумуємо паломницькі та пішохідні гірські екскурсії. Також розробляємо маршрути для іноземців. Тож влітку
мандри триватимуть!
Зазначу також, що цьогоріч ГО „Підкова“ в межах Львівщини планує провести своєрідний конкурс — визначити
переможців у негативних і позитивних номінаціях (як-от,
найгірша дорога, наймудріша громада области тощо). Таким чином хочемо спонукати людей ставитися до пам’яток
обережніше і шанобливіше. Адже їхнє ставлення зазвичай
жахливе і байдуже. Думаю, причина цього — нерозуміння
цінности унікальних пам’яток, небажання вчитися і дізнаватися щось нове, лінь.
— Що потрібно, щоб мандрівка вдалася: товариство,
добра організація, гроші?..
— Все залежить від мотивації людини: хтось їде з бажанням
пізнати щось нове, хтось — розважитися. Ми зі свого боку
намагаємося робити так, щоб і маршрут, і його „подача“ були
цікавими. Після екскурсії проводимо опитування — хочемо
знати думку туристів. Це допомагає нам робити свою справу
професійно.
Спілкувалася Ірина ШУТКА
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у твою колекцію

В

наш календар

„Сльози речей“ потекли у світ…

ийшла друком нова книжка Андрія
Содомори — „Сльози речей“. Її пре
зентували 5 липня у львівській книгарні
„Є“.
У новій книжці Андрія Содомори
живе незвичайний Львів — Львів тонких настроїв та почуттів. Рефреном тут
можуть слугувати слова Вергілія „Є таки
сльози речей, і що смертне — торкається серця“. Елегійна тональність прози
Андрія Содомори переливається в поезію, а психологічні спостереження — у
філософські медитації.
Розповідати про Андрія Содомору
можна багато — український перекладач, письменник, науковець, член
Спілки письменників України, кандидат
філологічних наук, дійсний член НТШ,
лавреат літературної премії ім. Максима Рильського. Ще студентом почав

живопис

перекладати твори античних авторів, і
нині його переклади з давньогрецької
та латинської мов відомі не тільки у
нашій державі, а й далеко за межами
України. Андрій Содомора, разом із
молодим науковцем Маркіяном Домбровським, книжковим дизайнером
та фотографом Андрієм Кісем, свого
часу створив літературно-мистецьке
видання „Anno Domini. Року Божого:
Латинські написи Львова“, яке ввійшло
до переліку найкращих книжок XV Форуму видавців у Львові, здобуло відзнаки у номінаціях „Найкраща книжка
про Львів“ та „Книжка, котру хочеться
мати вдома“.
Нова книжка Андрія Содомори наповнена новелами, образками, медитаціями (яких у ній близько сорока) та
світлинами Андрія Кіся.

Ліричне малярство
від Тетяни Килівник

У

часниця багатьох виставок та все
українських малярських симпозію
мів Тетяна Килівник 2 липня відкрила
в арт-галереї „Сливка“ персональну ви
ставку живописних творів, об’єднаних
під назвою „Лірика“.
До своєї персональної „Лірики“ художниця підібрала роботи з пейзажного
жанру. Як зазначила куратор виставки
Оксана Сливка, кредо молодої художниці:
„Жити, творити і радіти кожному дню“.
Тетяна Килівник народилася у
Білгород-Дністровському на Одещині,
закінчила РХПУ ім. Рєпіна в Кишиневі
(Молдова), а згодом, у 2002 році, —

Львівську національну академію мистецтв. Львів настільки причарував мисткиню, що після здобуття диплому вона
залишилися жити і творити саме в цьому
місті, працюючи у галузі олійного живопису та художнього текстилю (холодний
та гарячий батик).
Радість творення привела авторку не
тільки до книжкової графіки, а й подарувала їй визнання у цій царині: 2000 року
вона стала призеркою Форуму видавців
у Львові. Твори Тетяни Килівник вже
знайшли своє місце у галереях України
та приватних колекціях України, Польщі,
Росії та Молдови.

