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Тетяна Бідочка, студентка п’ятого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Три тижні в Нью-Йорку“
Я їздила до своєї тітки на три тижні в Нью-Йорк. Мене вразили 
чистота і порядок на вулицях та привітність людей. Я була в Музеї 
Соломона Гуггенхайма, оглядала там картини Пікассо, Малевича, 

Кандінського, відеоролики відомих режисерів. Мені було цікаво порівняти львівську 
й американську архітектури: американська комфортніша з технологічної точки зору, а 
наша — більш цікава з естетичної. 

Галина Огар, аспірантка Інституту хімії та хімічних технологій Львівської 
політехніки:

„Досліди, танці, село... “
Я проводила хімічні досліди у лабораторії, оскільки влітку там 
нікого нема і тихо. Допоки була у Львові, ходила на дискотеки — 
це моє хобі. У мене є товаришка, яка любить спонтанність, тому 
одного дня ми негадано поїхали в Гребенів. Там купалися у чистій річці, підкорювали 
вершини гір і просто насолоджувалися красою природи. Потім я ще засмагала, риба-
лила з братом і дядьком на ставі й допомагала бабусі на полі. 

Опитувала і міркувала Наталя ЯЦЕНКО

Петро Матяш, студент третього курсу факультету електроніки Львівського 
національного університету імени І. Франка:

„Поєднали відпочинок і піяр“
Два роки тому я і ще четверо хлопців із різних навчальних закладів 
створили рок-групу „Думки подумки“. У нас є три записи, які висять 
„ВКонтакті“, крутять їх і по рівненському радіо. Ми хотіли себе за-
рекомендувати за межами Львівщини, тому організували виступ 
із відомою українською групою „Холодне сонце“, були на концертах у Києві, Рівному, 
в Чернігівській області. Крім того, побував у Карпатах, на озерах та річках. Це було по-
єднання відпочинку і піяру.

[NOTA BENE!]

Володимир Хома, студент першого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки та 
Христина Антентик, студентка другого курсу Інституту еконо-
міки і фінансів Львівської комерційної академії:

„Смак літа і життя —  
на „Захід-фесті“

В. Х.: Майже ціле літо пішло на вступ до університету, 
стояння в чергах. А в серпні з’явився вільний час — і ми 
поїхали в Старе Село на „Захід-фест“, щоб відчути смак 

літа і життя. На замковому подвір’ї стояла сцена, але були дуже дорогі квитки...
Х. А.: ...і погані умови проживання, бо наметове поле знаходилося в поганому місці. 
Але сам концерт був дуже гарним. З’явилося бажання наступного року побувати на всіх 
літніх фестивалях. 

Які найяскравіші враження 
від цьогорічного літа?

Літа чомусь завжди катастро-
фічно мало. Воно, як ящірка, 
вислизає з твоїх рук, зали-
шаючи тільки хвіст спогадів. 
А за його дев’яносто днів 
треба стільки всього встиг-
нути: стати студентом (або 
своїми балами підтвердити 
цей статус); кудись з’їздити 
і на щось подивитися, щось 
пережити (бажано яскраве і 
незабутнє); відіспатися; на-
спілкуватися; засмагнути… 
і реалізувати ще з добрий 
десяток инших, не чужих, 
а власних планів. Тому літо 
треба вимріювати цілий рік.

Найменше можливостей 
відпочити було в тих, хто 
вступав до вишів. Та ще й 
погода була вдалою лише 
для того, щоб сидіти по вуха 
хоч у якійсь водоймі, а не 
вистоювати, стікаючи по-
том, під стінами майбутньої 
альма-матер в очікуванні 
результатів. Та ставши сту-
дентом, колишні абітурієнти 
ще встигали хоч на кілька 
днів кудись поїхати – в гори, 
на фестивалі, до друзів чи 
хоча би до бабусі в село. 

А от у тих, хто вже давно сту-
дент, запити були більшими: 
„Хо-о-о-чемо на море!“. 
І якщо не вдалося потрапити 
туди цього літа, то нехай 
здійсняться бажання хоча б 
наступного… 

Друзі, ідея: гроші, що при-
значені на пиво, цигарки 
та инші дрібні розваги, 
кладемо не продавцю на 
прилавок, а собі в скарб-
ничку. На путівку, може, й 
не вистачить, але батьки 
оцінять старання своєї 
дитини й додадуть решту. В 
крайньому випадку, існують 
автостоп і намети, а це ще 
більше пригод і вражень.
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фотофакт

Є ще один 
фонтан!
Першого вересня на львів-
ських політехніків чекала 
приємна несподіванка. На 
реконструйованій площі пе-
ред першим навчальним 
корпусом посеред квітучої 
клумби з’явився новий гар-
ний фонтан. Відтепер він 
милуватиме око політехніків, 
а влітку ще й рятуватиме від 
спеки, що вже стала звичною 
в наших краях.

К. Г.

[NOTA BENE!]

увага: конкурс!

Ґранти для молодих 
учених

Запрошуємо молодих учених взяти 
участь у конкурсі наукових проєктів 
із фундаментальних та прикладних 
досліджень на здобуття ґрантів На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“. Заявки на участь у кон-
курсі необхідно подати до 20 жов-
тня 2010 року головам секцій Ради 
молодих вчених (РМВ) у відповідних 
інститутах. 
Детальнішу інформацію можна 
отримати на сайті РМВ (http://rmv.
lp.edu.ua) та в голів секцій РМВ.

міжнародна конференція

З 6 до 10 вересня у Політехніці 
триває Третя міжнародна літня 
школа „Супрамолекулярні сис-
теми в хімії та біології“

Величі світової науки 
зустрілися у Львові

Діяльність школи ініціювала Евро-
пейська науково-дослідна асоціяція 
SupraChem. Насамперед цей захід 
призначений для молодих хіміків, 
які починають свою наукову кар’єру 
в цікавій галузі супрамолекулярної 
(надмолекулярної) хімії. Попередні 
школи відбувалися в Туапсе (Росія) 
у 2006 і 2008 роках. 

Програма школи у Львові зорієнто-
вана на супрамолекулярну хімію та 
біологію, природничі науки, нано-
технології і новітні матеріяли. Цими 
днями відбуваються цікаві пленарні 
доповіді, тематичні лекції, усні допо-
віді молодих науковців та стендові 
презентації. На час конференції до 
Львова з’їхалися провідні науковці з 
України, Франції, Росії та Німеччини.

Із цієї нагоди до Львова прибув Нобе-
лівський лавреат у галузі хімії, про-
фесор Жан-Марі П’єр Лен. Він також 
побував на щорічному засіданні 
Групи молекулярних рідин Европи 
та Групи молекулярних рідин Японії, 
зустрівся з провідними науковцями 
Львова та України. Неординарною 
подією візиту знаного гостя стала 
публічна лекція „Від матерії до жит-
тя: хімія? Хімія!“, яку він прочитав 
для студентів, науковців та громад-
ськости Львова.

Ірина МАРТИН

Пригадую своє перше 1 вересня в 
університеті. Таблички з назвами 

кожного факультету, море людей, 
шум-гам… „Завдяки“ височезним 
хлопцям попереду та „тихеньким“ 
трьом однокурсницям не вдалося 
нічого ні побачити, ні почути. Тому 
посвячення в першокурсники як свято 
уперше сприйняла саме тут, у Політех-
ніці. Стільки, скільки першовересневих 
свят я тут зустріла, студенти не вчаться. 
А от для нинішніх першокурсників це 
вперше. Може, хтось із них єдиний раз 
за студентські роки побачить ректора. 
Котрась група єдиний раз збереться у 
повному складі. А хтось із „першачків“ 
щойно нині усвідомив, що вже не абі-
турієнт, а студент.

Для всіх політехніків перший день 
в університеті починається саме з по-
свячення. Завтра вже будуть заняття, 
за тиждень-два — перші бали, але 
першого вересня — лише знайомства. 
Першокурсники знайомляться май-
же так само безпосередньо, як діти. 
Можна запросто підійти до дівчини, 
котра сподобалася і сказати: „Привіт, 
я Роман“. Спочатку слід запам’ятати 
обличчя та імена хоч кількох одногруп-
ників (щоб не втрапити в перші дні не 
на ту пару), знайти свій корпус, зорі-
єнтуватися, хто викладатиме. В цьому 
після урочистости своїм „першачкам“ 
допоможе кожен директор інституту. 

подія тижня

Першокурсників кропив не дощ, 
а освячена вода

Закінчення на 5 с. →
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на здобуття державної премії

На здобуття державної премії України в галузі науки і техніки висунули фундаментальну науково-прикладну 
працю „Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем“. Серед авто-

рів розробок — завідувач кафедри напівпровідникової електроніки Львівської політехніки, доктор технічних 
наук Анатолій Дружинін

Анатолій Олександрович представляє 
датчики на основі ниткоподібних крис-
талів — кремнію, германію, твердих 
їхніх розчинів, а також структур типу 
кремнію на ізоляторі, розроблені в 
лабораторії сенсорної електроніки, що 
при кафедрі напівпровідникової елек-
троніки. До слова, ця лабораторія — 
єдина в Україні, де розробили техно-
логію вирощування ниткоподібних 
кристалів, на основі яких виготовляють 
датчики. Саме ниткоподібні кристали є 
ідеальним матеріялом для створення 
датчиків як механічних величин (тиску, 
зусилля, деформації, прискорення), 
так і теплових (температур, їхньої 
різниці). Таким сенсорам притаманна 
висока чутливість та унікальні механічні 
властивості порівняно з иншими, зо-
крема, з монокристалічним кремнієм. 
Також вони можуть працювати в різних 
амплітудно-частотних діяпазонах, в 
розширеному інтегруванні температур, 
тобто від кріогенних  до підвищених.

На розгляді в Держкомітеті — 45 
робіт. І лише одна з них стосується 
сенсорів. Цю тематику представляє не 
лише А. Дружинін, а й науковці з Києва, 
Одеси, Харкова, які працюють у про-
відних університетах та інститутах НАН 
України. Львівські науковці працювали 
над сенсорами 20 — 25 років. Крім 
Анатолія Дружиніна, чимало праці до-
клали його колеги — Інна Мар’ямова, 
Юрій Ховерко, Олексій Кутраков, Ігор 
Островський, Юрій Когут. На цю тема-
тику з’явилися близько 400 статей і 
доповідей, здобуто понад 70 патентів 

і авторських свідоцтв, захищено кан-
дидатські та докторські дисертації. А 
місяць тому світ побачила монографія 
„Ниткоподібні кристали кремнію, гер-
манію та їхніх твердих розчинів у сен-
сорній електроніці“, авторами якої є А. 
Дружинін, І. Островський та Ю. Когут.

Для чого ж призначені ці сенсори? 
Ними можна вимірювати дуже малі 
величини, тиск певного середовища, 
оскільки вони перетворюють відпо-
відні сигнали в електричні. Датчики 
знадобляться для визначення тем-
ператур. Їх доречно застосовувати у 
будівельній, нафтогазовій, машино-
будівній промисловості, сільському 
господарстві, медицині. Особливо по-
трібні сенсори в наукових досліджен-

нях, коли вимірюють температурні 
залежності, електропоровідність чи 
инші характеристики матеріялу. Час-
тину сенсорів уже використовували 
науковці лабораторії, коли виконува-
ли держб’юджетну чи госпдоговірну 
тематику. Щодо реального широкого 
впровадження розробок у промисло-
вість, то професор Дружинін наразі не 
бачить перспективи, адже більшість 
виробничих підприємств в Україні не 
працюють.

Роботи львівських науковців свого 
часу підтримали міжнародні ґранти. 
Анатолієві Олександровичу дово-
диться часто бувати за кордоном. На 
його думку, багато іноземних датчиків 
мають наші аналоги, однак українські 
перед ними поступаються дизайном. 
Деякі наші працюють на суто специфіч-
них ефектах, тому їх важко порівнюва-
ти із закордонними. 

Найбільшою гордістю розробників 
є те, що їхню працю визнали в Україні. 
Сенсори, які претендують на здобуття 
Державної премії, навесні були пред-
ставлені на Всеукраїнському фестивалі 
науки, а в серпні про них дізналися від-
відувачі виставки „Барвиста Україна“ в 
Києві. За це науковці отримали диплом 
НАН України. Розробки підтримали 
делегати Міжнародної конференції 
в Одесі „Сенсорна електроніка та мі-
кросистемні технології“. Позитивно 
говорять про мікроелектронні датчики 
не лише українські науковці, а й за-
кордонні.

Ірина МАРТИН

Відділ молодіжної політи-
ки та соціяльного розвитку 
Інституту гуманітарних та 
соціяльних наук Львівської 
політехніки цьогоріч запо-
чаткував практику підготов-
ки спеціяльного видання 
вступної лекції для  першо-
курсників. Буклет склада-
ється з трьох лекцій, які під-
готували викладачі Інституту 
гуманітарних та соціяльних 
наук Львівської політехніки: 

„Етичні норми поведінки 
студентів у Львівській по-
літехніці“ доцента кафедри 
філософії Юрія Шадських; 
„Історія технічної освіти в 
Галичині“ доцента кафедри 
історії, теорії та практики 
культури Святослава Тер-
ського та „Історія Львівської 
політехніки“ доцента кафе-
дри історії, теорії та практики 
культури Романа Зінкевича.

Окрім цього, для студен-

тів підготували спеціяльний 
інформаційний листок, де 
розповідається про співп-
рацю Львівської політехніки 
з багатьма країнами світу та 
викладацький склад. А для 
кращої орієнтації в універси-
теті розробили схематичну 
карту розміщення навчаль-
них корпусів, вказавши які 
кафедри знаходяться в кож-
ному з них. 

Наталія ПАВЛИШИН

Мікроелектронні датчики нового покоління

для тебе, першокурснику

Зі студентами з перших днів
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Але це пізніше, а поки що всі в очіку-
ванні знайомства з альма-матер.

„Першачки“ намагаються вигляда-
ти дуже впевненими (мовляв, ми ж не 
першокласники), тому за збудженими 
розмовами намагаються приховати 
дитячу цікавість. Трибуна перед чет-
вертим корпусом заповнюється по-
вільніше, ніж площа, адже спудеїв, 
котрі стоять кожен навпроти таблички 
з назвою свого інституту, набагато 
більше. Але ось виходить ректор Юрій 
Бобало (як завжди, пунктуальний) — і 
врочистість розпочинається.

