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політехніка книжкова
авершився XVII Форум видавців у Львові. Сьогодні „Аудиторія“ розповідає про незабутні
Зполітехніки
зустрічі й цікаві видання цього великого Свята книги, на якому видавництво Львівської
також презентувало свої нові видання

Книжки, яких не можна
не прочитати
Для тих, хто
прагне знати
рідну мову

авторки, найліпше відображають зміст книжки
та її триєдину мету — показати різні типи мовних норм (і найтиповіші
відхилення від них), системність мови (єдність і
взаємозв’язок її розділів)
і її самобутність. Тільки
такий, комплексний, підхід розкриває суть мови
вповні, переконана Оксана
Романівна. Проте цим новаторство не вичерпується: оригінальним у книжці
є й подання матеріялу —
від привабливої яскравої
обкладинки до плакатів,
таблиць, дотепів, цікавинок, практичних і тестових
завдань усередині. Ірина
Фаріон, доцент кафедри
української мови, цінність
посібника також вбачає в
тому, що він передає не
просто „чисті“ знання, а й
світоглядні цінності. „Це
книжка, яку не можна не
прочитати,“ — каже Ірина
Дмитрівна. І справді завдяки системному підходу
до мови і незвичній подачі
матеріялу видання буде цікавим і корисним не тільки
студентові, а кожному,
хто прагне знати і пізнати
рідну мову.

Кафедра української мови
Політехніки представила
два посібники. Перший ―
„Ук р а ї н с ь к а м о в а ( з а
професійним спрямуванням)“ ― результат спільної
роботи колективу авторів
на чолі з завідувачем кафедри Геннадієм Вознюком.
Серед авторів видання також Софія Булик-Верхола,
Ігор Василишин, Мирослава Гнатюк, Ірина Ментинська й Ірина Шмілик.

Посібник з української
мови для студентів

Книжка порушує актуальні проблеми мовн и х н о р м і к ул ьт у р и
професійно-ділового мовлення, пропонує низку
практичних занять і зразки
модульних контрольних
робіт. Посібник стане у
великій пригоді студентам
усіх технічних напрямів і
спеціяльностей.
Тепло гості презентації
(більшість із яких — студенти) привітали й навчальний посібник доцента кафедри укрїнської
мови Оксани Микитюк
„Сучасна українська мова:
самобутність, система,
норма“. Три концепти після двокрапки, за словами

Співавтор підручника
„Електрика і магнетизм“
Григорій Понеділок

Про архітетуру
і не тільки
Представлення перевиданого навчального посібника
Богдана Посацького „Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування“ було більш камерним, але від того абсолютно
нічого не втратило. Професор кафедри містобудування Богдан Степанович уміє
захопити цікавою, плавною
розповіддю про справу, на
якій прекрасно знається, —
містобудування.
Книжка розкриває ос
но вні пит ання тео р і ї і

Світлини Ірини Шутки

[•]

[•]

[•]

Презентація книжки Оксани Микитюк

[•]

Авторка книжки про наукові
бібліотеки Наталія Кунанець

практики урбаністики й
урбанізації, районування і
розпланування території,
розселення, структури розпланування міста та її складових тощо. Якщо повторити за автором, у підручнику
він пояснює, „що таке місто, які його складові, чому
вони такі, як і під впливом
чого вони зміннються“.
Професор розглядає підручник у комплексі зі своєю
монографією „Простір міста і міська культура“, в якій
дослідив уплив на місто
глобалізації, масової культури тощо. Хоча „Основи
урбаністики“ рекомендовано студентам напряму
„Архітектура“, проте об’єкт
його дослідження (місто)
і його стиль (простий, загальнодоступний) може
привернути увагу не лише
майбутніх зодчих, а й тих,
кого цікавить життя міста.
У рамках Форуму книжку презентував завідувач
кафедри дизайну архітектурного середовища, професор Віктор Проскуряков.
Та, якщо ви гадаєте, що це
праця наукового характеру, ви помиляєтесь. Автор
пропонує читачам „біо→ Закінчення на 5 с.

[nota bene!]

ч. 27 (2707)
23 — 29 вересня 2010

3

відзнаки форуму
врочистому відкритті XVII Форуму видавців у Львові назвали переможців конкурсу „Найкраща книга
НаФоруму
— 2010“

Гран-прі — книжці про Крушельницьку
Гр а н - п р і о т р и м а в
мистецький альбом
спогадів „Соломія
Крушельницька.
Міста і слава“, упорядкований Галиною
Тихобаєвою й Іриною
Криворучко (Львів:
Апріорі, 2009).
Журі конкурсу
також визначило 17
найкращих книжок
цьогорічного Форуму,
серед яких, крім уже
згадуваного видання,
є й такі: „Європейський словник філософій. Лексикон
неперекладностей“ (Київ: Дух і Літера,
2009), „Україна на стародавніх картах.
Середина XVII — друга половина XVIII
столітть“ (Київ: ДНВП „Картографія“,
2009), „Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен“ Ярослава Кравченка,
„Музичні твори“ Володимира Івасюка
(Чернівці: Букрек, 2009), „Григорій
Сковорода. Повне академічне зібрання творів“ (Вибране у 6 томах за ред.
Л.Ушкалова. Харків: Майдан, 2010)“
Мирослава Мариновича, „Сльози
речей“ Андрія Содомори, „Великий
терор в Україні. „Куркульська операція
1937―1938 рр.“ (Київ: Видавничий дім
„Києво-Могилянська академія“, 2010),
„Особые папки“ Сталіна і Молотова
про національно-визвольну боротьбу
в Західній Україні у 1944―1948 рр.“
(упоряд. – Я.Дашкевич, В.Кук. Львів:
Піраміда, 2010). У цьому переліку й

„Енциклопедія Львова“ (третій том)
(Львів: Літопис, 2010), „Регіони великої єресі та околиці“ Єжи Фіцовського,
„Рух опору в Україні: 1960―1990.