на канапі

В

Львів — маленький Париж?

галереї „Зелена канапа“, що на
вулиці Вірменській, 7, відкрилася
виставка фотографій Алли Сімутіної.
Експозиція має назву, що обов’язково
зацікавить романтиків та містодослід
ників, — „Повернення з Парижу“.
У червні 2008 року фотограф Алла
Сімутіна описувала Львів, як „місце проживання“. Успіх першої персональної
виставки надихнув фотохудожницю на
продовження дослідження львівських
вулиць. Цього разу в об’єктиві — популярна теза „Львів — це маленький
Париж“. Чи має таке твердження право
на існування? Мисткиня зупиняла миті в

Парижі й у Львові та шукала подібність.
Для того, аби можна було порівнювати,
експозиція на стінах галереї так і побудована — поруч два знімки: Париж і Львів.
Алла Сімутіна народилася у Львові,
1989 року закінчила Інститут культури в Ленінграді. З 2004-го займається художньою
фотографією. Після першої персональної
виставки в „Зеленій канапі“ фотохудожниця організувала виставку в галереї „Грифон“ у Києві, а тепер, після „Повернення
з Парижу“, її переповнюють творчі плани.
Експозиція в галереї триватиме до
18 липня.
Сторінку підготувала Софія МАТВІЇВ

12 липня — Святих апостолів Петра і Павла.
23 серпня — День Державного
прапора України.
24 серпня — День незалежности
України.

Пам’ятні дати
8.07.1659 — гетьман Іван Виговський розгромив московське
військо під Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася битва військ гетьмана
Івана Мазепи і шведського короля
Карла ХІІ з військами російського
царя Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич (Олег Кандиба), український
поет, археолог, член ОУН (загинув
у концтаборі Заксенгавзен).
11.07.1056 — народився Нестор,
літописець Київської Руси.
13.07.1930 — у Монтевідео відбулося відкриття І Чемпіонату світу
з футболу.
14.07.1808 — помер Артемій
Ведель, український композитор,
хоровий дириґент і співак.
14.07.1995 — помер Олесь Гончар,
відомий український письменник.
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР
ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
17.07.1849 — народилася Олена
Пчілка, українська письменниця
і етнограф (мати Лесі Українки).
17.07.1871 — народився Філарет
Колесса, український композитор,
фольклорист, літературознавець.
18.07.1880 — народився Володимир Винниченко, український
письменник і політичний діяч.
21.07.1907 — народилася Олена
Теліга, українська поетка, визначна діячка ОУН.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий, український письменник,
автор трилогії „Мазепа“.
22.07.1944 — помер у Празі Олександр Олесь, український поет.
1.08.1913 — померла Леся Українка, українська письменниця.
9.08.1939 — народився Ігор Калинець, український поет.
17.08.1883 — народився Дмитро
Донцов, український діяч і публіцист, ідеолог націоналізму.
25.08.1924 — народився Павло
Загребельний, український письменник.
30.08.1920 — у Празі створено
Українську військову організацію,
головою якої обрано полковника
Євгена Коновальця.
30.08.1944 — загинув Юрій Липа,
український письменник і публіцист.
31.08.1919 — об’єднані українські
війська УНР і УГА здобули Київ.
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високі ноти
ого „Мелодія“ западає в душу з перших акордів. Та в музичному доробку МиросЙ
лава Скорика, крім цього шлягера, багато різножанрових творів: і опера „Мойсей“,
і концерти для різних інструментальних складів, і музика до фільмів (зокрема, до
„Тіней забутих предків“), джазова, популярна…

„Дякуємо Вам, маестро, що
Ви сьогодні з нами“
Те, що поза музикою-1
Відомий композитор (Герой України,
народний артист України, лавреат Національної премії ім. Т. Шевченка) не
обмежується творчістю — він вчить студентів у Львові й Києві, є головою Львівського відділення Спілки композиторів.
Незважаючи на тотальну зайнятість, пан
Мирослав погодився на розмову:
― Студенти теж можуть мені будьколи зателефонувати, зустрітися, поговорити. Вони тепер різні за активністю,
і, на жаль, менше дисципліновані —
можливо, через нашу лібералізацію, демократичне ставлення. Адже
студенти хочуть мати стипендію, ми
йдемо їм назустріч, підтримуємо, а це
розхолоджує…