Юрій Ярославович разом із прорек-
торами, запрошеними гостями (пред-
ставники місцевої влади, керівники 
підприємств, духовенство) підходять 
до трибуни, а директори інститутів зу-
пиняються кожен біля свого поповнен-
ня. Підняти Державний прапор під 
виконання Гімну України удостоїлися 
честі відмінники навчання Оксана Со-
прунюк (V курс ІКНІ) та Данило Цьвок 
(ІV курс ІНЕМ).

Привітавши першокурсників із 
найважливішим — першим днем у 
престижному університеті, ректор 
вручив студентам символічний сту-
дентський квиток та ключ до знань. 
Мабуть, для Уляни Білоніжки (ІНЕМ) 
та Анатолія Ярославцева (ІЕСК) ця мить 
залишиться незабутньою, адже саме 
вони отримали символи навчання з 
рук першої в університеті людини.

Першокурсники присягають дбати 
про добре ім’я Львівської політехніки, 
примножувати її досягнення (і далі за 
текстом), хори Народного дому „Про-
світа“, спудеї та викладачі виконують 
гімн „Гаудеамус“, Василина Довга 
читає вірш „Студенти України“ — усі 

ці традиційні для кожного першого 
вересня моменти щоразу лунають 
урочисто та зворушливо.

Вперше обряд благословення 
студентів-першокурсників на нову 
життєву дорогу провів студентський 
капелан отець Богдан Грушевський.

Вітання гостей цьогоріч були без-
посередні та щирі: і заступника голови 
ЛОДА Мирона Янківа, і випускників 
Львівської політехніки — голови ЛОР 
Мирослава Сеника та мера Львова 
Андрія Садового. Заступник міністра 
молоді, сім’ї та спорту Юрій Сизенко 
пообіцяв першокурсникам, що сту-
дентські роки пролетять швидко, але 
цей перший день запам’ятається. На-
родний депутат Петро Писарчук при-
гадав себе на посвяченні в студенти. А 
генеральний директор „Гірхімпрому“ 
Іван Зозуля позаздрив, що у „першач-
ків“ усе ще попереду, „а в нас такого 
шансу вже немає“…

Але урочистість завершилася не на 
цій ностальгійній ноті. Гонець приніс із 
глибини століть вічний вогонь науки. 
Три музи з фронтону головного кор-
пусу повернули „першачків“ у минуле 
Політехніки, коли вона починалася з 
трьох напрямів: інженерія, архітектура 
й будівництво та механіка. Про добре 
знаних у світі вчених, громадських ді-
ячів, котрі навчалися у Політехніці, роз-
повів історичний персонаж — перший 
ректор, архітектор головного корпусу 
Юліян Захарієвич.

Замайорів великий синьо-жовтий 
стяг, посипався серпантин, заіскрили 
салюти… І дощ таки не насмілився зі-
псувати свято!

Тетяна ПАСОВИЧ

→ Закінчення. Початок на 3 с. 

[СТУДІЇ]
коротко

Міністр освіти і науки України Дмитро 
Табачник виступає за підготовку 
магістрів кількома десятками об-
раних вишів. Про це він заявив на 
прес-конференції після засідання 
Уряду, присвяченого питанням 
підготовки до нового навчального 
року. Свою позицію міністр пояснив 
тим, що згідно з европейськими тра-
диціями освіти магістр є не тільки 
вищою ланкою в системі отримання 
вищої освіти, а й першим науковим 
ступенем.

Виступаючи на урочистій академії ЛНУ 
ім. І. Франка з нагоди початку нового 
навчального року, голова Львів-
ської облдержадміністрації Василь 
Горбаль нагадав, що наступного року 
по сто представників від студентства, 
аспірантів та молодих науковців 
матимуть можливість стажуватися за 
кордоном у найвідоміших універси-
тетах світу. 

4 вересня в Академії сухопутних 
військ ім. Гетьмана Петра Сагайдач-
ного у Львові присягнули на вірність 
українському народу 274 курсанти-
першокурсники Академії сухопут-
них військ. Серед них 56 курсантів 
факультету бойового застосування 
військ, 71 — факультету аеромо-
більних військ, 71 — факультету 
ракетних військ і артилерії, 55 — 
факультету підготовки спеціялістів 
із забезпечення військ. Напередодні 
заступник начальника Академії з ви-
ховної роботи полковник Юрій Гусар 
запевнив, що виш залишатиметься 
у Львові й жодне перенесення до 
Одеси йому не загрожує.

В ефірі одного з українських телека-
налів міністр освіти та науки Дмитро 
Табачник заявив, що 6-денного на-
вчального тижня у школах не буде. 
„На сьогодні він існує лише в тих 
гімназіях, де це вирішив сам педаго-
гічний колектив разом із батьками. 
Звичайно, ми нічого тут не ламаємо, 
не забороняємо. Є чітко визначені 
навантаження. Учні 10-11 класу 
мають мати не більше 33 годин на 
тиждень. Тому розмови про 8, 9 уро-
ків — це абсолютне порушення“, — 
зауважив урядовець. „Якщо такі 
факти будуть, то відповідатимуть за 
порушення медичних і освітянських 
нормативів ті, хто намагається це 
робити“, — додав Табачник.

За матеріялами ЗІКу, zaxid.net

подія тижня

Першокурсників кропив не дощ, 
а освячена вода
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Вчаться працювати з 
інформацією

При кафедрі історії, теорії та практики 
культури Інституту гуманітарних та 
соціяльних наук діє Студентське на-
укове коло з документознавства та 
інформаційної діяльності Львівської 
політехніки (далі СНК), до якого може 
долучитися кожен охочий. Як розпо-
віла куратор СНК старший викладач 
кафедри ІТПК Світлана Лісіна, найіні-
ціятивнішими є першокурсники:

— Вони активні, відповідальні, хо-
чуть працювати, проявити себе. І саме 
той, хто приходить до нас на першому 
курсі, активно продовжує наукову ро-
боту й у наступні роки.

Участь в СНК студентів VІ-V курсів 
дає їм змогу публікувати статті, брати 
участь у конференціях, а це — бонус 
під час вступу в магістратуру. На засі-
даннях гуртка, які відбуваються раз на 
два місяці, студенти вчаться правильно 
шукати, аналізувати й опрацьовувати 
інформацію, складати документи, 
проводити ділові зустрічі, тощо. Нині 
в СНК працює кілька секцій: теорія і 
практика документознавства, діло-
водство, документно-комунікаційні 
системи, інформаційна діяльність. 
Проте гуртківці можуть порушувати й 
инші питання, які їх цікавлять.

За два роки діяльності СНК на-
працював непогану базу: має статут, 

голову, скарбника (студенти роблять 
особисті внески на свої мінімальні по-
треби), печатку, сайт (www.stud-dok.
narod.ru), збірник наукових статей із 
документознавства та інформаційної 
діяльности. Є також  кабінет докумен-
тознавства, організований стараннями 
в.о. завідувача кафедри ІТПК Марії Ко-
мової. Тут є добірка спеціяльної літера-
тури, комп’ютер із виходом в інтернет.

Світлана Омелянівна очікує від під-
опічних максимальної самоорганізова-
ности й активности. Тому її, наприклад, 
дуже тішить їхня пропозиція розробити 
екскурсійний маршрут місцями історії 
друкарства Львова. У найближчих пла-
нах — розширення літфонду, видання 
другого збірника, науково-практична 
студентська конференція, до слова, 
міжнародна (до участи зголосилися 
студенти з польського університету 
ім. М. Кюрі-Склодовської у Любліні, з 
яким співпрацює СНК). Звісно ж, гурток 
чекає на поповнення першокурсника-
ми. Їм обов’язково треба знати про 
наукові об’єднання та перспективу 
роботи в них, зауважує Світлана Лісіна. 
Адже це — можливість знайти нових 
друзів, спілкуватися, розвивати осно-
вну спеціяльність, цікаво проводити 
дозвілля. Таку думку поділяє й голова 
СНК, п’ятикурсник ІГСН Олег Гарасим:

— Гурток сприяє обміну думками 
і досвідом, поглибленню знань, пу-
блікації наукових робіт, заохочує до 
участи в конференціях. 

Шукають істину
Для тих, кого цікавлять проблеми сві-
тоглядні, функціонує філософський 
гурток (ФГ).

— Філософські питання — це пи-
тання, які стосуються кожного. Чимало 
людей задумується над тим, хто я, наві-
що живу, — міркує студентка ІХХТ Ірина 
Крива, яка відвідує ФГ уже впродовж 
двох років. — На гуртку ми говоримо 
про дружбу, щастя, самотність, гендерні 
й комунікаційні проблеми, вплив тех-
ніки на життя сучасної людини тощо. 
Найбільше мені подобається те, що 
ми вчимося висловлювати свою думку, 
слухати инших, прислухатися до їхніх 
думок, дискутувати.

На зібраннях ФГ панує невимушена 
атмосфера: викладачі з кафедри філо-
софії відкриті до спілкування на будь-які 
теми, гуртківці можуть вільно вислов-
лювати свої міркування, пропонувати 
теми для обговорення. А от Ірина Крива 
каже, що любить провокувати инших 
до суперечки, адже, „як відомо, істина 
народжується в дискусії“.

Для себе й для инших

При кафедрі електронних приладів ІТРЕ 
під керівництвом професора Олексан-
дра Кожухара діє студентський науко-
вий гурток „Біомедична електроніка“. 
Тут працюють переважно старшокурс-
ники: Євген Кучак, Тетяна Матвійчук, 
Юрій Кузьо, Андрій Вараниця, Іванна 
Томишин та ин. Проте, зазначає Олек-
сандр Теофанович, починати займатися 
науково-дослідною роботою можна 
і з ІІ-ІІІ курсів. В роботі зі студентами, 
на його думку, важливо починати з 
маленьких і різнопланових завдань 
(збір літератури, розрахунки, складання 
програм тощо), аби визначити, в якому 
напрямку студентові найдоцільніше 
розвиватися далі.

Над чим працюють гуртківці? Роз-
робляють медичні прилади для отри-
мання діягностичного або лікувального 
ефекту. Так, скажімо, Євген Кучак роз-
робив діягностичний сенсорний при-
стрій для дослідження психофізичного 
стану людини, який медики вже охоче 
використовують. Є й розробки, які сто-
суються лікування хронічного тонзиліту, [•] Члени СНК обговорюють статут і планують роботу гуртка

[СТУДІЇ]
студентська наука

Сьогодні ми розкажемо першокурсникам, де і як у Політехніці можна реалізувати себе поза звичними парами 
і які перспективи це відкриває

Перші кроки до самореалізації —  
з першого курсу
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фарингіту, вушних хвороб, лімфоми 
шкіри, псоріазу тощо.

Із власних спостережень Олександр 
Кожухар знає, що діяльність у гуртку до-
помагає студентові самовизначитися, 
розвиває навички, виховує самови-
могливість і амбітність. Як наголошує 
викладач, здобутки студента в науково-
дослідній роботі є також плюсом при 
працевлаштуванні й стартовим майдан-
чиком для подальшого наукового росту. 
Врешті, своєю роботою юні науковці 
також допомагають кафедрі. 

На запитання, що робити першо-
курсникові, аби згодом він міг зайняти-
ся наукою, керівник гуртка відповідає:

— Треба вчити фізику, особливо 
розділи, які стосуються спеціяльності 
(оптика, електрика). Потрібні знання 
комп’ютерної техніки, програмування. 
Важливе також спілкування з виклада-
чем, який може зацікавити студента 
предметом, налаштувати його на по-
глиблення знань.

100% студентської науки

Науковою роботою зі студентами 
активно займається й кафедра ме-
неджменту і міжнародного підтри-
ємництва ІНЕМу, якою завідує про-
фесор Олег Кузьмін. На його думку, 
концепція кафедри полягає не лише 

в передачі студентам набору знань і 
вмінь у межах навчального процесу, а 
й у створенні максимуму можливостей 
для їхнього розвитку, спонуканні їх до 
активної самореалізації, підготовці 
самодо статнього та конкурентоспро-
можного фахівця, лідера, керівника. 

Завдання викладачів кафедри — 
стовідсоткове залучення студентів до 
наукової роботи. Саме такій цілі під-

порядковано чимало ініціятив, як-от 
викладання деяких курсів фахових 
дисциплін англійською (вивчається і 
дисципліна, й мова), обов’язкове залу-
чення до щорічної Всеукраїнської сту-
дентської олімпіяди, конференцій, кон-
курсів наукових робіт тощо. Роботу зі 
студентами курує заступник заві дувача 
кафедри з працевлаштування випус-
кників та національно-патріотичної 
виховної роботи Ліана Чернобай. 

П’ятикурсник Сергій Булат, який 
вивчає міжнародну економіку, є учас-
ником десятка конференцій різних рів-
нів, має до десяти опублікованих тез 
доповідей, статей у фахових виданнях. 
У центрі його наукового інтересу — ін-
новаційні підходи у бізнесі, зокрема 
венчурна діяльність. Що спонукало 
студента зайнятися наукою?

― Насамперед, власна мотива-
ція — прагнення до самопізнання та 
пізнання чогось нового, до самороз-
витку, реалізації, — зазначає Сергій. — 
Але є і заохочення з боку кафедри. 
По-перше, інноваційні підходи кафе-
дри до навчання (лекції англійською, 
заняття у формі презентацій або пари, 
які проводять самі студенти) допомага-
ють краще засвоїти матеріял і пізнати 
себе. По-друге, наукова діяльність 
студента враховується й при вступі в 
магістратуру.

Студентам-першачкам Сергій ра-
дить шукати себе з перших курсів, бути 
ініціятивними: визначити найцікавішу 
для себе сферу, налагоджувати контак-
ти з викладачами — це перші кроки до 
самореалізації.

Із цим погоджується четвертокурс-
ник Петро Кишеня, який із власними 
зацікавленнями — а це менеджмент і 
маркетинг — визначився ще в ліцеї, в 
Політехніці він продовжив їх розвива-
ти. На третьому курсі хлопець виступив 
на 67-й СНТК, зайняв друге місце у 
Всеукраїнській студентській олімпіяді 
зі спеціяльности „менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльности“ (Донецьк, 
квітень 2010 року).

Ліана Чернобай каже, що наукові 
перемоги, престижні місця праці, які 
згодом знаходять випускники, — за-
кономірний результат активної роботи 
кафедри з молоддю. Зразком справді 
високих здобутків, яких може досяг-
ти ініціятивний і активний студент, 
є випускниця ІНЕМу Ірина Ярема ― 
переможниця СНТК, дворазовий 
дипломант Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт та учасни-
ця конкурсів Стипендіяльної програми 
Фонду Віктора Пінчука. Першокурсни-
кам Ірина бажає „знайти своє місце: 

зрозуміти, які задатки дала тобі при-
рода, і розвиватися у цьому напрямку“.