Енциклопедичний
довідник“ (Київ:
Смолоскип, 2010),
„Україна. Антологія
пам’яток державотворення, Х — ХХ ст.“
(у 10 томах) (Київ:
Основи, 2008–2009),
„Онтологія і метафізика“ Баттісти Мондіна, „Все поруч“ Івана
Малковича і „Козацька енциклопедія для
юнацтва“ Олени Апанович.
Ряд видань отримали спеціяльні відзнаки так званих
малих журі (літературознавців, науковців тощо). Так, зокрема журі науковців (точні, природничі та технічні
науки) виокремило навчальний посібник доцента кафедри інженерного матеріялознавства і прикладної

ідейно-естетичні пошуки української
літератури“), Василь Ґабор („Від
Джойса до Чубая“), Валерій Шевчук
(„Роман юрби“) й ин. Своїх фаворитів відзначили і партнери Форуму
видавців. А от Президента Форуму
Олександру Коваль найбільше вразили такі видання, як „Світ Миколи
Лисенка“ Тамари Булат і Тараса Фі-

Спеціяльні відзнаки отримали видання львівських
політехніків — посібник Григорія Понеділка й Андрія
Данилова „Електрика і магнетизм“ та книжка Наталії
Кунанець „Наукові бібліотеки Львова (1784–1939):
Особливості становлення і розвитку, формування
фондів та колекцій“.
фізики, заступника директора ІМФН
Григорія Понеділка і старшого викладача кафедри ІМПФ Андрія
Данилова „Електрика і магнетизм“
(на світлині внизу), а Мале журі наукових бібліотек — працю доцента
кафедри інформаціних систем та мереж, заступника директора Науковотехнічної бібліотеки Львівської політехніки Наталії Кунанець „Наукові
бібліотеки Львова (1784―1939):
Особливості становлення і розвитку,
формування фондів та колекцій“ (на
світлині вгорі). Обидві книжки побачили світ у видавництві Львівської
політехніки.
Є і двадцять персональних відзнак членів журі. У цьому переліку
фігурують імена таких авторів, як
Володимир Лобода („Голод — Реквієм. Книга гравюр“), Микола Жулинський („Нація. Культура. Література: Національно-культурні міфи та

ленка, „Покаянні псалми“ Дмитра
Павличка, „Николай Гоголь. Полное
собрание сочинений и писем: В 17 т.“,
„Іван Франко: дух, наука, думка, воля:
Матеріали Міжнародного наукового
конгресу, присвяченого 150-річчю від
дня народження Івана Франка“, „Лускунчик і мишачий король“ ЕрнстаТеодора-Амадея Гофмана.
За вагомий внесок у становлення
та розвиток українського книговидання цьогоріч відзначили Василя Шкляра (найкращий автор), Костянтина
Родика (найкращий журналіст). Серед
видавництв пальму лідерства віддали
„Клубові сімейного дозвілля“, з-поміж
книгарень — „Є“, а серед ЗМІ — „Кореспондент“.
Загалом на розгляд журі автори
представили приблизно 350 книжок.
Призовий фонд конкурсу — 50 тисяч
гривень.
Ірина ШУТКА
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міжнародна співпраця
у Львівській політехніці відбулася неординарна подія: відзначення десятилітньої співпраці
13вересня
університетів Центральної та Східної Европи

Коопераційна освітньо-наукова
мережа входить у друге десятиліття
Це вперше з такої поважної нагоди
разом у Львові зустрілися представники чотирьох партнерських вишів —
Університету прикладних наук з міста
Гіссен-Фрідберґ (Німеччина), Зеленоґурського технічного університету
(Польща), Талліннського технічного
університету (Естонія) та Львівської
політехніки. В актовій залі головного
корпусу Львівської політехніки всіх їх
зібрала поважна дата — десятиліття
Кооперації університетів Центральної
та Східної Европи (CUCEE). В роботі
конференції також взяли участь координатори програми професори Маріус
Клитта та Василь Ткачук, проректори,
директори інститутів, учасники програми інтегрованого навчання, студенти.
У рамках святкування цієї важливої події відбулася ювілейна наукова
конференція. На конференції йшла
мова про подальшу співпрацю між

крема тих, що є нині дуже актуальні
для України — охорона довкілля і
джерела відновлювальної енергії
(впереваж стосуються електрики й
електромеханіки). Як відзначили
доповідачі, програма інтегрованого

Програма вигідно вирізняється з-поміж инших
міжнародних програм тим, що після її закінчення
випускники отримують два дипломи, навчаючись
в одному університеті і маючи одно- чи
двосеместрове стажування в иншому.