Примітив наступає
— Кілька років тому в одному з
інтерв’ю Ви досить критично висловилися про стан української естрадної музики. Чи якось змінилася Ваша
думка?
— Є кардинальні зміни. Якщо раніше
я ще критикував естрадну музику, то
тепер її навіть не критикую. Вона стала
дуже штучною.
— Це стосується словесного напов
нення чи мелодій?
— Це стосується і того, й иншого. От ви
— молода людина, тож, мабуть, цікавитеся теперішньою музикою, піснями…
Назвіть мені українського сучасного молодого композитора, який пише пісні.
— Ну… тепер переважно ті, що співають, ті і пишуть…
— А хіба їх вчили писати музику? Ні. Є,
правда, винятки, але їм важко пробитися до слухачів.
— А до Вас надходили пропозиції написати музику до пісні комусь із молодих
естрадних співаків?
― Були, та поодинокі. Але знову ж, якби
хто-небудь із композиторів написав навіть геніяльну пісню, пробитися з нею на
радіо й телебачення дуже важко. Ось
такі зразки, як Вєрка Сердючка — це

нижче плінтуса. „Шла, шла — пирожок
нашла“ — хіба гарна музика, гарний
текст? Але чомусь пропагується. Натомість — добрий співак і композитор
Тарас Петриненко. Але хіба ми його
чуємо?
Академічну музику теж утискають,
але вона живе, має свою публіку. Така
музика, звичайно, не збирає великі
зали, але, думаю, вона й не повинна
мати надто велику авдиторію, бо це
елітарне мистецтво, розраховане на
підготовлених інтелігентних людей.
— Як Ви бачите ідеальне майбутнє
естрадної музики і що потрібно, щоб
воно таким було?
— Усе буде залежати від тих, хто володітиме медіяпростором. Бо тепер там є
немало людей, які далекі від мистецтва.
Тенденція до примітивної музики, яка
не залишає ніяких слідів, не має естетичних критеріїв, на жаль, спостерігається
не тільки в Україні, а загалом у світі.
Скажімо, на „Евробаченні“ твори є кращі, є гірші, але всі слабенькі, особливо з
точки зору музики. Пісні дуже подібні.
Цьогорічна пісня-переможниця також
примітивна, і запам’ятати її неможливо.
Хіба що слова, але не мелодію.

Творчість назавжди
― Колись Ви описали народження своїх творів як несвідомий процес: „Звідкись отримуєш певні імпульси, котрі
потім виливаються в мелодії“…
― Коли людина багато про щось думає,
тоді несподівано появляються імпульси.
Але якщо нема роботи, то результату
також не буде. Робота митця важка, так
не буває, щоб сів — і відразу написав.
— Потребуєте якихось особливих
умов для творчої реалізації?
— Можуть бути прекрасні умови, а
нічого не виходить. Звичайно, якийсь
мінімум комфорту мушу мати. Потрібен спокій, бо в мене тут стільки
зобов’язань… Люблю приїжджати до
Австралії — мене там ніхто дістати не
може. Там спокійне життя, але жити в
Австралії важко, бо там надто добре:
це країна споживання, все спокійно, все

розраховано наперед. Тому я набираюся вражень в Україні, а туди їду на кілька
тижнів, щоб творити.
— Хто перший слухає і оцінює Ваші
твори?
— Пісню можна комусь показати
(тепер я пісень майже не пишу), а музика тоді реалізована, коли звучить.
Тому для мене найважливіша реакція
публіки. Инколи бувають невдалі твори,
тоді допрацьовую, відкладаю, инколи
сприймається твір краще через якийсь
час в иншому виконанні…
— Над чим Ви тепер працюєте, в
якому жанрі?
― На такі запитання я ніколи не відповідаю. Бо вважаю, що коли ти сказав,
над чим працюєш, тобі працювати буде
важче. Якщо багато говориш про свої
плани, то, як правило, вони не реалізовуються. Бо вже є енергія, яку ти виділив
на твір, і маєш бути сконцентрований на
тому, що робиш.