Досліджувати так цікаво!

Потужні молоді наукові кадри форму-
ються на кафедрі гідравліки та сантех-
ніки ІБІД. До прикладу, шестикурсниця 
Ірина Шевчук замислилася, чи можна 
вплинути на склад води, поліпшити її 
якість, забезпечити її раціональне ви-
користання.

— Я не думала, що вивчати ці пи-
тання буде так цікаво. Иноді не все 
виходить відразу, треба робити цілі 
серії дослідів. Однак, коли отримуєш 
очікуваний результат, це приносить 
неабияке задоволення, — ділиться 
враженнями першовідкривача Ірина.

Під науковим керівництвом до-
цента кафедри гідравліки та сантехніки 
Оксани Мацієвської вона досліджує 
проблему очистки води, зокрема до-
щового стоку (вивчення можливостей 
використання очищеного дощового 
стоку для потреб промисловости) та 
поліпшення якости водопровідної води 
в побутових умовах (пошук відповіді на 
запитання, як змінює вода свій склад 
і якість після використання побутових 
фільтрів, а також чи останні допомага-
ють досягти бажаного результату). На-
разі Ірина Шевчук має у своєму активі 9 
статей (дві у фахових виданнях), брала 
участь у міжнародних конференціях. 
А це, на думку студентки, дозволяє не 
тільки презентувати свої здобутки, а й 
дізнатися багато цікавого та нового, що 
згодом можна використати. Запорукою 
успіху першокурсника юна дослідниця 
вважає старанне ставлення до навчан-
ня, працелюбність, відповідальність, 
наполегливість і, звісно, бажання.

Ірина ШУТКА

[•] Ліана Чернобай з вихованцями 
кафедри ММП

[•] Ірина Шевчук в лабораторії

[СТУДІЇ]
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Група студентів Інституту геодезії — Оксана Карашкевич, Андрій Баландюк, Богдан Джуман, Євген Лавріш-
ко, Олександр Лазорко, а також аспірант Роман Ванчура — під керівництвом заступника директора ІГДГ 

професора Ігора Тревога і доцента Володимира Задорожного проходили практику в інституті „Вища школа 
Нойбранденбурґ“

[СТУДІЇ]

Співпраця між німецьким вишем та 
Львівською політехнікою розпочалася 
декілька років тому і з кожним роком 
зміцнюється. Спочатку ми, українські 
студенти, познайомилися з викла-
дацьким складом „Вищої школи Нойб-
ранденбурґ“, подякували її ректорові 
професору Міхові Тойшеру за запро-
шення. Потім ознайомилися з містом 
Нойбранденбурґ: його мальовничі 
куточки, чарівна архітектура, багата 
історія підкорили наші серця!

Та оскільки нашим головним за-
вданням було здобути знання й прак-
тичні навики з геодезії, то ми, маючи 
план лабораторних робіт, упродовж 
тижня працювали над різними завдан-
нями, як гідростатичне нівелювання, 
GPS-вимірювання в режимі RTK, робота 
на автоколіматорі, сучасне компару-
вання кодових та штрихкодових рейок, 

лазерне сканування, моторизоване 
нівелювання I класу, метрологічна по-
вірка електронних тахеометрів тощо. 
Ми виконували лабораторні роботи 
у спеціяльно обладнаних кімнатах і 

безпосередньо в геодезичних службах. 
Це дало змогу не тільки ознайомитися 
з методами та приладами, а й випро-
бувати їх на практиці. Ми працювали 
з новітніми технологіями й отримали 
безцінні знання. Перебування за 
кордоном дозволило зрозуміти важ-
ливість знання іноземної мови: з ні-
мецькими викладачами та студентами 
ми спілкувалися тільки англійською.

Також ми взяли участь у святкуванні 
геодезичного літа, організованого за під-
тримки геодезичного товариства (DVW). 
Під час свята між студентами різних країн 
проводили геодезичні змагання, в яких 
нам, представникам Львівської політех-
ніки, вдалося вибороти золото!

Євген ЛАВРІШКО, 
Олександр ЛАЗОРКО,

студенти четвертого курсу ІГДГ 
Львівської політехніки

Студенти груп ФР-21 і 22 (фармація) 
упродовж 17 — 22 липня прохо-

дити практику з медичної ботаніки у 
Славському.

В Українських Карпатах, у мальов-
ничій долині дзвінкоголосої річки Опір, 
розташоване селище міського типу 
Славське. Навкруги — круті хребти 
Бескидів і Ґорґанів із вічнозеленими 
смереками. Помірний клімат і казко-
вої краси природа манить сюди на 
відпочинок тисячі туристів. Уже сама 
дорога до Славського — їдете потягом 
чи автобусом — налаштовує на небу-
денний лад. Гори, ріки, ліси — усі дива 
природи зібрані тут разом і щедро від-
кривають свої принади.

Працювали ми під керівництвом 
доцентів кафедри технології біологічно 
активних сполук, фармації та біотехно-
логії Інституту хімії та хімічних техно-
логій Наталії Євгенівни Стадницької та 
Жанни Дмитрівни Паращин.

Розташувалися ми в затишному 
будинку на території навчально-
оздоровчого табору „Політехнік-2“, а 
наступного дня вирушили підкоряти 
гору Тростян (1232 м). Частина сту-
дентів, зокрема і я, піднялися на гору 

пішки, а инші — скористалися канат-
ною дорогою, яку, до речі, у 1970-х 
роках спорудили за проєктом доцента 
Львівського політехнічного інституту 
Ю. Микольського.

Метою практики було, по-перше, 
навчитися розпізнавати рослини, 
порівнюючи їх за морфологічними 
ознаками з рослинами, наведеними у 
спеціяльних визначниках, а по-друге, 
навчитися правильно збирати і сушити 
лікарську сировину. Треба сказати, що 
збирання і сушіння рослин — непроста 
річ: потрібно любити природу, відчува-
ти рослину як живу істоту.

Навіть під час поверхневого зна-
йомства з рослинністю Карпат впадає 
у вічі не тільки її краса, а й велика 
різноманітність та оригінальність. 
У Карпатських горах зосереджено 
більше ніж половина видів всієї фло-
ри України; лише тут у нашій країні 
можна побачити смерекову тайгу, на 
повні груди вдихнути п’янкий аромат 
гірської тундри й закосичених синіми 
тирличами полонин.

У горах рослинний світ специфічний 
і підпорядковується чинним тут за-
конам природи. Так, чим вище в гори, 

тим меншим у повітрі стає вміст вугле-
кислого газу, з якого рослини в процесі 
асиміляції беруть вуглець. Водночас 
збільшується кількість ультрафіолето-
вих променів, які шкідливо впливають 
на ростові речовини (ауксіни), руйнують 
їх і гальмують поділ клітин. Тому для 
більшости рослин високогір’я характер-
ний карликовий ріст, зумовлений також 
дією низьких температур і постійних 
вітрів. На скелястих схилах рослинам 
важко добути вологу з ґрунту, тому їхня 
коренева система широко розгалуже-
на, товста покривна тканина листків за-
безпечує економне витрачання вологи.

Мандруючи гірськими плаями, ми 
захоплювалися яскраво-жовтим ома-
ном (дев’ятисил), золотистим нечуй-
вітром, небесно-синіми тирличами, 
пурпурно-рожевими хамеріями (Іван-
чай) та безліччю инших квітів. Така 
гама кольорів зумовлена наявністю у 
рослинах спеціяльних речовин — ан-
тоціанів, нагромадженню яких сприяє 
низька температура.

Анастасія КУДРІНЕЦЬКА,
студентка третього курсу ІХХТ 

Львівської політехніки

літня практика

У міжнародних геодезичних змаганнях 
політехніки здобули „золото“

У світі карпатської флори
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коротко

У Національному музеї-меморіалі 
жертв окупаційних режимів „Тюрма 
на Лонцького“ 5 вересня відбувся 
перегляд і обговорення фільму 
„Ди сиденти“ режисерів Олександра 
Фролова та Віктора Шкуріного. Де-
монстра ція фільму приурочена до 
25-річчя від дня трагічної загибелі 
у концтаборі визначного українсько-
го поета Василя Стуса, прах якого 
разом із останками його побратимів-
політв’язнів Юрія Литвина та Олекси 
Тихого у листопаді 1989 був пере-
везений в Україну та перепохований 
у Києві.

З нагоди відзначення 65-ї річниці 
закінчення Другої світової війни 
2 вересня у Львові представники 
обласної на міської влади, громад-
ських та політичних організацій 
поклали квіти до Пагорба Слави. 

У Львові з 4 по 10 жовтня відбудеть-
ся 3-ій Екуменічний соціяльний 
тиждень, який пройде під гаслом 
„Довіра. Відповідальність. Філан-
тропія“. Серед відомих гостей — 
голова Наглядової ради фонду 
„Україна 3000“ Катерина Ющенко, 
голова Світового Банку в Украї-
ні, Молдавії та Білорусії Мартін 
Райзер, доктор філософії, директор 
неприбуткових адміністративних 
програм Університету Нотр Дам 
Марк Харді, посол Франції в Україні 
Жак Фор, а також посол Канади в 
Україні Даніель Карон. Поділиться 
своїм досвідом віце-президент 
Соціяльних тижнів Франції Бернард 
Шеневез.

Пластуни з різних міст України, від-
новлюючи історичне кладовище у 
селі Жуків (Польща), викопали з-під 
землі понад 60 старих хрестів з 
українських поховань. Таку ж кіль-
кість хрестів, віднайдених під час 
попередніх експедицій, встановили 
у вертикальне положення. Близько 
п’ятдесяти найцінніших надгробків 
склеїли та законсервували. Молоді 
українці розчистили цвинтар від 
зайвої рослинності, здійснили об-
мірну та фотофіксацію надгробків, 
склали детальну мапу цвинтаря. У 
стінах напівзруйнованої цвинтарної 
каплиці влаштували лапідарій із 
цінних надгробків, що не підлягають 
реставрації.

За матеріялами інформагентств

[МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА]

„Бути як Ти“ — під таким гаслом 
у серпні у Львові проходив ІХ 

Міжнародний з’їзд редемпторист-
ської молоді „Львів-2010“, на який 
прибули представники (більше 500 
осіб) з-понад 20 країн Европи, Аме-
рики, Канади та Росії. Цей з’їзд став 
унікальною можливістю України за-
свідчити свою приналежність до евро-
пейської спільноти. Попередні з’їзди 
християнської молоді відбувалися в 
м. Пагані (Італія, 1987), Ель Еспіно (Іс-
панія, 1988), Еггенбурзі (Австрія, 1991), 
Дюргамі (Англія), Ессені (Бельгія, 1998), 
Торуні (Польща, 2001), Бонні (Німеччи-
на, 2004) та Лімеріку (Ірландія 2007).

Представники різних культур діли-
лися духовними практиками, досвідом 
співпраці молоді та редемптористів зі 
своїми колегами з инших країн. Також 
відбувалися спільні молитви, майстер-
класи з національних ремесел, під час 
яких кожна країна мала можливість 
представити себе та свої доволі різ-
номанітні традиції: танці, плетіння, 
малювання, ліплення.

Кожен із днів з’їзду мав свою під-
тему, яка втілювала конкретну біблійну 
подію, а саме: „Відкритися, як Ти“ — 
Хрещення Ісуса Христа, „Цінувати, як 
Ти“ — Преображення Ісуса Христа, 
„Мовчати, як Ти“ — події Великої Су-
боти, „Жити, як Ти“ — уподібнитися 
до Ісуса Христа в Любові до кожної 
людини. 

На завершення молодь разом із 
душпастирями відвідали спільну Лі-
тургію в архикатедральному соборі 
св. Юрія, щоб подякувати Богові за 
проведені дні у Львові.

В урочистостях взяли участь Львів-
ський архиєпископ владика Ігор Возь-
няк, представники Генеральної Управи 
ЧНІ о. Яцек Дембек та о. Альберт 
Ечебері, генеральна настоятелька 
Місіонерок Найсвятішого Ізбавителя 
с. Енеліз Герціг, протоігумен Львівської 
провінції ЧНІ о. Василь Іванів, протоігу-
мени инших провінцій ЧНІ, мер Льво-
ва Андрій Садовий та представники 
міської влади.

Н. П.

Національний студентський союз, 
ВМГО „Студентська платформа“, 

ГК „Студентський захист“, АПОС (сту-
дентські профспілки), Всеукраїнська 
рада студентів, Фундація регіональ-
них ініціятив, Всеукраїнська студент-
ська рада при Міністерстві освіти 
та науки України та инші молодіжні 
організації звернулися до Президента 
України з проханням призупинити 
дію постанови Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження Переліку 
платних послуг, що можуть надава-
тися державними та комунальними 
навчальними закладами“. Про це 
„Аудиторії“ повідомив президент 
Національного студентського союзу, 
аспірант Львівської політехніки Ана-
толій Ігнатович.

Постанову ухвалено на засіданні 
Кабінету Міністрів України 27 серпня 
2010 року. До розширеного переліку 
платних послуг, які можуть надавати-
ся вищими навчальними закладами, 
серед инших входять: складання зо-
внішнього незалежного оцінювання; 
проведення лабораторних занять для 

студентів у разі, коли такі заняття про-
пущені без поважних причин; забез-
печення обмундируванням студентів 
та працівників тих вищих навчальних 
закладів, статутом яких передбачено 
носіння форменого одягу; проведення 
контрольних заходів при переведенні 
студента з одного до иншого вищого 
навчального закладу; користування 
документами з читальних залів та від-
ділів зберігання фондів понад установ-
лені навчальними закладами терміни; 
видання та реалізація навчальної літе-
ратури, наукових, науково-технічних 
видань.

Нагадаємо, що такі платні по-
слуги планувалося запровадити ще 
14 квітня 2009 року Постановою КМУ 
№ 369, але, враховуючи звернення 
Національного студентського союзу, 
инших студентських та молодіжних 
громадських організацій, вони були 
скасовані Указом Президента України 
від 30 квітня 2009 року, після чого 5 
червня 2009 року їх скасував Кабінет 
Міністрів України.

Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціятиви

Студенти — проти платних  
послуг у вишах

християнський з’їзд

Львів приєднався до Европи
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молодіжний лідер

Спочатку — навчання
Після закінчення середньої школи 
Богдан Поліщук вирішив вступати до 
Львівської політехніки на геодезію, 
щоб опанувати спеціяльність „землев-
порядкування і кадастр“, а отримавши 
диплом, працевлаштуватися в райцен-
трі рідної Волині. На першому курсі, 
зізнається, думав лише про навчання. 
Зрештою, як випускникові сільської 
школи йому доводилося докладати 
більше зусиль, ніж міським однокурс-
никам. Та й серед колег побутувала 
думка: спочатку ти працюєш на за-
лікову, а згодом вона працює на тебе. 

Із часом зрозумів, що до землевпо-
рядкування душа не лежить, тому на 
третьому курсі досклав академрізницю 
і перевівся на кафедру фотограмметрії 
та геоінформатики, на спеціяльність 
„геоінформатика“. Зацікавився науко-
вою роботою. Значною мірою поштов-
хом до цього стала цікава практика, 
яку щороку проходять геодезисти. А 
коли відчув смак дослідницької ро-
боти, з’явилося бажання вступити до 
аспірантури. Тепер, щоправда, через 
надмірне завантаження в Колегії та 
профкомі довелося тимчасово відклас-
ти написання кандидатської роботи 
„Методи і технології моніторингу лісів 
за цифровими зображеннями місце-
вости“. У майбутньому бачить себе 
добрим викладачем.

Науковий керівник Богдана Полі-
щука професор Христина Бурштинська 
відгукується про свого аспіранта як про 
талановитого, працьовитого, кмітливого, 
культурного, якого поважають в інституті. 

— Він достроково захистив магіс-
терську роботу. Має багато наукових 
публікацій. Знаю його також по роботі 
вчених рад. На тих засіданнях він ніко-
ли не відсиджується пасивно, а прояв-
ляє активність, часто виступає,— каже 
Христина Василівна. 

Виховання гуртожитком

― Коли я вступав до Політехніки, 
студентів одного інституту поселяли 
в одному гуртожитку. Тому ми могли 
допомагати один одному в навчанні та 
з літературою. Мені й на гадку не спа-
дало шукати помешкання з кращими 
умовами, адже навколо були всі друзі, 
одногрупники, зрештою, ті побутові 

умови мене цілком влаштовували, — 
розповідає Богдан.

У гуртожитку він проявив свої чи 
не перші організаторські здібності, 
коли разом із друзями спробував об-
лаштувати спортивний зал. Уже тоді 
був переконаний, що молода людина 
повинна вести активний спосіб життя, 
надавати перевагу спорту, туризму. 
Цього дотримується і тепер, тому часто 
у вихідні разом із друзями ходить до 
спортзалу, вирушає в гори.

Від „Осени“ — 
до „Весни“

Ще на першому курсі Богдан познайо-
мився з головою Колегії та профб’юра 
свого інституту Юрком Василиши-
ним. Уже тоді задумав долучитися 
до громадської роботи. Зрештою, 
активність проявляв ще школярем, 
коли організовував заходи з худож-
ньої самодіяльности. На другому курсі 
йому як відмінникові запропонували 
на посвяченні в студенти першокурс-
ників підняти державний прапор. Тоді 
й познайомився з головою Колегії 
і профкому університету Богданом 
Моркляником. А вже згодом допома-
гав у Колегії організовувати фестиваль 
„Осінь Політехніки“. Ще через декілька 
місяців були вибори голови профб’юра 
ІГДГ. Цю посаду студенти довірили Бог-
данові Поліщуку. 

Першим значущим заходом, який 
йому довелося організовувати в своєму 
інституті, була „Весна Політехніки“. Тут 

він домігся значних успіхів — команда 
геодезистів почала виступати щоразу 
краще, а в останній рік його головуван-
ня навіть виборола перше місце.

Водночас Богданові довірили очо-
лити комісію колегії з питань науки. Тоді 
разом із однодумцями започаткував ці-
кавий проєкт наукових конференцій та 
семінарів. Згодом це трансформувало-
ся у фестиваль науки. Спочатку в ньому 
брали участь студенти одного — двох 
інститутів, згодом долучилися инші. 
Приємно, що фестивалем науки цікав-
ляться студенти инших вишів і навіть 
инших країн, отже, він є міжнародним. 
У найближчих планах — організація 
веб-конференцій молодих науковців. 

Посада — це 
і відповідальність, 

і багато можливостей

Два роки тому Богдан Поліщук очолив 
Колегію та профком студентів і аспіран-
тів Політехніки. На цій посаді він прагне 
насамперед продовжити традиції, які 
започаткував його попередник. Бере 
участь у роботі Вчених рад, засіданнях 
ректорату університету. Він упевнений, 
що організація, яку очолює, має бага-
то можливостей, адже профкомівці 
працюють у різних комісіях, зокрема, 
стипендійній. Їм довірили розподі-
ляти премії та матеріяльні допомоги 
студентам. Члени Колегії беруть участь 
у поселенні до гуртожитків. 

Щороку Політехніка поповнюється 
новими студентами. Богдан заохочує їх 
до активної діяльности. Вони можуть 
працювати як у Колегії (органі само-
врядування), так і в профкомі (проф-
спілковій організації). 

На його думку, громадська робо-
та — то неоціненний досвід набуття 
навиків спілкування та співпраці з різ-
ними людьми, організаційних засад, 
можливість реалізувати свої ініціятиви 
і плани, а організація, яку він очолює, 
впливає на прийняття багатьох рішень 
у Політехніці, зобов’язує до активної 
діяльности:

— Від нас залежить багато. А по-
милок я не боюся і раджу не боятися 
їх нікому, адже зазвичай бездіяльністю 
можна зашкодити більше, ніж помил-
ками.

Ірина МАРТИН

Молодість повинна бути активна

[МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА]
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Богдан Поліщук, голова Колегії та профкому студентів і аспірантів Львівської політехніки вважає, що безді-
яльністю можна зашкодити більше, ніж помилками
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У студмістечку Львівської політехніки триває поселення. Як завше, перевагу надають 
першокурсникам 

[СТУДМІСТЕЧКО]
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Із 18 серпня впродовж тижня посе-
ляли соціяльних пільговиків — сиріт, 
інвалідів, тих, що постраждали вна-
слідок аварії на ЧАЕС, з багатодітних чи 
малозабезпечених сімей. Із 25 серпня 
розпочалося поселення решти першо-
курсників. Однак деканати багатьох 
інститутів затримали списки тих, що 
потребують житла. Причина в тому, що 
вступну кампанію було продовжено 
на п’ять днів. Однак уже через кілька 
годин списки почали доносити, і щас-
ливий першокурсник, знайшовши своє 
прізвище та дізнавшись, у якому гурто-
житку мешкатиме, вирушає оплатити 
проживання в першому семестрі, за-
реєструватися в паспортиста і пройти 
медогляд. Ще одна послуга, яку тепер 
змушені оплачувати студенти, ― це 
дезінфекційна обробка кімнати. Не 
досить того, що треба в ощадкасу 

заплатити 5.70, далі треба їхати на 
проспект Чорновола, аби обміняти 
квитанцію про оплату на довідку про 
дезобробку. Можна уявити, які черги 
доводиться вистоювати, щоб отримати 
таку довідку. Лише після цього можна 
йти до коменданта, який видасть ключ 
від кімнати та постіль.

У поселенців виникає безліч запи-
тань, дехто не знаходить свого прізви-
ща в списках або номера кімнати, або 
ж потенційні мешканці студмістечка не 
встигли чи забули знятися з обліку реє-
страції за місцем проживання… Тому в 
ці гарячі дні у студмістечку, як ніколи, 

гамірно. У коридорах — натовпи сту-
дентів та їхніх батьків, особливо коло 
дверей директора студмістечка Ігора 
Гельжинського та його заступника Іго-
ра Якубовського. Останній періодично 
виходить у коридор і відповідає на 
запитання, адже вони, зазвичай, одна-
кові. Черга зменшується, залишаються 
лише ті, які мають ґрунтовніші запи-
тання, однак за п’ять — десять хвилин 
знову в коридорі яблуку ніде впасти.

― Цього року немає змін у поселен-
ні, — розповідає Ігор В’ячеславович. — 
Єдине, що завдало клопотів, це продо-
вження терміну приймання оригіналів 
документів від рекомендованих до 
вступу. Не всі інститути, на жаль, вчас-
но подали до студмістечка списки тих, 
кого треба поселити на першому етапі. 
Деякі вирішили всіх поселяти одно-
часно. Ускладнює процедуру і незро-

зуміла вимога міської дезінфекційної 
станції ― так звана дезобробка кімнат.

Цього року, як і в попередні, керів-
ництво студмістечка передало до ди-
рекцій інститутів списки вільних місць, 
зазначивши номери гуртожитків та 
кімнат. Там легше, на думку Ігора Яку-
бовського, визначити, до якої кімнати 
поселити того чи иншого студента. 

Заступник директора ІІМТ Воло-
димир Майструк каже, що кількість 
вільних місць у студмістечку приблиз-
но втричі менше від кількости студен-
тів, які потребують житла. Частково 
розв’язують проблему тим, що не по-

селяють студентів, які за результатами 
літньої сесії мають дві та більше ака-
демзаборгованості. А шестикурсників 
поселяють лише тих, які справді цього 
потребують, адже здебільшого вони у 
цьому півріччі мають переддипломну 
практику за місцем проживання. 

Чи враховують при поселенні 
вступний бал першокурсника? Пан 
Володимир запевняє, що — ні, адже 
гуртожиток — категорія соціяльна, 
тому насамперед доводиться зва-
жати на соціяльний стан студента. 
Якщо в однакових умовах є студент-
б’юджетник і студент-комерційник, 
то перевагу, вважає пан Майструк, 
треба надавати другому. Попри те, 
що дирекція отримує вільні місця в 
конкретних кімнатах, в ІІМТ не визна-
чають, де саме студентові проживати. 
Пан Володимир вважає, що краще це 
вирішує комендант. 

Як виявилося, обмеженого терміну в 
поселенні немає. І знову ж таки, у студ-
містечку запевняють, що поселять усіх, 
кого влаштують запропоновані умови. 
До слова, цього року, до студмістечка 
прибуло приблизно 1,5 тисячі першо-
курсників. Звісно, всі хочуть мешкати 
в кращих умовах та ще й зі студентами 
свого курсу та інституту. Однак на сьо-
годні це неможливо, адже студентів 
є значно більше, ніж місць в одному 
гуртожитку. Скажімо, всі комп’ютерники 
хочуть мешкати тільки в гуртожитку 
№ 11, економісти — в № 10, архітекто-
ри  — в № 8. Але ж треба кудись посе-
лити тих, для кого не знайшлося місця 
в „своїх“ гуртожитках. На думку Ігора 
В’ячеславовича, це питання неможли-
во розглядати лише з корпоративного 
інтересу. Бо чим гірші ті студенти, яким 
доводиться мешкати в гуртожитках із 
гіршими побутовими умовами?

Також хочеться першокурсникам 
наголосити, а студентам инших курсів 
нагадати, що за неуспішне навчан-
ня, порушення правил проживання, 
вживання алкоголю і куріння можна 
легко втратити можливість проживати 
в гуртожитку. Впродовж останнього 
навчального року саме в такий спосіб 
у студмістечку з’явилося близько 200 
нових місць. 

Ірина МАРТИН 

поселення

Місце в гуртожитку — соціяльна 
пільга і стимул добре вчитися

[•] У коридорах студмістечка яблуку ніде впасти
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Вже вчетверте українці під егідою Українського інституту національної пам’яти нагадали світові про жертви 
більшовицького режиму в Сандармосі та на Соловках (РФ). У прощі взяли участь члени Товариства „Меморі-

ал“ ім. В. Стуса, Всеукраїнської організації політв’язнів та репресованих, Спілки української молоді, Товариства 
„Просвіта“ ім. Т. Шевченка, молодіжної організації „Особистість“, журналісти, серед яких — автор цих рядків

[СУСПІЛьСТВО]
проща

Не лірична прелюдія до теми
Коли вивчаєш історію за підручниками або навіть слухаєш 
свідчення очевидців, котрі пережили Голодомор, ГУЛАГ, 
совок тощо, сприймаєш давнє і не дуже українське минуле 
як таке, що залишилося позаду і ніколи не повернеться. 
Однак достатньо пройтися табірною зоною, опинитися у 
тюремних мурах — і розумієш: у тоталітарних умовах кати 
і „стукачі“ „виростають“ з-поміж нас. Якщо в більш-менш 
комфортних умовах люди готові продаватися партіям 
та сектам, то перед загрозою втрати їжі чи життя вони 
можуть зрадити, „здати“ найближчих, хтось, можливо, 
власноруч убиватиме… Адже не марсіяни утримували у 
таборах політв’язнів, а лиш ті, котрі підтримували режим, 
котрі хотіли сильної руки на чолі держави.

Прочани вирушають на північ

„Мало вас морілі голодом, гноілі на Соловках і в Сібірі…“, — 
так „люб’язно“, за словами народного депутата ВР Ярослава 
Кендзьора, у стінах парламенту иноді звертаються до нього 
деякі комуністи. Член Всеукраїнського товариства „Мемо-
ріал” ім. В. Стуса, дисидент, член пресових служб УГС, НРУ, 
„Меморіалу”, головний редактор газети „Час“, пан Ярослав 
цього року очолив делегацію Українського інституту на-
ціональної пам’яти (координатори поїздки — Олександр 
Полонський та Ірина Болтасова) на терени одного з най-
жорстокіших колись таборів. 

Місце масового розстрілу 1111 в’язнів (серед них майже 
300 українців) так званого „соловецького етапу“ в урочищі 
Сандармох виявила експедиція Петрозаводського та Санкт-
Петербурзького „Меморіалів“ під керівництвом Юрія Дмі-
трієва у липні 1997 року. Відтоді українська громадськість 
щороку приїжджає на традиційну серпневу панахиду, де 
збираються делегації різних націй, еліту яких фізично зни-
щували наприкінці 30-х. 

2007-го Президент України (2004 — 2009) Віктор Ющенко 
підписав Указ „Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами 
Великого терору — масових політичних репресій 1937 — 

1938 років“ і вперше доручив УІНП організувати прощу 
державним коштом. Чи збережеться така традиція й надалі?

Тож 2 серпня 2010 року майже 30 українських прочан 
вирушили на північ Російської Федерації. Настоятель церкви 
Покрови (УАПЦ) на Подолі благословив українців у довгу 
дорогу. У мандрівці делегацію супроводжував священик — 
настоятель храму Стрітення Господнього (м. Біла Церква) 
о. Сергій (Ковальчук).