Світлини Катерини Гречин

університетами, її вдосконалення, залучення до співпраці нових учасників,
інтегроване навчання, розширення
тематики наукових досліджень, зо-

навчання студентів дуже на часі,
гармонійно вписується в систему болонської освіти, тож має продовжуватися й надалі. Крім того, ця програма
вигідно вирізняється на тлі инших
міжнародних програм тим, що після
її закінчення випускники отримують
два дипломи, навчаючись в одному
університеті і маючи одно- чи двосеместрове стажування в иншому,
а також проходять там виробничу
практику.
Як відзначив проректор з науковопедагогічної роботи та міжнародних
зв’язків професор Юрій Рашкевич,
Львівська політехніка (в рамках спів
праці чотирьох вишів) має таку інтегровану навчальну програму наразі
лишень з Університетом прикладних
наук з міста Гіссен-Фрідберґ. Близько
десяти політехніків вже стали її учас-

никами. За час навчання й стажування
за кордоном вони здобувають досвід,
знайомляться з европейською концепцією інноваційного менеджменту,
освоюють і вдосконалюють знання
іноземних мов.
— У планах Кооперації — її подальше розширення, — говорить Юрій
Михайлович. — Зокрема, плануємо
проводити програму отримання подвійних дипломів з польським та естонським вишами. Проблема лишень
у тому, щоб знайти джерела фінансування для проживання студентів. У
Німеччині, до слова, діє ціла система
грантів, активну участь у фінансуванні
наших студентів беруть німецькі промисловці. В Політехніці подібна схема
інтегрованого навчання існує в ІКТА,
ІКНІ та ІГСН. На жаль, всі інститути
мають одну спільну проблему — брак
фінансування. Наразі найдоступніша
їм студентська практика, бо вона короткотривала. У наших планах — підписання нових угод і, в умовах існуючої
співпраці, їх поглиблення у плані науки
й наукових проєктів, пошук фінансування тощо.
До цієї урочистої події Видавництво
Львівської політехніки випустило гарно ілюстроване видання „CUCEE. 10
років мережі співпраці університетів у
Европі“. Упорядники — Маріус Клитта,
Юхан Лаугіс й Василь Ткачук — німецькою, естонською, українською і польською мовами розповіли в ньому про
співпрацю в царині освіти й науки між
цими чотирма університетами.
Катерина ГРЕЧИН
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політехніка книжкова

Книжки, яких не можна
не прочитати
→ Закінчення. Початок на 2 с.

графічні нариси у вигляді
ненаукового дослідження“
під назвою „Неймовірні
пригоди „западенців“ у
північній столиці розви-

дженого“ життя. Як зазначено в анотації, „книжка
призначена для української
молоді, яка збирається присвятити своє життя науці,
і для тих, хто науці своє
життя присвятив“. І, мабуть,
далі буде, адже в запасі в
автора ще майже три сотні
нарисів (до „Неймовірних
пригод…“ увійшло лише 19
новел).

„Політика“
від академіка
Юхновського

[•]

Професор Богдан Посацький

нутого соціалізму“. Місце
дії — Москва, час — 1980-ті
роки, персонажі — аспіранти з України, Білорусі, країн
Прибалтики. На сторінках
книжки читач зустріне друзів Віктора Івановича, відомих архітекторів-науковців,
Володимира Висоцького та
ин. Тут не бракує емоцій,
безпосередности, гумору,
іронії, самоіронії… (без
цього „життя прісне“, каже
автор) — словом, справжнього, правдивого, тому
дуже різного й „непригла-

Незабутньою залишиться форумівська зустріч з
академіком Ігорем Юхновським, непересічною
і дуже цікавою людиною.
Ігор Рафаїлович презентував третій том „Вибраних праць“ — „Політику“.
Тритомник видавництво
Політехніки підготувало
спільно з Інститутом фізики конденсованих систем
НАН України й Українським
інститутом національної
пам’яті.
Якщо перший том —
„Фізика“ ― подає розвиток
львівської школи статистичної фізики (започаткованої І. Юхновським)
упродовж другої половини
ХХ століття, другий — „Еко-

номіка“ — характеризує
стан і розвиток української
економіки в 1990–2000-х
роках, то „Політика“ фіксує
досвід І. Юхновського як
депутата ВРУ І–ІV скликань
і керівника Інституту національної пам’яті.
― У 1989 році, зрозумівши, що проблема побудови
незалежної України ― найважливіша проблема, якою
я повинен займатись, я
покинув фізику і подався
у політику, — розповів
академік.
Завдяки безпосередній
залучености до політичного
процесу І. Юхновський у
книжці розкриває суть і значення визначальних подій
новітньої історії України:
проголошення незалежности, робота над Конституці-

[•]

Професор Віктор Проскуряков

[•]

Академік Ігор Юхновський

єю, президентьскі кампанії… Провідним принципом
своєї діяльности на будьякій посаді (а їх перелік
справді вражає) академік
визнає принцип українського державотворення.
І що важливо, як влучно
зауважив директор видавництва ЛП Іван Паров’як, до
кожної нової сфери знань,
діяльности (наука, економіка, політика, історична
пам’ять) Ігор Рафаїлович завжди підходив дуже ґрунтовно і відповідально. Тож у
„Політиці“ знайдемо відповіді не лише на запитання
про минуле, а й підказки,
що варто робити нині і як
ефективно відповідати на
виклики майбутнього.
Ірина ШУТКА

знай наших!