Те, що поза музикою-2
Натхнення. „Кава, чай. Спеціяльно для
стимуляції нічого не п’ю“.
Дозвілля. „По телевізору майже нічого
не дивлюся, хіба короткі новини — телебачення у нас нецікаве, дивитися нема
що. На концерти ходжу, хоч і не так
часто: у різні часи мав різних улюблених
композиторів — Дебюссі, Прокоф’єв,
Стравінський, а серед сучасних нема
кого виокремити. Літературу читаю, і
сучасну, і класичну, але вибірково“.
Хобі. „Збирання грибів для мене як
друга професія. Це ліс, чисте повітря,
усамітнення (не люблю колективних
заходів) плюс фізичне навантаження.
Оскільки композиторська робота сидяча, то є можливість порухатися і ще, крім
того, щось знайти. Кисень стимулює —
може й музика з’являтися. Я цікавлюся
мікологічною літературою — збираю і
вживаю такі гриби, які ніхто не збирає.
Дуже смачні мухомори. Мухоморів є
десь 20 видів, однак тільки 5 — 6 із них
справді отруйні. Але я би не радив їх
збирати, бо всі мухомори дуже подібні,
треба добре на них розумітися“.
Наталя ЯЦЕНКО
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Авторська сторінка
Софії Матвіїв

українське кіно

Білий птах з чорною ознакою
Режисер: Юрій Іллєнко.
Сценаристи: Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук.
Художник: Анатолій Мамонтов.
Оператор: Вілен Калюта.
У головних ролях: Лариса Кадочникова, Іван Миколайчук,
Богдан Ступка, Юрій Миколайчук, Олександр Плотников, Кость
Степанков, Микола Олійник, Василь Симчич, Леонід Бакштаєв,
Володимир Шакало, Наталя Наум, Михайло Іллєнко.
Кінокомпанія: Кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка.
Тривалість: 99 хв.
Українська прем’єра: 1972.
Нагороди: 1971 — Золота медаль — МКФ у Москві; 1972 —
Відбіркова премія „Срібні сирени“ — МКФ у Сорренто (Італія).
Події відбуваються у 1937 — 1947 рр.
на Буковині. Жорстока дійсність змушує „забути“ про цінність життя. Брати
Звонарі опиняються по різні сторони
барикад. „Я мушу мстити“, — каже Петро й іде до Червоної Армії. „Я — гуцул,
я — ґазда в цих горах“, — каже Орест й
іде в ліс до УПА. Лише наймолодший
Георгій, який трохи „не від світу цього“,
зумів вижити і вивчитися на лікаря. Не
раз зустрічаються брати і перетинаються їхні долі — в коханні, в горах, зі
зброєю в руках.
Історія бідної багатодітної родини,
котра жила в гірському українському
селі, має під собою реальну основу. Це
історія — одного з найталановитіших
українських акторів Івана Миколайчука. Він сам хотів зняти цей фільм, і
написав для себе роль центрального
персонажа, який іде в гори битися „з
німцями та москалями“. Однак Ореста
йому зіграти не дозволили — дісталася
роль середнього брата, Петра, котрий
пішов до „совєтів“. Влада боялася, що
харизматичний Миколайчук притягне
до свого „антирадянського“ героя
симпатії глядачів. А Орест став першою
кінороллю Богдана Ступки, роллю блискучою й віртуозною.
Петро: „Що це у Вас тікалки різне
показують?“ Лесь Звонар: „Та так, щоб
не переплутати, коли влада міняється.
Кожен раз щоб стрілки не перекручува-

ти. А так: одні — по-польськи, другі —
по-німецьки, треті — по-московськи“.
У цій кінострічці вперше в українському кінематографі порушується
питання УПА (на той час — „бандерівщини“ з негативним відтінком). Торкнутися цієї теми тоді було надзвичайно