Дорога встелена кістьми…

Видубицький монастир, Чернігівська, Лісова… Майже дві 
години — і ми на межі України та Білорусії. Кордон пере-
тинаємо без перешкод українських і білоруських митників. 
Кілька годин на нейтральній території і знову — дорога.

Попри нелегкі умови тривалої поїздки, пам’ятаємо, що 
комфортабельний автобус із кондиціонером — не до по-
рівняння з умовами транспортування етапованих в’язнів (а 
скільки їх не доїхали до місця призначення!), тому ніхто не 
нарікає. Дивимося фільми про Соловки, про Хвильового, 
молимося та співаємо „Чуєш, брате мій…“ — цю пісню за-
водили соловецькі в’язні, коли хтось із українців помирав 
у неволі.

Білорусь минаємо вночі, близько 15 години 3 серпня 
прибуваємо в Санкт-Петербург. У культурній столиці Росії 
українці теж залишили свій слід — місто будувалося руками 
українців і постало на їхніх кістках. Тут навчався і жив найві-
доміший наш співвітчизник Тарас Шевченко. Як зберігається 
в місті на Неві пам’ять про нього? Наші пошуки пам’ятника 
Кобзареві увінчалися успіхом. 

Лежать українці й на Левашівському цвинтарі — жертви 
сталінських репресій. Таки нашого цвіту по цілому світу…

Українці зустрілися з українцями

Перша зустріч із українцями в Росії відбулася у Петрозавод-
ську. Члени Карельського республіканського товариства 
української культури „Калина“ на чолі з Ларисою Скрипни-
ковою завжди тішаться, коли прибуває делегація з Батьків-
щини. Адже це чи не єдина можливість для них, громадян 
Росії і українців за походженням, поспілкуватися рідною 
мовою, поспівати українських пісень. І хоч мета далекої 

Українці повернулися зі Соловків
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Зазвичай поїздки членів товариства 
на рідні терени — дводенні. Першо-
го дня любачівці відвідують родини, 
упорядковують могили рідних, вирі-
шують різні справи. Цього разу члени 
правління Григорій Горох (голова това-
риства), Богдан Парадовський, Софія 
Шкутяк і Софія Свистонюк зустрілися зі 
старостою ґміни Любачева. У процесі 
розмови обидві сторони дійшли згоди 
щодо безперешкодного відвідування 
церкви у селі Радруж і відправлення 
там богослужінь зі своїм священиком. 
Цього ж дня львів’яни відвідали й 
місцевий краєзнавчий музей, з приєм-
ністю оглянули його експонати, серед 
яких — український куток із багатьма 
українськими іконами різних століть. 

Наступного дня, по дорозі до 
Горайця, ми зупинилися у Новому 
Брусному, де зберігається старовинна 
дерев’яна українська церква Св. Ми-
колая. Оскільки українців у селі нема, 

то нині вона у дуже аварійному стані, 
зусібіч підперта зрубаною деревиною. 
Колись село славилося українськими 
майстрами, які робили прекрасні 
кам’яні хрести для всіх околиць. 

І ось ми вже в Гребенному. Автобус 
зупиняється поблизу церкви Св. Мико-
лая, що заховалася на високій горі по-
між деревами. Сходами піднімаємося 
на гору. Перед нами відкривається 
чудова картина: прекрасна дерев’яна 
церква, а на подвір’ї — пам’ятний 
знак, встановлений нащадками жертв 
с. Гребенного до 60-річчя депортації 
українців на територію УРСР та опера-
ції „Вісла“ у 1946 — 1947 роках. 

Переймає подих, коли дивишся на 
красуню-церкву, яка своїм корінням 
сягає далекого 1679 року. Упродовж 
багатьох століть у ній молилося понад 
десять поколінь українців. За ці роки 
храм зазнав чималих змін і природної 
руйнації.

Приємною несподіванкою для 
гостей і прихожан церкви стала ікона 
Богородиці 1851 року, яку знайшли 
2009-го під час реставрації церкви. 
Після реставрації краківськими май-
страми вона знову зайняла своє по-
чесне місце у церкві.

Після урочистого богослужіння, на 
якому співав львівський хор „Soli Deo“, 
церкву освятили. Потім на галявині 
поблизу церкви відбулося святкове 
дійство. На саморобну сцену вихо-
дили ті, хто причетний до реставрації 
церкви, професори, мешканці села 
Гребенного, державної та самоврядної 
адміністрації, член правління товари-
ства „Любачівщина“ Софія Свистонюк. 

На урочистому зібранні парафіян 
відбулася презентація книжки колиш-
нього мешканця Гребенного Михайла 
Козака „Гребенне в Другій світовій ві-
йні“. Під час ватри виступали художні 
колективи Гребенного, Любичі Коро-
лівської й хор „Soli Deo“. Свято тривало 
аж до пізнього вечора.

Катерина ГРЕЧИН

на рідних теренах

17 липня у селі Гребенному, що на Любачівщині, відбулося перше богослужіння у реставрованій греко-
католицькій церкві Св. Миколая. У Літургії та посвяченні нових частин церкви взяли участь мешканці 

Гребенного і навколишніх сіл (українці й поляки), гості з Томашівського повіту, Перемишля, західних польських 
земель і члени суспільно-культурного товариства „Любачівщина“

Відновлено історичну справедливість

подорожі прочан-українців не така вже й весела, зустріч 
земляків радісна та щира.

З України „калинівцям“ ми привезли коровай, калину, 
чорнобривці, літературу та теплі слова. А нам російські 
українці розповіли про себе, провели екскурсію Карель-
ським державним краєзнавчим музеєм (директор Михайло 
Гольденберг — також українець за походженням), поділи-
лися проблемами.

Про товариство українців в Карелії „Аудиторія“ писала 
нераз, тому наш читач знає про „Калину“ багато. Лариса 

Скрипникова наголошує на тому, що українське товариство 
має підтримку місцевої влади, водночас українська влада 
залишається глухою до потреб своїх земляків. Ярослав 
Кендзьор обіцяє наступного року організувати поїздку до 
Карелії мінімум 20 народних депутатів, а також організувати 
збереження та догляд скорботного Козацького хреста в 
урочищі Сандармох.

Тетяна ПАСОВИЧ,
Львів — Київ — Петрозаводськ —  Соловки — Львів

Далі буде
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― Ірино Онуфріївно, коли Ви відкри-
ли для себе Василя Стуса?
— Таких поетів, як Василь Стус, в ра-
дянські часи не друкували — їхні ві-
рші люди передруковували, перепи-
сували від руки. Вірші Стуса вражали, 
вони запам’ятовувалися відразу. До 
його естетизму додавалася глибока 
нотка філософського осмислення 
життя: „Отак живу: як мавпа серед 
мавп…“.

А зустрілася я з Василем напере-
додні нового, 1972 року. Лікуючись у 
Моршині, він завітав до Львова. Був у 
нас на колядках. Ми познайомилися 
завдяки моїй тоді маленькій донечці 
Звениславі: вони з Василем сподоба-
ли собі одне одного. Потім, пам’ятаю, 
ми з Василем ходили по Львову. А 
ввечері у нас вдома відбувся поетич-
ний вечір Стуса. Я мусила пригощати 
товариство, а мені так хотілося слу-
хати Василя! У нього була своєрідна, 
дуже артистична манера читання. 
Всі слухали, затамувавши подих. Від 
Василя справді йшла енергія, яку всі 
відчували і яка всіх очищувала. Це 
енергія глибоко обдарованої і дуже 
чистої та чесної людини.

— Що з прогулянки Львовом зали-
шилося в пам’яті?
― Пригадую, як ми їхали на Янівський 
цвинтар, на могили Стрільців УГА: у 
трамваї була страшенна тиснява, і, 

щоб мене не штовхали, Василь за-
городив мене руками й щось розпо-
відав. А я заслухалася його чарівним 
голосом. Також пам’ятаю, як у Музеї 
етнографії Василь сказав, що ніколи 
не мав вишитої сорочки. Народжений 
на Вінниччині, жив у Донецьку — там 
не було вишитих сорочок…

Увечері 9 січня, на Стефана, Ва-
силь від’їжджав до Києва. Ми разом 
із В’ячеславом Чорноволом прово-
джали його в аеропорт. Їдемо попри 
будинок КГБ, а там всі вікна світять-
ся, я кажу: „Скоро будуть арешти“. І 
справді, 1972-й став роком арештів: 
у Києві на Стуса вже чекали (його 
заарештували, звинуватили в анти-
радянській агітації та пропаганді, а 
у вересні засудили до п’яти років 
ув’язнення в таборі суворого режиму 
й трьох років заслання. ― І. Ш.). Про-
те табір не розірвав наші контакти: 
Василь був поруч, через паркан (у 
сел. Барашево, Мордовія. — І. Ш.). 
Звичайно, ми знайшли способи лис-
туватися.

― Про що писав Стус?
― Найперше — інформація: хто 
і що написав, яка акція готується 
тощо. Були різні настрої, враження 
(скажімо, про прочитану книжку), 
зауваження, вірші, думки, Василь 
любив поіронізувати. У листах пану-
вав братерський настрій, і ми справді 

почувалися родиною. В далечині нас 
страшенно мучила ностальгія. В одно-
му з листів Василь писав, що туга за 
Україною змушує його творити. Всі 
свої переживання він ховав у собі, 
беріг, щоб згодом вилити у творчості. 
Василь — весь у віршах.

— Табір, заслання — які спомини про 
Стуса збереглися з того часу?
— Пам’ятаю, як одного року в таборі 
на Різдво, на Василів день народжен-
ня, наше жіноче товариство вирішило 
заколядувати йому. Наступного дня 
Василь таємно передав нам прекрас-
ний вірш про коляду. А влітку 1975-го 
ми довідалися, що Василь у важкому 
стані: загострилася виразка. Ми від-
разу оголосили голодівку — на знак 
протесту проти того, що Василеві не 
було надано вчасну медичну допо-
могу. Через три дні його забрали на 
лікування.

На засланні Василеві було над-
звичайно важко, йому створили 
жорсткі умови. Та найсумніше було, 
коли його не хотіли (а, за правом, 
повинні були) відпустити до батька, 
який саме помирав. Василь оголосив 
голодівку і зателефонував мені. Я 
повідомила про це инших, а відтак 
(в основному завдяки В’ячеславові 
Чорноволу) майже всі політв’язні в 
таборах і на засланні оголосили голо-
дівку на підтримку Василя. Його таки 
відпустили в Донецьк попрощатися 
з батьком. Після заслання (Василь 
Стус повернувся до Києва у серпні 
1979 року. — І. Ш.) Василь писав із 
Києва, що опинився там у глибокій 
самотності — знаю, як колишні зна-
йомі вміли вдавати, що не бачать 
тебе… Тоді він пішов у Гельсинкську 
спілку — фактично вибрав собі дру-
гий термін.

― Які матеріяльні речі, пов’язані зі 
Стусом, є у Вас?
― Є листи, щоправда, небагато, фото-
графії. Також удома маємо Василеве 
погруддя авторства Марії Савки-
Качмар. Це найкращий із портретів 
Василя — він такий, яким був: зосе-
реджений, задуманий.

Сховатися од долі — не судилось.
Ударив грім — і зразу шкереберть
пішло життя. І ось ти — все, що снилось,
як смертеіснування й життєсмерть.
Тож іспитуй, як золото, на пробу
коханих, рідних, друзів і дітей:
ачи підуть крізь сто своїх смертей
тобі услід? Ачи твою подобу
збагнуть — бодай в передкінці життя?
Чи серцем не жахнуться од ознобу
на цих всебідах? О, коли б знаття…
Та відчайдушно пролягла дорога
несамовитих. Світ весь — на вітрах.
Ти подолала, доле, слава Богу.
На хижім вітрі щезне й ниций страх.

нескорені

25 років тому в ніч із 3 на 4 вересня в таборі особливого режиму в селищі Кучино Пермської области загинув 
Василь Стус. Про цю непересічну особистість говоримо із письменницею, літературознавцем, колишнім 

політв’язнем Іриною Калинець

Лише час від часу Бог посилає  
таких людей

Василь СТУС
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наш календар
11 вересня — День українського кіно.
11 вересня — День фізичної культури 
і спорту.
12 вересня — День працівників на-
фтової, газової та нафтопереробної 
промисловости.

Пам’ятні дати
9.09.1737 — народився Луїджі Галь-
вані, італійський фізіолог, один із 
засновників учення про електрику; 
встановив виникнення різниці по-
тенціялів при контактуванні металу з 
електролітом.
9.09.1769 — народився Іван Котля-
ревський, український письменник, 
перший класик нової української 
літератури, автор славнозвісної 
„Енеїди“. 
9.09.1828 — народився Лев Толстой, 
російський письменник.
9.09.1841  — народився Анатоль 
Вахнянин, український композитор, 
письменник і громадський діяч.
9.09.1863 — народився Борис Грінчен-
ко, знаний український мовознавець-
лексикограф і письменник. 
9.09.1900 — народився Олександр 
Смакула, український фізик і вина-
хідник.
10.09.1883  — народився Дмитро 
Донцов, громадсько-політичний діяч 
і мислитель, ідеолог націоналізму.
10.09.1894 — народився Олександр 
Довженко, український кінодрама-
тург, режисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станислав Люд-
кевич, український композитор, му-
зикознавець, автор кантати-симфонії 
„Кавказ“, кантати „Заповіт“. 
11.09.1864 — народився Павло Гра-
бовський, український поет і громад-
ський діяч. 
12.09.1897 — народилася Ірен Жоліо-
Кюрі, французький радіохімік і фізик.
13.09.1834 — народився Анатоль 
Свидницький, український письмен-
ник.
14.09.1769 — народився Олександр 
Гумбольдт, німецький природозна-
вець і географ.
14.09.1845 — народився Iван Бiлик 
(Рудченко), український письменник 
i етнограф.
15.09.1789 — народився Джеймс 
Фенімор Купер, американський  пись-
менник, автор романів „Останній з 
могікан“, „Звіробій“ тощо.
15.09.1804 — народився Михайло 
Максимович, український етнограф, 
iсторик i літературознавець.
15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич 
(Карпенко-Карий), видатний україн-
ський драматург, один iз зачинателів 
українського реалістичного театру.
15.09.1877  — народилася Олена 
Кульчицька, видатна українська ху-
дожниця.