Найкращі робототехніки — у Львівській політехніці

Ц

ього тижня студенти Львівської
політехніки перемогли в конкурсі
робототехніків.
Товариські змагання з перегонів роботів „Roborace“ відбулися
в Тернополі в рамках презентації
Асоціяції Робототехніки — організації, створеної для активного
пропагування технічної творчости
у сфері високих технологій. Як повідомили організатори, в Україні
подібну організацію створено вперше. До Асоціяції ввійшли провідні

ІТ-спеціялісти з Тернополя, Львова
та Чернівців, представники вишів
цих міст, студенти.
На презентації Асоціяції керівник
організації Назар Круцкевич завважив, що „нарешті в Україні з’явилися
амбіції вступити у високотехнологічне
змагання разом з иншими провідними державами світу“.
У змаганнях узяли участь команди
з Тернополя, Львова та Чернівців.
До програми заходу ввійшло також
робототехнічне шоу.

Після тривалої інтелектуальної
боротьби головний суддя Володимир Олійник оголосив остаточні
результати. Команда Львівської політехніки (магістри спеціялізованих
комп’ютерних систем Дмитро Наумов
та Роман Донець під керівництвом
Романа Кочана) стала переможцем,
обігнавши дві чернівецькі команди — „Line EATER 2.0“ (2 місце),
„CHERNOVITZ ROBOTICS“ (3 місце).
Т. П.
За інформацією zaxid.net
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підсумки конкурсу

Серед переможців —
львівські політехніки

П

ідбито підсумки восьмого Всеукраїнського конкурсу „Молодь ― енергетиці України-2009“.
У конкурсі взяли участь 80 молодих
енергетиків, надійшло 75 робіт з восьми номінацій (теплоенергетика, електроенергетика, екологія в енергетиці,
енергобезпека, енергозбереження та
енергоменеджмент, відновлювальні джерела енергії, атомна енергетика, паливноенергетичні ресурси).

[•]

Голова правління Ради
старійших енергетиків
України Євген Чулков

[•]

енергетики“. Третє місце і диплом 3-го
ступеня в номінації „Теплоенергетика“
здобув студент четвертого курсу Володимир Ялечко за роботу в номінації
„Теплоенергетика” на тему „Дослідження
процесів горіння низькосортних палив“.
Також трете місце і диплом 3-го ступеня
в номінації „Електроенергетика” виборола студентка Наталя Боруцька за роботу
„Аналіз режимів роботи трансформаторів
напруги типу НДЕ-750“.

Львівські політехніки — переможці восьмого Всеукраїнського
конкурсу „Молодь — енергетиці України-2009“

Експертні комісії визначили 17 перших
місць, 21 друге місце, 27 третіх місць.
Кожна робота пройшла двоступеневе
рецензування науковців. До журі конкурсу
входили відомі фахівці, серед яких два
академіки, п’ять член-кореспондентів
НАН України, вісім професорів, доктори
і кандидати наук з вищих навчальних
закладів та инших науково-технічних, виробничих і проєктних організацій.
Приємно відзначити, що серед переможців конкурсу є представники
Інституту енергетики і систем керування
Львівської політехніки. Так, перше місце
в номінації „Електроенергетика“ і диплом
1-го ступеня отримав Микола Семенюк,
аспірант кафедри електроприводу і автоматизації промислових установок за
роботу на тему „Аналіз та діягностування
систем збудження потужних синхронних
генераторів“. Друге місце і диплом 2-го
ступеня в номінації „Відновлювальні
джерела енергії“ виборов студент четвертого курсу Сергій Лєбєдєв за роботу
на тему „Перспективи використання
паросилових електричних установок з
бінарним циклом перетворення енергії,
як альтернативного напрямку розвитку

Нагородження переможців конкурсу
проходило під керівництвом голови правління Ради старійших енергетиків України
Євгена Чулкова, постать якого викликала
великий інтерес учасників церемонії. І це
не дивно, адже 80 років свого життя він
віддав самовідданій праці з розвитку віт
чизняної енергетики.
У привітанні учасників церемонії Євген
Іванович відзначив:
― У цьому залі зібралися видатні вчені,
досвідчені спеціялісти, ветерани енергетики
і молодь — майбутні академіки, професори,
керівники виробництв. Приємно те, що є
кому передати естафету поколінь. Переможці попередніх конкурсів вже встигли
про себе заявити у повний голос — дев’ять
з них захистили кандидатські дисертації,
инші отримали високі керівні посади. Тому
й не дивно, що серед робіт останнього конкурсу є такі, котрі будуть рекомендовані до
впровадження у виробництво.
Анатолій АКІМОВ,
голова правління ветеранської
організації ВАТ „Західенерго“,
заслужений енергетик України,
випускник Львівської
політехніки 1966 року

Міжнародні
навчальні програми
Українсько-канадська консалтингова фірма „Providence Group“
підписала контракт із Ніагарським та Шеріданським коледжами — освітянськими лідерами у
провінції Онтаріо (Канада) у сфері
туризму, міжнародного бізнесу,
менеджменту, інформаційних
технологій та з можливістю проходження практики і стажування
у відомих корпораціях та компаніях в Канаді.
Працівники групи професійно
допоможуть абітурієнтам заповнити документи та проведуть
їх через процес вступу до коледжів, а студентам з мінімальним
знанням англійської мови порадять, як пройти TOEFL з найвищими балами, або як отримати
студентську візу й офіційне
запрошення на навчання навіть
без знання англійської мови.
За час навчання студенти матимуть офіційний дозвіл на працю. За практикування в Канаді
спудеї отримують й мінімальну
зарплату $10,25 CAD за годину,
у деяких корпораціях — до $20
CAD за годину. Через зміни до
імміграційних законів Канади
студенти з України після закінчення коледжу зможуть легально залишитися і працювати.
За порадами звертатись до
директора з міжнародних відносин Тараса Паславського на
е-пошту director@prov.in.ua або
на телефон 647-831-2139. Поштова адреса: Providence Group,
Toronto, Ontario.
www.prov.in.ua, info@prov.in.ua

***

Міжнародна провідна американська компанія мережі
кабельних новин пропонує
випускникам вишів у галузі
мас-медія та журналістики безоплатно стажуватися в Атланті,
штат Джорджія. Стажування
триває 12 місяців.
Докладно про роботу для
студентів за програмою Intern
ship можна дізнатися на сайті
www.obuchenie.com.ua або за
телефонами: (044) 501-12-67;
(063) 708-16-93; (050) 150-95-98;
(067) 230-73-14.
Інформація надана освітньою
компанією Study.ua
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увага: новий конкурс!