сміливо і небезпечно. Не дивно, що
цензура 70-х не дозволила повстанцю
сказати з екранів „Я воїн, а не кат“. В
умовах незалежної Української держави, коли історики відкрили правду
про національно-визвольні змагання,
фільм можна було б зняти по-иншому,
тому сьогодні його треба оцінювати в
контексті того часу.
„Білого птаха…“ можна переглядати, захоплюючись і дивуючись з
того, як ця розповідь, у якій емоції домінують над логікою, зачіпає душевні
струни. Жоден діялог чоловіка й жінки
не розповість про них так, як два танці
Ореста й Дани. Це фільм-поезія і фільмтрагедія, тому й музики грають, коли
бачать, як ведуть заарештованого, як
горить хата, як біжить із лісу зацькована
своїми односельцями людина. Це час,
коли потужно оберталися жорна історії
та мололи долі людей, сімей і народів.

Пам’яті маестро
Юрій Іллєнко народився 1936 року в напіввимерлому від
голодомору містечку Черкаси. У 1941-му опинився з мамою і двома братами в Сибіру, там помер від виснаження
його молодший брат. А в 1946 році його батько, демобілізований із фронту інженер-будівельник, завербувався
на найшкідливіше виробництво скловати в Москву, щоб
дати дітям добру освіту. Сім’я жила в бараці на території
заводу, через що мама захворіла на туберкульоз.
Закінчив школу в Москві і вступив до престижного Інституту кінематографії на
операторський факультет. 1960-го зняв дипломну роботу — перший в історії
інституту повнометражний фільм „Прощавайте, голуби“, за який отримав найвищі
нагороди на світових кінофестивалях в Празі та Локарно за найкращу операторську роботу. Згодом він отримує запрошення зі студії Довженка зняти режисерові
Параджанову фільм „Тіні забутих предків“.
Дебют Іллєнка в режисурі — „Криницю для спраглих“ за сценарієм Івана Драча про
винищення українського села — заборонили постановою ЦК компартії України на
22 роки. Наступний фільм — „Вечір напередодні Івана Купала“ — було знято з
екрану рішенням міністра культури СРСР і забуто про нього на 18 років. У 1971-му
на ХХІV з’їзді компартії України заборонили третій фільм Юрія Іллєнка — „Білий
птах з чорною ознакою“ як „найбільш шкідливий фільм, який зробили в Україні,
особливо шкідливий для молоді“.
Була дворічна еміграція в Югославію, де Юрій Іллєнко зняв фільм „Живу наперекір
всьому“. Стрічка отримала „Срібну арену“ на фестивалі в Пулі та приз за найкращу
чоловічу роль. В Україні на екран фільм не був допущений. Кіно „Мріяти і жити“
за сценарієм Івана Миколайчука і Юрія Іллєнка зупиняли у виробництві на різних
стадіях 42 рази. У різні роки було заборонено майже всі проєкти Юрія Іллєнка на
стадії сценарію. З написаних 42 сценаріїв лише сім стали фільмами. До проєкту
„Молитва за гетьмана Мазепу“ Іллєнко йшов близько третини свого життя. Фільм
знято з кінопоказів, заборонено для показу по телебаченню, не випущено на відео.
За сорок вісім років роботи в кіно Юрій Іллєнко рівно половину був безробітний
як кінематографіст. І при тому всьому він усе ж став лавреатом Держаної премії
ім. Т. Шевченка, народним артистом України, академіком АМУ, професором кафедри
кінорежисури і кінодраматургії, почесним доктором Міжнародної кадрової академії.
Юрія Герасимовича не стало 15 червня цього року.
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волейбол

знай наших!