— Як Ви сприйняли звістку про його 
смерть?
— Десь за тиждень до того мені на-
снилося, ніби маю з ним зустрітися: 
заходжу в його камеру, а там немає 
жодного вікна, брудні стіни… Думаю, 
як же Василь вміщається в такій вуж-
чині?.. Згодом я зрозуміла: це був 
гробівець… А в листопаді 1989 року я 
вже зустрічала труну Василя в Києві — 
була координатором перепоховання 
останків Василя Стуса, Олекси Тихого 
та Юрія Литвина. Коли Дмитро (син 
Василя Стуса) та инші повернулися 
із трьома домовинами з Пермської 
области, я найперше запитала, якою 
була його реакція, коли відкрили 
батькову домовину. А він каже: „Бать-
ко не змінився, тільки почорнів“. Але 
ж минуло кілька років!.. Тоді я збаг-
нула: вернулися мощі…

― Нині про Стуса багато гово-
рять, проте враження таке, що 
по-справжньому його велич і гені-
яльність розуміють одиниці. Чи 
ми в своїй більшості приречені на 
не(до)розуміння Стуса?..
― Це залежить від молодшого по-
коління. Стуса треба читати — тоді ти 
з ним розмовляєш. Чому не можемо 
невеличкими колами просто читати 
його вірші?.. Я не знаю у ХХ столітті 
поета, рівного Стусові. І, мабуть, 
справді мало хто розуміє, наскільки 
це великий поет: його поезія — це гли-
бока філософська думка, містицизм, 
надзвичайно багата поетична мова й 
дивовижна образність. Багато хто го-
ворить, що, коли читає Стуса, відчуває 

глибоке хвилювання. Не дивно, адже 
його вірші живі… Коли ми у 1988 році 
проводили у Львові десятки вечорів 
Стуса, щоразу був аншлаг.

Ну а те, що „власть імущіє“ не 
розумітимуть Стуса — на те нема 
ради. Зрештою, оцінку всьому дає 
час, життя і смерть. Смерть же існує 
тільки для матеріяльного, але не для 
духовного. Істинні речі, які стосуються 
духовности, культури, нації, любови, 
не зникають, бо власне задля них й 
існує людина.

― Євген Сверстюк назвав свідомий 
вибір Стусом своєї важкої життє-
вої дороги і невідступне прямуван-
ня нею подвигом…
― Мені здається, такі люди, як Ва-
силь, не вибирають подвижництва. 
Вони просто не можуть инакше. 
Через відчуття даности, яку прийма-
ють повністю і втекти від якої навіть 
не пробують: крок убік означав би 
падіння і самознищення.  Такі люди 
знають, що говорять не тільки з досві-
ду власного „я“ — це досвід борців за 
правду, це Христова наука про любов 
і жертовність. Лише час від часу Бог 
посилає таких людей — світлі про-
мені очищення і надії, инакше світ 
задихнувся б у ненависті. Деколи за-
питую себе, а як би Василь поводився 
нині, в умовах довколишнього бруду? 
Думаю, у багатьох випадках був би 
прикладом для нас. Певно, першим 
виступив би проти паплюження Го-
лодомору, освіти, мови, культури, 
історії…

Розмовляла Ірина ШУТКА

[•] Зустріч Нового року у Львові (1972). Зліва направо: Любомира Попадюк, Василь Стус, 
Олена Антонів, пані Садовська (мати Ганни), Ірина Калинець, Ганна Садовська, Михайло 
Горинь. Сидять: Стефанія Шабатура, Мар’ян Готало, невідомий
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Першого вересня у книгарні імени 
Богдана-Ігора Антонича прода-

вав український письменник Василь 
Шкляр. Це дебют акції „Письменник 
за прилавком“ Асоціяції видавців та 
книгорозповсюджувачів Львівщини.

Голова Асоціяції видавців та кни-
горозповсюджувачів Львівщини Ми-
хайло Ватуляк розповів, що Асоціяція 

започатковує серію таких зустрічей, 
щоби привернути увагу до укра-
їнських письменників, української 
книжки. Заходи будуть абсолютно 
некомерційні, а покупець разом із 
придбаною книжкою зможе отримати 
автограф автора.

Василь Шкляр сказав:
― Хочу, щоб мене читали на одно-

му подиху, тож намагаюся писати ціка-
во. Щойно зустрічався зі студентами, 
думаю, що вони читатимуть книжки, 
бо немає иншого шляху в духовному 
розвитку нації і людини взагалі, якщо 
не читати.

До слова, книгарню імени Богдана-
Ігора Антонича в приміщенні колишніх 
гральних автоматів відкрили у Львові 
28 липня на вулиці С. Бандери, 33. Зо-
всім поруч із Політехнікою! Дякуємо!

Книголюбка Софія МАТВІЇВ

коротко

У Львові завершився „Тиждень акту-
ального мистецтва“ — один з най-
масштабніших проєктів сучасного 
мистецтва в Україні, в якому взяло 
участь сто митців з Польщі, Нідер-
ландів, Великобританії, Ізраїлю, 
Ісландії, Канади, Швейцарії, України. 
Вони презентували вистави, інста-
ляції, виставки живопису і фото, 
кінопокази, лекції, майстер-класи та 
симпозіюм „Сила Мистецтва“.

Пам’ятну таблицю Лесі Українці 
відкрили в Берліні. Представники 
української та німецької громади на-
голосили на особливій ролі україн-
ської поетеси у розвитку культурних 
контактів між народами, нагадавши, 
що Леся Українка першою перекла-
ла поезії Генріха Гейне українською 
мовою.

Фільми-переможці фестивалю „Кіно-
Лев–2010“ показали 2 вересня в 
Музеї ідей. Ними стали: спеціяльна 
відзнака — „Тризуб Нептуна“ (реж. 
Іван Канівець), найкраща анімаційна 
стрічка — „Уві сні“ (реж. Катерина 
Чепік), найкраща документальна 
стрічка — „Днюка“ (реж. Андрій 
Кутіло, Олександр Наливайко), най-
краща ігрова стрічка — „Не тато“ 
(реж. Максим Ксєнда), гран-прі — 
Максім Буйніцкі „Перешкода“.

В Уричі 4 — 5 вересня пройшов V 
фестиваль української середньо-
вічної культури „Ту Стань!“. Тут були 
поєдинки русичів, народні ремес-
ла, середньовічна музика і танці, 
симпозіюм скульпторів, ярмарок, 
а гурт „Дивні“ зняв кліп „Колись 
давно-прадавно“ про цю унікальну 
пам’ятку природи, історії та архео-
логії, яка не має аналогів в Европі.

Митці з 18 країн світу у приміщенні 
Укрсоцбанку відкрили виставку 
художньої фотографії в межах V 
Міжнародного Салону „З любов’ю 
до жінки“. Салон давно сприяє роз-
витку фотомистецтва, зміцненню 
міжнародного співробітництва та 
приваблює не лише фотомитців, а й 
відомих людей.

У Львівській філармонії 10 вересня 
відбудеться творчий вечір Андрія 
Содомори, на якому презентува-
тимуть видану влітку книгу автора 
„Сльози речей“ та виступить піаніст 
Андрій Драган.

С. М.

Надворі холодно і дощ, а У Музеї 
історії релігії до 27 вересня –— 

маленьке кольорове свято. Теплий 
барвистий Львів з своїми затишни-
ми вуличками заховався від негоди 
у картини художниці, випускниці 
Львівської політехніки Лариси Учур-
ханової ― майстрині традиційного 
народного мистецтва.

Роботи, які по колу розмістились на 
стінах експозиційного залу, невигадли-
ві, реалістичні, але дуже настроєві. За 
допомогою яскравих світлих кольорів 
мисткиня доносить до глядачів власне 
бачення нашого міста. 

― Мені хотілося зізнатися в коханні 
Львову, місту, де пройшли мої дитячі 
і юнацькі роки, де я зустріла багато 
талановитих людей, — каже Лариса 
Учурханова. — Я хочу звернути увагу 
людей на те, щоб вони не просто 
любили Львів, але й оберігали його, 
зокрема від глобалізації. 

Серед зображень міської архітекту-
ри (шістесят шість картин) око глядача 
зупиняється на натюрмортах. Вони 
не випадають з кольорової палітри 
виставки, тільки переносять уяву з 
екстер’єру в інтер’єр. Одна картина 
навіть їх поєднала: на підвіконні — 
натюрморт, а за вікном — міський 
пейзаж.

Назву виставці дали рядки з пісні 
„Над рідними містами летить про тебе, 
Львове, спів“. Це вже одинадцята пер-
сональна виставка Лариси Учурханової. 
І якщо попередні експозиції, заува-
жують колеги художниці, були більш 
експресивні, то ця, можливо, через 
тематику, має виражену ліричну нотку.

Свої душевні переживання Лариса 
Учурханова виражає на папері не тіль-
ки за допомогою темпери і художньої 
гуаші. До відкриття виставки видав-
ництво „Логос“ видало і її поетичну 
збірку-альбом „Листопад“. До книжки 
увійшли твори, вибрані з семи попе-
редніх видань, й ілюстрації мисткині. 

Наталя ЯЦЕНКО

презентація

Львів, витворений серцем 
і пензлем

письменник за прилавком

Замість гральних автоматів — 
книгарня!
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Колектив
― Студентська хорова капела має таку 
особливість, — каже мій співрозмов-
ник, — що до неї завжди приходять 
нові люди, адже „ветерани“ закінчу-
ють навчання і покидають колектив, а 
на їхні місця приходять нові студенти. 
За останній рік до нас прийшло майже 
60% теперішнього складу.

― Тобто будь-який студент може 
прийти і сказати: хочу співати в 
хорі?
― Так, може прийти і сказати (смі-
ється). Але людина мусить мати до 
цього талант, звісно, і ще певну артис-
тичність. Ми прагнемо, щоб людина 
на сцені гарно виглядала, виражала 
емоції мімікою і жестами. Людей 
талановитих є багато, але людей, які 
працюють над своїм талантом, — об-
маль. В нас у „Гаудеамусі“ є люди 
імпульсивні, є спокійніші, є жартівливі, 
але ми разом робимо одну справу, 
щось дуже важливе і дуже гарне, те, 
чого не зможеш зробити самотужки.

― А як виглядає репетиція хорового 
колективу?
― Кожну репетицію починаємо з 
тридцятихвилинної розспівки. Це 
дуже важлива річ, майже те саме, що 
й розминка для гімнастів. Ще є речі, 
які треба технічно виспівувати — ви-
роблення техніки, дикції, артикуляції, 
чистоти інтонування звуків. Якщо ми 
вивчаємо твір, і в нас є певна програ-
ма, то репетиція триває три години.

― А де виступає „Гаудеамус“? Який 
ваш репертуар?
― На Співочому полі в Шевченківсько-
му гаю, на фестивалі „Країна мрій“, у 
Палаці ім. Г. Хоткевича, на Книжковому 
форумі „Видавці — дітям“. Ми раді 
виступати всюди, де наша програма 
підходить. А ще співали з „Містом 

казкових мрій“ (київський фольк-
гурт — Авт.). З ними, до речі, на студії 
записали трек до їхньої пісні. У репер-
туарі колективу — твори авторів різних 
стилів та епох: А. Вівальді, Л. Бетховена, 
Д. Каччіні, Д. Бортнянського, А. Веделя, 
М. Березовського, М. Лисенка, А. Гнати-
шина, Д. Січинського, В. Барвінського, 
М. Леонтовича, Є. Козака, А. Кос-
Анатольського, М. Скорика, Божествен-
на літургія Ів. Золотоустого, українські 
народні та обрядові пісні. Зараз біль-
ше сконцентрувалися на українських 
народних піснях, бо ми — українська 
хорова капела, основу якої мають скла-
дати українські народні твори. 

Співаки — люди активні. Люблять 
подорожувати, їздять у гори. Також 
мають власний сайт www.gaudeamus.
lviv.ua, це — дипломна робота хо-
риста Юрка Тайстри. Роман Дзундза 
зауважив: переважно ті, що співають 
в хорі, вчаться дуже добре, не мають 
заборгованостей і більшість іспитів 
складають „автоматом“.

Репетиції хору проходять у головно-
му корпусі, в 210 авдиторії. Керівник 

з усмішкою згадує, як хористи готу-
валися до першого виступу і, щоб не 
боятися акустичного звуку, увечері ви-
ходили на коридор і співали на сходах. 
А щодо психологічного страху перед 
публікою, то каже:

― Не можна відчути вагу штанги, 
якщо на неї тільки дивитися. Треба 
її підняти. Так само і зі сценою — з 
кожним разом тобі стає все легше та 
комфортніше на ній.

― Які плани в колективу?
― Планів дуже багато, я навіть бо-

юся всі озвучувати. Цього року будемо 
намагатися взяти участь у „Великій 
коляді“ в Домініканах. Також плануємо 
зробити невеличкий концерт на День 
закоханих, виконати якісь романтичні 
твори. Ми — обличчя Політехніки, хо-

тілося б, щоби воно гарно виглядало. 
Ще ми недавно почали вчити джаз, 
джазовий твір шестиголосий (його 
дуже цікаво виконувати). 

Керівник 

Роман Дзундза закінчив факультет 
хорового диригування Львівської 
музичної академії ім. М. Лисенка. 
Авторитетами серед диригентів вва-
жає С. Турчака, О. Кошиця, Є. Савчука, 
М. Колессу, І. Циклінського. До „Гау-
деамусу“ працював хормейстром в 
Оперному театрі, потім хормейстром 
у хоровій капелі „Трембіта“. Музикою 
займається змалечку, колись навіть 
співав із оркестром. Тепер працює над 
виданням творів для чоловічого хору. 
Любить читати, особливо фантастику. 
Рей Бредбері, Кліффорд Саймак — одні 
з його улюблених письменників.

― А які Ваші улюблені твори в музиці?
― Люблю твори Бетховена, особливо 
зараз, коли почав ближче вивчати по 
партитурі симфонії. Люблю Моцар-
та — це надзвичайно ліричний, легкий 
композитор, інтуїтивний, це — „душа“. 
Подобається Дворжак, особливо вось-
ма симфонія, також Гріг — „Пер Гюнт“.

― Ви з дружиною разом керуєте 
хором?
― Так, хормейстерів у „Гаудеамусі“ 
двоє — я і моя дружина Ірина. Вона — 
прекрасний вокаліст і хоровий дири-
гент. Нашій донечці Марічці майже 
два рочки, я хотів би, щоби вона в 
майбутньому теж займалася музикою.

― Що Ви побажаєте своїм вихован-
цям?
― Щоби всі були здорові — це най-
головніше. Розвивайтеся і працюйте 
на себе сьогодні, бо „завтра“ може 
бути дуже важке. Зараз є доступ до 
всього — до інтернету, музики, відео, 
до всіх благ, які дає суспільство, і десь 
втрачається сакральна людяність. Я 
хочу побажати, щоб мої вихованці і 
всі читачі „Аудиторії“ були Людьми з 
великої літери. 