„Молодь — енергетиці України-2010“
Мета конкурсу полягає в широкому залученні молоді до вирішення проблем паливно-енергетичного комплексу (ПЕК)
України; підвищенні техніко-економічних показників роботи
ТЕС, АЕС та інших енергетичних об’єктів ПЕК; покращенні
екологічних показників роботи енергоблоків; впровадженні
нових енергетичних технологій; підвищенні ефективності
видобутку, підготовці та спалюванні вітчизняного вугілля;
розробці пропозицій щодо стратегії розвитку енергетики
України.
Основні завдання конкурсу: залучити молодих фахівців
зі сфери енергетики, молодих учених, провідних фахівців
НАН України, вищі навчальні заклади, інститути, енергетичні
компанії і організації Мінпаливенерго, громадські науковотехнічні об’єднання України енергетичного спрямування
до вирішення проблем у галузі охорони довкілля, енергозбереження та підвищення економічності та надійності
енергетики України. Під час конкурсу широке коло учасників
матиме можливість надати пропозиції щодо впровадження
нових екологічно чистих технологій в енергетику, використання, відтворення та збереження природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки функціонування ПЕК,
ефективного використання енергії у виробництві та енергозбереження, запровадження моніторингу стану довкілля.
Організатори конкурсу: Міністерство палива та енергетики України, Міністерство освіти та науки України, ОЕП „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики“,
Відділення фізико-технічних проблем в енергетиці НАН
України, об’єднання громадян „Рада старійших енергетиків
України“, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, енергокомпанії та енергопідприємства,
Національний технічний університет України „КПІ“, Інститут
вугільних енерготехнологій НАНУ та Міненерго України,
Українське ядерне товариство, Рада молодих енергетиків
України.
Конкурс проводиться у таких секціях:
• Паливно-енергетичні ресурси.
• Теплова енергетика.
• Атомна енергетика.
• Відновлювальні джерела енергії.
• Електроенергетика.
• Екологія в енергетиці.
• Енергозбереження та енергоменеджмент.

Нагородження учасників конкурсу

мірник) до 22 грудня 2010 року. Обсяг друкованої роботи:
20 — 40 с.
Кожну конкурсну роботу оцінює два експерти (доктори
та кандидати наук).
Конкурсні роботи та анкету учасника надсилати за адресою: 01032, м. Київ, вул. Комінтерна, 27, к. 414, ОГ РСЕУ з
поміткою „Конкурс: Молодь — енергетиці України-2010“.
Контактний тел./ф 044-239-45-22, e-mail: rseu@.energy.
gov.ua

Анкета учасника
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): _ ______
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. Назва роботи: _____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
3. Номінація (позначити):
• Паливно-енергетичні ресурси.
• Теплова енергетика.
• Атомна енергетика.
• Відновлювальні джерела енергії.
• Електроенергетика.
• Екологія в енергетиці.
• Енергозбереження та енергоменеджмент.
• Енергобезпека.
4. Домашня адреса: __________________________
___________________________________________
___________________________________________
5. Адміністративний р-н проживання: ___________
___________________________________________
___________________________________________
6. Ідентифікаційний номер: ____________________
___________________________________________
7. Рік народження: ___________________________

За перше місце у кожній номінації ― диплом лавреата І
ступеня та подарунки.
За друге місце — диплом лавреата II ступеня та подарунки.
За третє місце — диплом лавреата III ступеня та подарунки.
Решта конкурсантів отримують дипломи учасників.

8. Місце роботи та посада: _ ___________________
___________________________________________
___________________________________________

Вимоги до учасників конкурсу та конкурсних
робіт

___________________________________________

До участи в конкурсі допускаються представники енергетичних підприємств і енергокомпаній, інститутів та
науково-дослідних організацій електроенергетичної галузі
Національної академії наук України, вишів (віком — до 35
років), учні шкіл та технікумів.
Конкурсні роботи, виконані українською або російською
мовами, приймаються в паперовому вигляді (один при-