VII українсько-польський
студентський фестиваль

І

дея проведення спортивних зустрі
чей студентської молоді Польщі й
України з волейболу набрала реаль
них обрисів у 2004 році, коли у Тер
нополі пройшов Перший українськопольський студентський волей
больний фестиваль. Організаторам
фестивалю — Міністерству освіти і
науки України, Комітетові з фізично
го виховання та спорту й Спортивній
студентській спілці України — вдало
ся через спорт інтегрувати молодих
людей обох країн, зосередити їхню
увагу на вмінні пошанувати культуру
і традиції найближчого сусіда.
Місту Лева випала почесна місія
провести VII українсько-польський
студентський волейбольний фестиваль, присвячений 65-й річниці
перемоги у Другій світовій війні. До
нас приїхали студенти волейболісти
з Кракова, Островец, Ченстохова
і Ряшева. Україну представляли
спортсмени Одеси, Чернігова, Луцька, Рівного, Чернівців та Львова.

Наступний
фестиваль відбудеться
у 2011 році, на
волейбольних
майданчиках Польщі.
Змагання проходили на волейбольних майданчиках Львівської політехніки (головна база), Львівського
коледжу Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій та Львівського технологічного
коледжу Лісотехнічного університету.
Регламент ігор — звичний (попередні
ігри у групах та фінали).
Серед жіночих команд у групі „А“
найкращу підготовку продемонстрували волейболістки Волинського
національного університету (Луцьк).
Вони перемогли своїх опоненток з
Одеського морського університету,
АЗС Островец та Ряшівського університету з рахунком 2 : 0 і завоювали
право змагатися за перше місце у
фіналі. Друге місце і право змагатися
за третю сходинку — у полячок з АЗС
Островец.
У групі „В“ перемогли студентки
Тернопільського національного еко-
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номічного університету (Економічний
університет з Кракова, Політехніка
Ченстохова, Чернівецький торговоекономічний інститут — 2 : 0). Друге
місце посіли наші гості з Польщі —
Краківський економічний університет
Головний приз фестивалю розіграли представниці з України. Переможцями стали волейболістки Волинського національного університету, котрі
зуміли перемогти титулованіших за
рейтингом волейболісток Тернопільського національного економічного
університету з рахунком 3 : 0. Бронзові нагороди розіграли команди з
Польщі, тож вона дісталася волейболісткам із АЗС Островец.
Після попередніх ігор визначилися переможці груп і серед чоловічих команд. Ними стали колективи
Чернігівського державного педагогічного університету (ЛДУБЖ, ЛУФК,
Політехніка Ополє, Люблінська політехніка — 2 : 0) й Національного
університету водного господарства та
природокористування з Рівного (Ряшівський університет, Ченстоховська
політехніка, Одеський національний
морський університет — 2 : 1).
Третє місце розіграли команди з
Польщі. Бронзовим призером стала
команда Політехніки з Ополє. А от
головний приз розігрували представники України. Тут перемогли досвідчені волейболісти Чернігівського
державного педагогічного інституту.
Срібні нагороди — у команди Національного університету водного господарства та природокористування.
Бронзову нагороду повезли додому
Політехніки з Ополє.
Переможці та призери нагороджені медалями, дипломами та
цінними призами. Усім волейболістам, тренерам, представникам
команд вручили пам’ятні подарунки.
На підсумковому параді наші гості
висловили сердечну подяку організаторам фестивалю за гостинність,
чудові враження, дружні стосунки та
професіональне суддівство (головний
суддя — суддя міжнародної категорії
Олександр Бібор). Наступний фестиваль, який відбудеться у 2011 році,
на своїх волейбольних майданчиках
прийматиме Польща.
Арнольд ПРОХОРОВ,
суддя змагань

Віталій Вергелес знову
на вершині слави
У Дніпропетровську пройшов чемпіонат
України з веслування серед юніорів і
Кубок України серед молоді.
Незважаючи на складні погодні умови
(сильний вітер і злива), львівські політехніки знову показали чудові результати. Так, студент третього курсу Інституту
механіки та транспорту Віталій Вергелес, майстер спорту міжнародного класу з веслування на каное, вже вкотре
підтвердив свою високу майстерність,
пройшовши усі три дистанції (1000 м,
500 м і 200 м) у двійці з полтавчанином
Денисом Камеріловим: хлопці стали
переможцями, здобувши три золоті
медалі. Незабаром на чемпіонаті Европи, який проходитиме в Москві, вони
захищатимуть честь України.
Добрі результати у категорії „молодь“
показав і студент другого курсу Інституту економіки і менеджменту Олег Солудчик. У складі четвірки він змагався
за перше місце на дистанції 1000 м. На
жаль, хлопцям не вдалося досягнути
запланованого результату. Однак друге
місце — також чудовий показник. У
змаганнях на байдарці-двійці Олегові
вдалося посісти четверте місце.
Катерина ГРЕЧИН