Розмовляла Софія МАТВІЇВ

хорове мистецтво

„Гаудеамус“ — обличчя Політехніки

Далекого 1950 року у Львівській політехніці створили студентську хорову капелу. 
Засновником став заслужений діяч мистецтв України Володимир Пекар. У 1968 році 

капелі присвоїли почесне звання „Народна“. Відтоді „Гаудеамус“ — багаторазовий 
лавреат міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів. Сьогодні 
капела налічує 67 студентів. Вже третій рік керує колективом молодий диригент Роман 
Дзундза, з яким ми й поведемо мову

Ті, що співають в хорі, вчаться дуже добре  
і більшість іспитів складають „автоматом“.



18 ч. 25 (2705)
9 — 15 вересня 2010[КУЛьТУРА]

Місію виконано
Від 2 до 4 липня у с. Поповичі на 
фортифікаційних укріпленнях часів 
Першої світової війни тривав арт-
фестиваль „Fort.Missia“. Дійство про-
водилося лише вдруге, зате стало 
одним із найпотужніших фестивалів 
країни, до того ж проходило під патро-
натом голови ЛОДА Василя Горбаля.

Що ж було такого, за що варто 
дякувати організаторам і довго зга-
дувати? Вічно живі „Мертві Півні“ 
презентували нові пісні. „Тартак“ із 
відважним Сашком Положинським 
здійснив рекордне „коло пошани“ по 
всьому танцполю у публіки на руках. 
Американці „Let Me Introduce You To 
The End“ після віртуозної гри розкида-
ли сотні дисків. „Пропала Грамота“ та 
„Рутенія“ дарували душевність, драйв 
та повстанські пісні. Гонорові ґазди з 
гуцульської капели „БАЙ“ вишивали 
танці з молодицями, а „Люди Добрі“ 
рубали гопака у наметових містечках. 
„Banda ARKAN“ забезпечила нічні гу-
ляння, а поляки „Sloma i Przedwietrze“ 
презентували шикарне вогняне шоу.

Новинка „ФортМісії-2010“ — фести-
валь сучасної драматургії „Драма.UA“ 
відкрив театральні таланти у виставах 
колективів із Херсону, Луганська, Тер-
нополя та Львова. З письменниками 
Петром Мідянкою, Світланою По-
валяєвою, Олександром Бойченком, 
Наталкою Трохим, Олегом Лишеґою, 
Лесем Белеєм виступало багато мо-
лодих поетів та охочих прочитати свої 
літературні творіння.

Цікавою атракцією став і турнір із 
волейболу між чиновниками зі Львова 
та Перемишля на території Мостисько-
го прикордонного загону (хто вболіває 
за державних мужів, зазначу, що пере-

могла дружба з рахунком 1:1). А ще 
випускали сотні голубів, презентували 
ретро-машини Авто ЗАЗ „Козак“ та 
справжню повітряну кулю, веселилися 
на „Великих Швейківських Маневрах“ 
і споглядали потужні ленд-арт об’єкти.

І, звісно, намети в ромашках, 
світлячки уночі, краєвиди села у ран-
ковому тумані та день народження 
авторки цих рядків J  зробили цей 
захід, дійсно, незабутнім.

Ми любимо Карпати!

Від 30 липня до 1 серпня у Славському 
пройшов четвертий Міжнародний 
фестиваль „Славське-Рок“.

Музична програма цього заходу 
була представлена у трьох напрямках: 
вечірня, денна та клубна сцени. Цього 
року на вечірній сцені Україну представ-
ляли „Мертвий Півень“, „Гуцул Каліпсо“, 
„Димна Суміш“, „Махіма“, „Ґорґішелі“, 
„ТаРУТА“, „Рутенія“, „Revenko-Band“, Ев-
ропу — драйвові поляки „Farben Lehre“ 
і „TABU“, італійці „Strawberry Street 
Band“, німці „Nader & the Black Pearls“ 
та грузини „AstroGeorgia“. На денній 
сцені можна було побачити і почути 
представників рок-генерації української 
культури — тут виступали як відомі гур-
ти, так і ті, котрі для багатьох стали при-
ємним відкриттям. Клубна сцена діяла 
вночі. Ді-джеї з европейських просторів 
не давали заснути фестивальній публіці 
аж до світанку.

У рамках фестивалю пройшов і між-
народний керамічний симпозіюм „Біле 
Дерево“. В таборі керамістів зробили 
піч, в якій в останню ніч обпалювалася 
вся кераміка, зроблена гостями.

Динамічною була і спортивна про-
грама. Усі, кому хотілося збути зайву 
енергію, могли поїхати у велопохід, 

виступити на змаганнях із фрірайду та 
байкінгу на схилах гори Тростян. Крім 
того, у Славську завжди можна створи-
ти власні маршрути відпочинку — від 
походу за чорницями до купання в 
гірських річках.

І найбільшою несподіванкою фес-
тивалю для мене стало проживання 
по сусідству з (!) „Мертвими Півнями“. 
„Півні“ презентували на цьогорічних 
літніх фестивалях свій новий диск „Ра-
діо Афродита“. Це збірка осучаснених 
переспівів українських хітів ХХ століття 
і наші міські романси.

― Нещодавно мені до рук по-
трапила книжка, — розповів Місько 
Барбара, — де йдеться про підпільну 
короткохвильову радіостанцію УПА, 
що діяла в 1943―1945 роках. Вона 
мала щось зо три різних позивних, і 
одним із них було „Радіо Афродіта“. Ця 
станція, або як тоді казали „висильня“ 
(від слів „висилати сигнал, передачі“), 
вела мовлення чотирма мовами: ан-
глійською, французькою, російською 
та українською. З одного боку, до пла-
тівки увійшли пісні, які в ті роки були 
відомі, і їх час від часу разом із бойови-
ми вістями могли крутити підпільники. 
З иншого боку — це натяк, що „Півні“ 
перебувають певним чином у підпіллі 
стосовно сучасного шоу-бізнесу. А до 
того ж, можна зазначити, що не лише 
в Британії були піратські рок-н-рольні 
станції — в нас вони з’явилися років на 
двадцять раніше!

Отак під впливом Карпат та музики 
(фестиваль проходив під гаслом „Ми 
любимо Карпати!“) і промайнуло літо 
фестивальне, відкриваючи нішу для 
спогадів і довгий сезон очікування 
наступного літа…

Софія МАТВІЇВ
Шегині — Поповичі — Славське

літо на колесах

Чимало фестивалів відбулося цього літа, на кількох із них пощастило побувати й журналістові „Аудиторії“ 
і впевнено сказати — літо вдалося

Україна — країна фестивалів
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Що ж, випала нагода пере-
вірити так воно чи не так і 
мені, тому пакую речі… Ніч у 
потязі — і зранку я вже там. 
Зрештою, якби довелося 
їхати довше, то кожен новий 
кілометр дороги давався б 
важче і важче: купе у поль-
ських вагонах такі вузенькі, 
а полиці розміщені так низь-
ко, що трьом пасажирам не 
те, що ніде розминутися, а 
й сидіти незручно. Зате на 
столику в кожного є пляшка 
мінералки та сухі серветки, 
а чай із лимонним соком у 
„піґулці“ люб’язні провід-
ники дають безкоштовно.

Залізничний вокзал захо-
плення не викликав. Можли-
во, причина в тому, що його 
реставрують до Евро-2012 і 
основна будівля (схожа, між 
иншим, на замок) та площа 
перед нею обгороджені пар-
каном. Далі від вокзалу бу-
диночки нічим не примітні, 
вулички — також, навіть ви-
никло певне розчарування-
роздратування. Але чим 
ближче до центру — серця 
будь-якого старовинного 
міста, тим більше аналогій 
з иншими містами. Через 
широкі вулиці та величні 
блискучі багатоповерхові 
торгові центри Вроцлав на-
гадав мені вже Київ, але 
рукави річки Одри, готичні 
собори з міцної, темної від 
часу і пожеж (70% міста під 
час Другої світової війни 
було зруйновано) червоної 
цегли вказують на те, що 
місто европейське та ще й з 
багатою історією. 

Площа Ринок — перше 
моє захоплене „ах“. Вели-
чезна — раз, багато фонта-
нів на ній — два, красива — 
три. Якщо порівнювати з 
львівським Ринком, то вроц-
лавський більший, мабуть, 
у чотири рази. Кожен буди-
ночок відреставрований, 
серед старих більш-менш 
гармонійно вписуються нові 
будівлі, хоч поляки і наріка-

ють, але таких архітектурних 
ляпів, як у нас поблизу Бу-
динку книги, мені побачити 
не довелося. На площі Ринок 
я зробила, натомість, инше 
відкриття: з вроцлавцями, 
виявляється, мирно співіс-
нують гноми, або красно-
людки. Вони мають свій 
мініятюрний вхід у банк і 
свій таких же розмірів бан-
комат, три неповносправні 
гноми — сліпий, глухий і на 
інвалідному візку застигли 
біля ратуші. І таких малень-
ких співмешканців налічу-
ється у Вроцлаві близько 
сотні. Вони розкидані по 
місту і можуть раптом ви-
гулькнути у найнесподівані-
ших місцях — біля кафе, на 
підвіконні за ґратами, навіть 
на березі річки — там гном 
пере свій одяг. Кажуть, що 
для туристів існує така роз-
вага — знайти всіх гномів, 
а заодно і подивитися ви-
значні пам’ятки. Така любов 
вроцлавців до гномів має 
політичне підґрунтя: ці чо-
ловічки були намальовані 
на мурах міста у 80-х роках 
минулого століття як протест 
проти військової диктатури. 

Гноми є швидше „ро-
дзинками“ старої частини 
міста, а от по дорозі до цен-
тру розкидані на тротуарах 
модерні скульптури. Не-
звично бачити великі граль-
ні кубики чи кам’яну брилу, 
ніби прошиту срібними нит-
ками… На вулиці Ю. Пілсуд-
ського перед світлофором 
скульптурна група людей 
начебто розламує тротуарну 
плитку і входить у землю, 
щоб на протилежному боці 
вийти на поверхню. В парку 

Ю. Словацького стоять два 
бронзові фотелі, та посидіти 
можна лише на одному — 
на другому поруч примости-
лася жінка-скульптура. Мій 
фотоапарат на одному з бу-
динків „помітив“ великого 
кольорового метелика — от 
летів-летів — і сів перепо-
чити. Містечкові дрібнички 
це все, та саме вони творять 
неповторний мистецький 
шарм Вроцлава.

Друге „ах“ — це мож-
ливість у спеку з’їсти не 
лише lody z owocami, тобто 
морозиво з фруктами, а 
й освіжитися в численних 
фонтанах і фонтанчиках. 
Окрім фонтанів, які то тво-
рять архітектурні ансамблі, 
то раптово вистрибують з 
тротуару, зокрема, на пло-
щі Ринок і в зоопарку ле-
жать шланги, з яких через 
дірочки розбризкуються 
цівки води. Біля „Пивниці 
Свидницької“ (знане місце 
тим, що тут свого часу були 
Фредерік Шопен, Йоган Ґете 
та инші видатні особистості) 
красується фонтан у ви-
гляді бронзового ведмедя. 
Потримала його за язик — 
тепер очікую на здійснення 
бажання. У Вроцлаві торік 
відкрили і мультимедійний 
фонтан (найбільший у Ев-

ропі!) — на вихідних можна 
помилуватися біля нього 
музично-лазерним шоу.

І, наостанок, ще кіль-
ка культурних вражень від 
Вроцлава. Дивна річ, але „в 
них“ не прийнято поступати-
ся місцем у транспорті. Зна-
йому, яка вирішила проявити 
у трамваї львівську вихова-
ність, обізвали дивачкою. І це 
при тому, що існують написи 
„поступайтеся місцем стар-
шим“… Зате вроцлавці, зда-
ється, мусять багато читати: 
асортимент книгарень і їхня 
кількість тішить око. А „tanie 
książki“ — книжки з наймен-
шою подряпиною втрачають 
у ціні до 70% — радість і для 
студента, і для туриста.

Вроцлав — кандидат на 
европейську столицю куль-
тури у 2016 році. На площі 
Ринок перед ратушею сто-
їть „брама“, перехід через 
яку додає ще один голос 
на користь цього міста. Пе-
рейшла двічі, бо Вроцлав 
справді (блогери не пере-
більшують) того вартий. 
Можливо, колись, у 2024 
році, коли Львів, сподіваю-
ся, буде серед кандидатів на 
цей почесний статус, хтось із 
вроцлавців теж так зробить.

Наталя ЯЦЕНКО

екскурсія

Місто зустрічей, місто дванадцяти островів і сто сімнадцяти мостів, одне з найбільших, найстаріших і най-
гарніших міст Польщі… Так відгукуються про нього ті, кому пощастило побувати у Вроцлаві 

Місто дванадцяти островів
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Розпочався відбірний турнір до Евро-2012. Збірна 
України, яка на правах господарки змагань потрапляє 

в основне коло турніру без кваліфікації, зіграла виїзний 
товариський матч зі збірною Польщі.

Перший матч під орудою Юрія Калитвинцева синьо-
жовта дружина зуміла звести до нічиєї. На другій доданій 
хвилині гол у ворота поляків забив Євген Селезньов. Після 
відставки Маркевича і надалі головною проблемою збірної 
залишається захист. Проте, попри не цілком виразну гру, 
збірна України ще жодного разу не поступилася у товарись-
кому матчі. Що ж, подивимося, що буде далі. Наступний 
матч зі збірною Чилі українці зіграють 7 вересня у Києві (на 
момент підготовки публікації ще не відбувся). До речі, це 
перший матч збірної України з південноамериканськими 
командами.

Що ж до самих відбіркових матчів, то вони потішили 
вболівальників несподіваними результатами. Португалія 
зіграла з Кіпром в суперрезультативну нічию — 4:4. Непо-

ступлива Білорусія на виїзді з мінімальним рахунком 1:0 
перемогла колись грізну збірну Франції.

Допоки ж на футбольних полях вирують пристрасті, 
Україна ще й на повну потужність готується до Євро-2012. 
Водночас із початком відбірного турніру було презентовано 
проєкт „Друзі Евро-2012“. 