9. Контактні телефони (дом. та служб.):__________
10. Вчений ступінь та вчене звання автора роботи:_
___________________________________________
___________________________________________
Дата__________________________________ 2010 р.
Підпис______________________________________
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in memoriam
2010 року на 92-му році життя відійшов у вічність найстарший абсольвент/випускник (1941) та ви5серпня
кладач (1941 — 1944) Львівської політехніки професор Михайло Корчинський
Українець, пошанований у світі
Дві дати обмежують життя людини
і різною між ними буває часова та
змістова відстань. Михайлові Корчинському Господь повною мірою уділив
і першого, і другого. Хай пухом буде
йому земля і вічною наша пам’ять.
Михайло Корчинський народився
11 квітня 1918 року у Києві в родині відомого політичного діяча УНР,
Державного секретаря (міністра
Ради Міністрів) в урядах Остапенка
та Огієнка, — Михайла Агафоновича
Корчинського.
Дитинство і юність минули у
Львові, де його тато став відомим
діячем українського кооперативного руху. З 1936 року пройшов
повний курс інженера-металурга
під керівництвом професора Є. Перхоровича, учня відомого українського вченого-металознавця Івана Фещенка-Чопівського. Диплом
інженера-механіка Львівської політехніки отримав у 1941 році.
Після війни опинився в англійській
зоні окупації Німеччини, а з початку 50-х років — у США. Солідність
професійної підготовки та високий
авторитет нашої Школи допомогли
молодому інженерові дуже швидко
влаштуватися на престижну посаду.
„Я прийшов сюди гнаним і був звідси
вигнаним, але Львів дав мені все,
щоб гідно чутися в цілому світі“, —
так оцінює М. Корчинський цей найдраматичніший, а водночас — найсвітліший і найефективніший період
свого життя.
У США він працював на посадах
інженера-дослідника та керівника
відділу в лабораторії дослідження
металів корпорації Union Carbide.
Наступним етапом у його кар’єрі металурга була робота у корпорації Jones
& Laughlin Steel (тепер це компанія
LTV), де п. Корчинський посів посаду
директора з наукових досліджень.
Після дванадцяти років на запрошення корпорації Union Carbide обійняв
посаду директора з питань розробки
сплавів. З 1986 року працював консультантом з металургії у корпорації
Strategic Minerals.
Наукова й виробнича діяльність
Корчинського у царині дослідження
металургійних процесів характеризується вивченням широкого кола
питань. Його перші роботи присвячені

розробці сталей для використання
при екстремально низьких й високих
температурах, високолегованих сплавів, тугоплавких металів, проблемам
виробництва ядерного палива методами порошкової металургії. У корпорації Jones & Laughlin його діяльність
була спрямована на керування науковими роботами та виробничокомерційними проєктами. Він також
вдосконалив різноманітні процеси
виробництва сталей, зокрема такі як
прискорене охолодження штрипсів
чи металургійний контроль форми
неметалевих включень.
Вчений усіляко сприяв проведенню наукових досліджень та запровадженню у виробництво нового
класу високоміцних мікролегованих
сталей. На посаді директора з питань
розробки сплавів він відповідав за
укладання науково-дослідних проєктів й контролював їх виконання. Читав
лекції й проводив наукові семінари на
п’яти континентах. Як консультант з
питань металургії брав участь у різноманітних проєктах, які мають за мету
розширення сфери застосування мікролегованих сталей у промисловості.
М. Корчинський — автор численних наукових праць і багатьох патентів. Його нагороджено відзнаками
низки міжнародних й американських
організацій, зокрема, Американського інституту чорної металургії,
Американського інституту гірничих
інженерів, інженерів-металургів та
інженерів-нафтовиків, Американ-

ського товариства металознавства,
корпорації Union Carbide. Він був
дійсним членом Академії інженерних
наук України.
У 1975 й 1995 роках був Головою
Міжнародних конференцій „Мікролеґування‘75“ та „Мікролеґування‘95“.
Біографію М. Корчинського подають в
„American Men and Women in Science“,
„Who‘s Who in America“, „Who‘s
Who in Engineering“, „Who‘s Who in
Technology Today“.
Останній контракт М. Корчинський
уклав з c|o Stratcor Technical Sales,
Inc. майже на 90-му році життя! Як
консультант з металургії перебував у
тривалих відрядженнях у КНР, впроваджуючи у виробництво свої розробки. Впровадження за власними
патентами із захопленням сприйняли китайські металурги. Професор
T. Perles згадує: „Я був свідком того,
як близько 300 поважних металургів
стояли в черзі за автографом професора Корчинського“.
Позаторік зателефонував мені
Михайло Михайлович: „Гримаси долі:
свої комуністи переслідували мого
батька і мене, а китайські дали найвищу державну нагороду… А може це
не політика, а стандарт мислення? Я
мав поважні розмови з академіками
Ю. Тараном та Б. Патоном і дістав
високу оцінку своїх технологічних
досягнень. Експертні висновки цих
всесвітньо відомих учених вже понад
рік як передано в секретаріят Президента В. Ющенка разом з моїми
пропозиціями щодо впроваджень на
щонайвигідніших для України умовах.
Не можу зрозуміти, хто керує самостійною Україною, яке співвідношення між вмістом голів і кишень?“.
У 1990 році, майже через 50 років
після завершення навчання, Михайло Корчинський вперше після війни
ступив на рідну кафедру. Попросив
провести його в аудиторію № 29
десятого корпусу, пройшов до вікна,
сів і заплакав: „Саме тут стояло моє
бюрко“. З того дня впродовж 20 років
ми мали щастя підтримувати тісні виробничі і дружні контакти.
Минає три роки, як Михайло
Михайлович востаннє відвідав рідну
кафедру. Цього разу, з нагоди 135-річного ювілею кафедри, він приїхав
з дочками Мариною та Роксаною і
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внуком Манфредом. Зворушливо
було спостерігати, з яким здивуванням і захопленням рідні реагували на
емоційні спогади дідуся про минуле і
пророкування великого майбутнього
Львівській політехніці.
Згадуючи студентське життя передвоєнних років, професор особливо акцентував на високому рівні
викладання фундаментальних дисциплін, завдяки чому він дуже швидко посів належне місце у науці та
промисловості США. Технологія — це
стало оновлювана і вдосконалювана
будова, але ґрунтується вона на фундаментальних законах математики,
фізики, хімії, науки про матеріяли.