презентації

“Від „Січі“ — до „Сяну“
24 червня відбулася презентація книжки
Войцеха Пйотровскі „Від „Січі“ — до
„Сяну“, що цього року вийшла друком
польською мовою.
Презентація відбулася у Будинку
архітектора за участи представників
Управління з питань фізкультури і
спорту ЛОДА, Відділення національного Олімпійського комітету України
у Львівській області та суспільнокультурного товариства „Надсяння“.
В основі книжки — історія розвитку
українського спортивного руху 1868 —
1944 років на Перемишльській землі.
Учасники презентації відзначили, що книжка — енциклопедична, написана фахово
із великою симпатією до тогочасних
спортовців. Львів’яни подякували авторові за величезну дослідницьку працю
(Войцех Пйотровскі не професіональний
історик, написання книжки — його хобі)
і запропонували перекласти книжку українською мовою й перевидати у Львові.
Катерина ГРЕЧИН
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Сканворд
Половина навчального року в
університеті

Відновлення
в думці
Корейсь- минулих
ке бойове одно- подій

Зображення
або візерунок зі
смальти

Нота
Науковий
ступінь
після
захисту
дисертації

борство

Польський народний
танець

Священик
ефіопської
церкви

Постанова найвищого органу
державної влади

Російський художник

Цар з казки
Пушкіна
“Золотий півник“

Солдат,
боєць

Сорт
фаянсу

Міфічний
карлик,
що охороняє
підземні
скарби

Довгохвостий
папуга

Гральна
карта

Друга
назва
фінського
міста
Турку

Житлове
приміщення у
квартирі

Крок у
танці

Позитивний
полюс джерела
ел. струму
Жіноче
ім’я

Спеціальна
шафка в
серванті для вин

Етап гри,
змагання,
виборів

Оголошення про
концерт, виставу

СтрімВид
кий
спереду напад

Майданчик для
молотьби

Значний
історичний
період

Монументальна
надмогильна
споруда

Склала Христина Весела

Річка у
Львові

Телеприбулець із
Мельмаку

Мисливський і
їздовий собака у
народів півночі

42-й президент
США
Документ про
закінчення
школи

Сітка на
жіночому капелюшку

Суцільна
кам’яна брила

Грецька
богиня
перемоги

Японські
шашки
Смугастий
мешканець
баштану

Латинське ім’я
Одіссея
Грецька
богиня
райдуги

Держава зі
столицею Аккра
Одна з декартових координат
точки в просторі

Юнак, який на
крилах з пір’я
піднявся в небо

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 21
Горизонтально: 9. Карантин. 4. Анаграма. 11. НАТО. 12. Едіп. 13. Феномен. 14. Гичка.
16. Актор. 18. Ярмарок. 21. Магриб. 22. Компас. 23. Ґрати. 24. Октант. 26. Дранка. 28. Болонка. 30. Іртиш. 32. Батат. 33. Оксалат. 36. Ашуг. 37. Одра. 38. Антилопа. 39. Грузинка.
Вертикально: 1. Акустика. 2. Канада. 3. Атрофія. 4. Аніон. 5. Гарем. 6. Вареник. 7. Орбіта.
8. Сараґоса. 15. Карпати. 17. Камбала. 19. Марал. 20. Ритон. 25. Кардинал. 27. Кракатау.
28. Біограф. 29. Автобус. 31. Шашлик. 32. Барнич. 34. Сенат. 35. Ларго.