У рамках цієї промо-компанії кожна з приймаючих країн 
обере по 100 людей — 50 відомих і 50 пересічних громадян, 
яким буде надано статус „Друзів Евро-2012“ та які будуть 
безпосередньо залучені до популяризації футбольної пер-
шості як на теренах України й Польщі, так і за їхніми межами. 

Серед перших, кому урочисто надано таку спромогу при-
єднатися до проєкту, були Сергій Бубка та Валерій Борзов. 
Окрім легендарних олімпійців, статус „Друзів Евро-2012“ уже 
отримали лідер популярного гурту „Океан Ельзи“ Святослав 
Вакарчук та засновник дитячого видавництва України „А-ба-
ба-га-ла-ма-га“ Іван Малкович. 

Сторінку підготував Ігор МИХАЛЕВИЧ

Підсумковим бронзово-третім 
місцем завершилися для націо-

нальної української збірної перші в 
історії Юнацькі Олімпійські Ігри. І це 
безумовний успіх. Приємно, що до 
цієї великої перемоги долучилися і 
львівські спортсмени.

Власне, нещодавно вони поверну-
лись з цього представницького старту 
до Львова. У складі збірної команди 
України в Сінгапурі виступило троє 
представників Львівщини, двоє з 
яких є вихованцями училища фізичної 
культури. Найбільшого успіху добилася 
Оксана Райта (легка атлетика, тренер 
Михайло Сташків), яка привезла до 

Львова першу таку нагороду, здо-
бувши бронзову медаль у змаганнях 
з легкої атлетики та встановивши 
рекорд Европи серед дівчат у бігу 
на дистанції 2000 м з перешкодами 
(6.41,42). Натомість, Юрій Федечко 
(сучасне п’ятиборство, тренери На-
талія Роговенко, Адам Прибило) посів 
12 місце в особистому заліку та 7 місце 
в командному міксі (зі спортсменкою 
із Сінгапуру). Львів репрезентував у 
Сінгапурі також і представник стріль-
би із лука Віталій Комонюк (тренер 
Марія Гавелко), випускник ЗОШ № 32 
м. Львова, а нині студент першого 
курсу Львівського державного універ-
ситету фізичної культури.

Найоригінальніше юних олімпій-
ців із вагомим здобутком привітав 
дворазовий олімпійський чемпіон 

Валерій Борзов. „Я 
завжди вважав, що 
поразка — а серед нас 
є й ті, хто повернувся з поразкою, — це 
ембріон майбутньої перемоги. А пере-
мога — це як солодкий торт: роздав 
друзям, і нічого не залишилося. Щоб 
такого не відбулося, бажаю вам насна-
ги у роботі над собою, аби з наступних 
олімпійських стартів ви обов’язково 
повернулися із нагородами,“ — сказав 
наш уславлений атлет.

На старт Першої Юнацької Олім-
піади вийшли 3522 спортсмени 
(1846 юнаків та 1676 дівчат) віком 
від 14 до 18 років, які представляли 
204 країни світу. Упродовж 12 днів 
вони у 26 олімпійських видах спорту 
розіграли 201 комплект нагород. 

Головним завданням, на пере-
конання Сергія Бубки, наразі є збе-
реження спортивного потенціялу і 
створення необхідних умов для юних 
олімпійців: „Зараз ми повинні доклас-
ти всіх зусиль, аби ці паростки успішно 
розквітли на Олімпійських іграх в Лон-
доні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016, — 
каже він. — Як показали Ігри в Пекіні 
та зимова Олімпіяда у Ванкувері, нам 
вкрай необхідні сучасні спортивні 
споруди…“.

З ідеями Сергія Бубки не можна не 
погодитися і хочеться вірити, що в най-
ближчому майбутньому Україна буде 
серед лідерів не тільки у змаганнях 
серед юнаків, студентів, ветеранів та 
інвалідів, а й у великому дорослому 
спорті.

перші юнацькі олімпійські ігри

Ми — треті у світі

відбірний турнір

З думками про Евро-2012
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Ретро-
кальку-
лятор

Спортсмен, 
що займається 

вітрильним 
спортом

Бланк із 
запитаннями

Хижий 
птах

Сухість у роті, 
бажання пити Нагорода

Велике 
морське 

судно

Дуже 
висока 
хвиля

Автомат 
системи 
Калаш-
никова

Німець-
кий 

автомо-
біль

Дитина, що 
розвивається 

швидше за своїх 
ровесників

Крок у 
танці

Адміністративно-
територіальна 
одиниця Греції

Планета 
Сонячної 
системи

Валюта 
Вірменії

Най-
більший 
музич-

ний 
інстру-
мент

Нота Лелеко-
подібний 
тропіч-

ний 
птах

Ріка у 
США і 
Канаді

Український 
народний музич-
ний інструмент 

Міні 
ресто-

ран

Ліжко на 
пляжі

Карликовий буйвіл 
із острва 
Сулавесі

Тибет-
ський 
бик

Держава 
на Ара-
військо-
му п-ові

Сольний 
номер в 

опері

Францу-
зька 

одиниця 
довжини

Найбільший 
материк Землі

Ріка в 
Тбілісі

Одиниця 
потуж-
ності

Раптовий напад 
на когось

Львів-
ський 

автобус

Спортивна гра з 
метання стрілок-

дротиків

Праців-
ник лабо-

раторії

Верб-
люд-

гібрид

Напій 
давньогрецьких 

богів

Управ-
ління 

факуль-
тету

Розмінна 
монета 
Лаосу

Одиниця 
кількості 
інформа-

ції
Ліки 

алхіміків 
від усіх 
хворобЧолові-

чий голос
Найбіль-
ша ріка 
Італії

Літера 
латинсь-

кого 
алфавіту

Частина 
авто для 
перевозу 
багажу

Давньо-
римський 

Аїд
Дикий 
кінь

Місто, 
знайдене 
Шліма-

ном

Зміна голосу в 
хлопчиків-підлітків

Напад на 
короля у 
шахах

Отруйна 
змія, 

індійська 
кобра

Неспроможність 
платити за своїми 
зобов’язаннями

Бог 
півден-

ного 
вітру

Частина земної 
поверхні, 

визначена межами 
або кордонами

Літера 
грецького 
алфавіту

Бог 
сонця у 
єгиптян

Кінцівка 
людини

Крово-
носна 
судина

Пістолет 
Токарєва

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

* * *
У раю Архімед, Паскаль і 

Ньютон бавляться в хован-
ки. Архімед жмурить. Пас-
каль біжить за горизонт, 
а Ньютон бере палицю, 
рисує навколо себе квадрат 
зі стороною один метр. 
Архімед закінчує рахувати, 
відкриває очі і кричить:

― Я бачу Ньютона!
― О, ні, пане Архімеде! 

Ньютон на метр квадрат-
ний — це Паскаль!
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Вітаємо!
Цього літа став на рушничок щастя зі своєю коханою Іриною спортивний оглядач 
„Аудиторії“ Ігор МИХАЛЕВИЧ. Редакція вітає молодят з цією важливою поді-
єю у їхньому житті, бажає їм щасливого шлюбу, гарного сімейного гніздечка, 
любові, злагоди, взаємоповаги. 

Реклама 
в „Аудиторії“

Реклама на внутрішніх сторінках 
газети розміщується блоками. 

Частина 
шпальти

1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 300 200 150 100 50

Примітка: непряма реклама, юві-
лейні та инші статті на замов-
лення — 50% від тарифів.

Реклама на обкла динці 
(повноколірний друк)

Перша сторінка: один блок пло-
щею 24 см2 — 250 грн. (розміщу-
ється тільки внизу сто рінки, не 
більше трьох рекламних блоків в 
одному числі тижневика).
Остання сторінка: один блок площею 
24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти — 
200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.; 
1 шпальта — 450 грн.
Виготовлення рекламного блоку 
на замовлення (від мінімального 
блоку до формату А4):
• реалізація ідеї замовника з ви-
користанням матеріялів замовни-
ка — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошу-
ку матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника 
редакцією до виготовлення кінце-
вого зразка — 300 грн.
Система знижок: за дві публікації 
одного і того ж рекламного бло-
ку — знижка в розмірі 5% від суми 
замовлення, за три публікації — 
10%, більше трьох публікацій — 
15% від суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку 
на додану вартість та податку на 
рекламу. Крайній термін подання ре-
клами — десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів,  
вул. С.Бандери, 12, кімн. 229, 103. 

Телефон/факс (0322) 258-26-08.  
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Колектив кафедри теоретичної радіотех-
ніки та радіовимірювань ІТРЕ Львівської 
політехніки висловлює співчуття про-
фесорові кафедри Мирославу Дмитро-
вичу Кіселичнику з приводу передчасної 
смерти його брата

Івана Дмитровича.

Колектив кафедри іноземних мов Ін-
ституту гуманітарних і соціяльних наук 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює щире співчуття 
викладачу кафедри Андрієві Романовичу 
Сидору з приводу важкої втрати — смерти 

матері.

Колектив управління науково-дослідної 
частини Львівської політехніки ви-
словлює сердечне співчуття начальнику 
відділу захисту інформації Григорію 
Михайловичу Шандрівському в його 
тяжкому горі — смерті 

внучки Даринки.

Вважати недійсними: 
утрачений диплом ВК № 30655145, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Новошицького Ростислава 
Олеговича;
утрачений диплом ЛР № 000519, виданий Дер-
жавним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Николишина Олега Івановича;
утрачений диплом МБНХ № 011915, вида-
ний Державним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Маковецького Богдана 
Богдановича;
утрачений диплом КВ № 754735, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Юрчишина Михайла Михайловича;
утрачений диплом ВК № 37192790, виданий 
Інститутом підприємництва та перспективних 
технологій на ім’я Борис Ольги Олексіївни;
утрачений диплом Щ № 086221, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Родіонова Валерія Євгеновича;
утрачену залікову книжку № 0514507, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Краєвської Віри Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Тарарука Олександра 
Костянтиновича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бридун Любові Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Зінчук Катерини Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Поляруша Дмитра Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Мінкевич Надії Іванівни;
утрачений студентський квиток ВС 
№ 02075424, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Склярова 
Михайла Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ярошовець Ольги Володимирівни;
утрачений студентський квиток ВК 
№ 06299768, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пашков-
ського Юрія Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Тижника Романа Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Стороженко Олени Анатоліївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Чорній Людмили Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Засадній Марії Любомирівни;

експрес-оголошення
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Вовк Наталії Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Поварчук Ірини Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кожушко Оксани Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Мрочка Петра Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Цюпака Андрія Романовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Кеня Михайла Ігоровича;
утрачений студентський квиток ВК 
№ 07009437, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жулевич 
Христини Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Костюковича Василя Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Яценович Руслани Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Карабіна Ігора Святославовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Довганича Петра Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Сінькова Бориса Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Вуйцик Тетяни Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Журавської Вікторії Юріївни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Бучинського Володимира Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Галяновської Мар’яни Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Лавровської Анастасії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Мархевки Назарія Богдановича;
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для львів’ян і гостей міста

Національний театр  
опери та балету  
ім. С. Крушельницької

10 вересня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
11 вересня — Cavalleria rusticana (опера). 

18.00. 
12 вересня — „Лілея“ (балет). 12.00; 

„Орфей і Еврідіка“ (опера). 18.00.
15 вересня — „Весела вдова“ (оперета). 

18.00. 

Перший український театр  
для дітей та юнацтва

12 вересня — „Попелюшка“. 15.00. 
14 вересня — „Попелюшка“. 12.00.
15 вересня — „Троє поросят“. 12.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
11, 12 вересня — Орґанно-вокальні 

концерти Генделя, Баха. 
І. Маковецька — сопрано, 
Н. Величко — орґан. 17.00.

„Квартира 35“
→ вул. Вірменська, 35.
Виставка фоторобіт Валентини Синенької.

Музей Ідей
→ вул. Валова, 18-А.
До 14 вересня — проєкт Максима 

Максиміва „Зникаючі види“.

Галерея „Зелена канапа“
→ вул. Вірменська, 7.
Виставка живопису. Борис Егіазарян.

Кав’ярня-галерея „Штука“
→ вул. Котлярська, 8.
Фотовиставка Ірини Замори та Романа 

Бариляка „За обрієм. Індонезія“.

Благодійний фонд збереження 
архітектурних пам’яток
→ вул. Коперніка, 40-А.
Виставка „Паперове перевтілення“.

Галерея „Дзиґа“
→ вул. Вірменська, 35.
Проєкт галереї „Biala“ (Люблін).

Львівський палац мистецтв
→ вул. Коперніка, 17.
Виставка „Продовжуємо спочатку“.

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 — 1,50 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 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №

Головний редактор — Ярослава ВЕЛИЧКО 
Заступники головного редактора — 
Тетяна ПАСОВИЧ, Роман КІНДРО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Софія МАТВІЇВ
Логотип, дизайн та комп‘ютерне складання —  
Павло ПРОЦІВ
Редакція послуговується Проєктом нового 
українського правопису.

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо  
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. За зміст і достовірність рекламних 
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Ірини ШУТКИ.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННя]

Для усіх, хто захоплюється фотографією, тижневик 
„Аудиторія“ оголошує традиційний фотоконкурс. 

Цього року — на тему „Таємниці моєї країни“. 
Роботи приймаємо до 1 жовтня 2010 року за адресою: 

Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус Львівської 
політехніки, кімн. 229. 

Головні умови та вимоги:
• авторами робіт мають бути тільки студенти;
• світлини можуть бути кольорові або чорно-білі у фор-

маті не меншому, ніж 20 × 30 см, оформлені в паспарту;
• один автор може подати на конкурс не більше 5 робіт;
• фотографії подавати в друкованому й електронному 

варіянтах із заповненою анкетою;
• кожна робота мусить мати назву;
• світлини можуть бути у таких номінаціях: портрет, пей-

заж, натюрморт, макрозйомка, урбаністика та сюжетні 
фотографії (номінації вказувати в анкеті). 
Телефон для довідок: 258 26 08.

Оргкомітет

увага: фотоконкурс!

„Таємниці моєї країни“

Анкета учасника фотоконкурсу  
„Таємниці моєї країни“
Прізвище, ім’я  _________________________________
______________________________________________
Вік ___________________________________________
Де навчаєтеся (заклад, курс, група) _______________
______________________________________________
Підписи до світлин (крім того, в дужках вказати номінацію)
1.  ____________________________________________
______________________________________________
2.  ____________________________________________
______________________________________________
3.  ____________________________________________
______________________________________________
4.  ____________________________________________
______________________________________________
5. ____________________________________________
______________________________________________
Ваші координати (у т. ч. моб. тел.)  _______________
______________________________________________
Номер учасника конкурсу (не заповнювати) _______
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