Починайте з ґрунтовного вивчення
цих наук, бо вони, на відміну від наук
суспільних, не змінюють своїх законів,
а лише вдосконалюють їх, залишаючись основою будь-яких конструкційних чи технологічних рішень. З иншого
боку, без практичного застосування
сучасні фундаментальні науки потребують великих коштів, посильних
лише наймогутнішим країнам. Навпаки, в органічному поєднанні з
технологією вони заслуговують на солідну частку спільного заробітку. Саме
у цьому плані Михайло Михайлович
вбачав перспективи розвитку кафедри інженерного матеріялознавства
та прикладної фізики.

[студії]
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„Є не так багато оригінальних
мислителів у будь-якій галузі і він був
одним із них“, — ця оцінка T. Deardo,
професора інженерного матеріялознавства із Пітсбурґа (США), певною
мірою відображує професійні особливості М. Корчинського. За двадцять років взаємного спілкування ми
пізнали не менш важливе — він був
гарячим патріотом рідної Львівської
політехніки, дорогого йому Львова,
коханої України. Збережемо світлу
пам’ять про Вчителя!
Віктор ПРОХОРЕНКО,
професор кафедри інженерного
матеріялознавства та прикладної
фізики Львівської політехніки

зустріч випускників

Щоразу, коли зустрічаються в умовленому місці, серця наповнюються трепетом …і сумом: незважаючи на роки,
у їхніх серцях нуртує молодість, прикро
лишень, що з багатьма, на жаль, уже
не зустрінуться ніколи.
На думку Василя Валька, випускника 1965 року, і рідний факультет, і
Львівська політехніка поєднуватимуть
їх усе життя: тут (хоч і в різних групах)
вони вчилися на одному потоці, набиралися розуму і знань, здружилися.
Відколи закінчили Політехніку зустрічаються що п’ять років.
— Випускники нашого курсу —
знані й шановані люди, — каже
Василь Валько. — Ті, хто добре
вчилися й були активні, досягли у
житті чималих успіхів. Взяти хоча б
Ростислава Обуханича. Свого часу він
був директором Львівського НДЕРТІ,
захистив дисертацію. Нині, як і багато
із нас, уже на заслуженому відпочинку. Хороших успіхів досягли наші
хлопці і в Бресті: були начальниками
лабораторій, головними інженерами
на заводах. Я сорок років працював
в Обчислювальному центрі у Статистичному управлінні Львівської области. Цікаво, що в 60-му році наша
спеціяльність (математичні прилади)
тільки створювалася, а коли настала
ера персональних комп’ютерів, вона
автоматично втратила свою актуальність. Упродовж одного життя великі
машини зникли, відтак багато людей
змінили не лише свої професії, а й
сферу занять.

Світлина Катерини Гречин

через 45 років по закінченні факультету автоматики Львівської політехніки, коло головного
корпусу університету, там, де колись цвіла агава, зібралися сивочолі чоловіки і жінки
10вересня,
Там, де колись цвіла агава

На свою чергову зустріч колишні
однокурсники приїхали з Бреста,
Мінська, Києва, Вінниці, Ужгорода,
Тернополя. Були тут і львів’яни.
З випускниками 1965 року зустрівся
ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало, запросивши всіх
до актової зали головного корпусу.
Він розповів присутнім про зміни, що
сталися в Політехніці впродовж цих років, поділився успіхами у навчальному
процесі й наукових здобутках, не оминув і питань майбутнього Політехніки.
Спогадами про навчання, роботу

і свої досягнення поділився доцент
кафедри електронно-обчислювальних
машин Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Вадим
Голембо. Задоволений зустріччю і
колишній староста групи МПд-54 Григорій Горох:
— Враження від зустрічі надзвичайно піднесені — так, ніби ми тільки
вчора розійшлися і раптом знову зустрілися. Плануємо зустрітися знову
через п’ять років і відзначити 50-річчя
нашого випуску.
Катерина ГРЕЧИН
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світочі української науки
овознавець, філософ, фольклорист, літературознавець, педагог, громадський діяч,
М
видавець — і це далеко не все про Олександра Потебню, від дня народження якого
минає 175 років

Збагнути сутність мови…
Філолог-універсаліст
„Обставини мого життя зумовили
те, що в моїй науковій роботі вихідним пунктом моїм, іноді помітним,
а іноді непомітним для інших, була
українська мова й українська народна словесність. Якби цей вихідний
пункт і пов’язане з ним почуття не
були мені притаманні…, то, здається
мені, навряд чи я став би займатися
наукою,“ — писав про себе лідер харківської школи мовознавства, знакова
для науки ХІХ століття постать — Олександр Опанасович Потебня.
Він народився 1835 року на Полтавщині (нині Сумська область).
Атмосфера в сім’ї сприяла його розвитку: він завзято вивчав мови (українську, російську, польську, німецьку), історію, літературу. У 1851 році
вступив на юридичний факультет
Харківського університету, але під
впливом українських культурних традицій (на той час сильних у Харкові),
зокрема гуртка студентів-українофілів
(до лав котрого входив) перейшов на
історико-філологічний факультет.
З Харківським університетом
пов’язав ледь не все своє наукове
й викладацьке життя. 1870 — 80-ті
роки — період розквіту Потебнівченого. Він розробляє філософськопсихологічну теорію мови, працює у галузі граматики, фонетики російської, української, инших
слов’янських мов, досліджує їхні
взаємозв’язки, відмінності тощо.
Значний внесок Олександр Опанасович зробив і у фольклористику.
Захоплюючись народною творчістю,
маючи тонке естетичне чуття, з
юних літ він збирав зразки народної
творчости. Подорожуючи Полтавщиною, Харківщиною, старанно вивчав народну мову, явища духовної
культури, міфологію народу. Чи не
половину свого наукового доробку
вчений присвятив українському
фольклору.
Проте О. Потебня — не лише
дослідник. Він також відредагував і
видав твори Г. Квітки-Основ’яненка,
П. Гулака-Артемовського, І. Манжури,
переклав українською мовою „Оді