Хижа
морська риба,
поширена в
тропіках

Амазонський
крокодил
Верхня палата
парламенту
США

J

J

J

― Скажи, Степане, де цього року
будеш відпочивати?
― Відпочинок ніколи не був для мене
проблемою.
― Правда?
― Так. Шеф вирішує коли їхати, а
дружина — куди.

[реклама та оголошення]
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для львів’ян і гостей міста

Запрошуємо на відпочинок

Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Краєзнавчий центр „Паломник“ Фонду святого Володимира запрошує дівчат та
хлопців віком від 11 до 15 років активно відпочити 14 ― 29 липня у спортивновідпочинковому таборі християнського виховання, розташованому у Крехові.
Детальніша інформація за телефонами: 243 27 12; 067 374 90 20.

9 липня — „Франческа да Ріміні“. 18.00.
10 липня — „Флорія Тоска“. 18.00.
11 липня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
14 липня — „Жізель“ (балет). 18.00.
15 липня — „Кармен“ (опера). 18.00.
17 липня — „Набукко“ (опера). 18.00.
18 липня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
21 липня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
22 липня — „Паяци“ (опера). 18.00.
23, 25 липня — „Створення Світу“. 18.00.
24 липня — „Украдене щастя“. 18.00.
25 липня — „Запорожець за Дунаєм“. 18.00.
28 липня — „Летюча миша“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
8 липня — „Сто тисяч“. 18.00.
9, 15, 24 липня — „Криза“. 18.00.
11 липня — „Сільва“. 18.00.
14 липня — „Троє товаришів“. 18.00.
18, 20 липня — „Підступність і кохання“
(прем’єра). 18.00.
22 липня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
23 липня — „Ханума“. 18.00.
25 липня — „Шаріка“. 18.00.

Камерна сцена
10 липня — „Венера в хутрі“. 18.00.
15 липня — „Актриса“. 19.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
8, 9, 10 липня — „Король Лір“ (прем’єра). 19.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
8 липня — Сольний орґанний концерт
Л. Голуб (Москва). 17.00.
9 липня — „Мелодії літа“. М. Лаба —
сопрано, О. Мацелюх — орґан,
І. Павлюк — поезія. 17.00.
10 липня — „Перлини вокальної музики у
супроводі орґану“. І. Маковецька —
сопрано, Н. Величко — орґан. 17.00.
11 липня — Сольний орґанний концерт
Н. Величко. 17.00.

О С В І Т Н І Й

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ВК № 32304971, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гордійчука Валентина
Валентиновича;
утрачений диплом ВК № 33043379, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ковбуд Марти Остапівни;
утрачений диплом Д-І № 351078, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Захарчук Наталії Петрівни;
утрачений диплом ВК № 25872256, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гнідця Ореста Зеновійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Козюпи Вадима Володимировича;
утрачений студентський квиток № 07128505,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ретунської Ірини
Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Цімболинець Ганни Іванівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Малиля Олега Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рудак Наталії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жука Павла Ярославовича;
утрачену залікову книжку ВЕ № 0602039, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ткача Андрія Ігоровича;
утрачену залікову книжку № 09-16-020, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гураля Олега Ігоровича;
утрачений студентський квиток ВК
№ 05586978, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Муляк
Ольги Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бояра Володимира Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Андреєвої Марини Сергіївни;

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,0 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено в ТзОВ
„Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газета надрукована у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №

утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кульпи Оксани Олегівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Степановського Петра Степановича;
утрачену залікову книжку № 0914074, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кравця Ярослава Степановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лопотич-Корчинської Мирослави
Мирославівни;
утрачену залікову книжку № 0502004, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Володімірова Бориса
Борисовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бочей Яни Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гури Ольги Миколаївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Женчук Юлії Борисівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Плесюк Тетяни Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сікорського Олега Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бурди Юліани Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Савіцької Оксани Василівни.

Колектив Навчально-методичного управління Львівської політехніки висловлює
щирі співчуття проректорові з науковопедагогічної роботи Анатолію Григоровичу Загородньому з приводу смерти його
батька.
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