сею“ (збереглися уривки). Показово,
що, аби досягти мовної природности
та простоти перекладу, він ґрунтовно
готувався: читав зразки української
словесности, робив добірки лексики
тощо.
О. Потебня відійшов у засвіти в
1891 році, похований у Харкові, якому приніс славу одного з провідних
центрів слов’янського мовознавства.
Російські дослідники нерідко вважають О. Потебню „своїм“. Проте,
мабуть, нерозумно намагатися монополізувати ім’я вченого, якому силою
власного розуму й наполегливою працею вдалося збагатити і російську, й
українську, і европейську науки.

Учений-новатор
О. Потебня був науковцем-першо
прохідцем. У середовищі пожвавлення суспільної самосвідомости й антисамодержавницьких настроїв, під
впливом ідей демократії й західної
філософії (І. Канта, В. Гумбольдта та
ин.) він сформувався як самодостатній
науковець, здатний по-новому, глибше осмислити сутність таких проявів
людського духу й розуму, як мова,
творчість.
Учений започаткував новий,
психологічний напрямок у мовознавчій науці, розробив концепцію
взаємозв’язків мовного та національного питань, утвердив як самостійну дисципліну східнослов’янську
діялектологію, уперше систематизував ознаки української мови. О. Потебня вивів українську філологію в
загальнослов’янський науковий контекст, на европейський рівень. Мову
дослідник трактував як інструмент
пізнання світу, породження людського духу.
Науковець цікавився і психологією творчости, зокрема словеснохудожньої, був одним із перших
представників психологічної школи в
літературознавстві.
Доробок О. Потебні дуже великий
й інтелектуально потужний. Прикметно, що й нині його думки про мову, її
значення для нації залишаються на
диво актуальними.

Противник
денаціоналізації
Мова для О. Потебні — не просто засіб спілкування, а єдино властивий
окремій людині чи спільноті спосіб
сприйняття й осмислення світу. На
його думку, мова будь-якого народу
уміщує, кодує в собі все розмаїття
його світобачення, його світогляд,
відтак в мові — самість, неповторність цього народу. Мову філософ
розглядав у тісному зв’язку з історією
спільноти, тому слово для нього — це
ще й носій попереднього досвіду. На
думку О. Потебні, норма історичного процесу — це вільний розвиток
спільнот, їхнє невід’ємне право розвиватися за допомогою рідної мови,
рівноправний діялог і як наслідок —
взаємозбагачення.
Виходячи з цих міркувань, мовознавець гостро засуджував явища асиміляції, денаціоналізації, підкорення
однієї спільноти иншою. Наслідок
денаціоналізації, міркував він, — інтелектуальний і духовний занепад:
утиски мови, традицій народу ведуть
до зникнення цієї мови, втрати цілої
групи пов’язаних з нею мислительних
процесів, а це у свою чергу — до неминучого збіднення, деградації. До
того ж втрачають усі: спільнота, яку
переслідують, спільнота, яка переслідує, і врешті все людство.
О. Потебня виступав проти деукраїнізації, турбувався про перспективи українського національного
відродження, розвиток українських
культури, літератури і, звичайно,
мови. Що цікаво, вчений засуджував двомовне виховання дітей у
ранньому віці, нав’язування пригноблюваному народові навчання дітей
мовою гнобителів, адже вважав: це
порушує формування цілісного світосприйняття. На думку О. Потебні, „послідовний націоналізм не хоче влади,
підтримуваної насильством, і тому не
має інтересу в збереженні темноти
(незнання) й убогості, в недопущенні
людей до джерел знання“.
Ірина ШУТКА
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у фокусі

Ц

Шкільні підручники і національна
свідомість українців

ьогоріч за ініціятиви Міністерства освіти та науки України у шкільні
підручники з історії України внесено ряд серйозних правок. Зокрема,
зі змісту підручників для п’ятикласників Міносвіти вилучило теми героїв
Крут, Українських Січових Стрільців, визвольної боротьби УПА в роки Другої світової війни, згадку про Помаранчеву революцію, вибори 2004 і 2010
років та багато инших не менш важливих фактів з історії українців.
Про вплив таких змін у навчальній програмі на формування національної
свідомости молодих українців розпитуємо в розумних і небайдужих людей.

Можемо втратити
ціле покоління
Василь Стефанів,
в.о. директора Центру дослідження
визвольного руху,
аспірант кафедри
історії, теорії та
практики культури
Львівської політехніки:

До 1990 року наша історія була
прислужницею комуністичної партії
з відповідними ідеологічними нашаруваннями, а зі здобуттям Україною
незалежности вчені — історики, мовознавці, инші гуманітарії — почали
відкривати для українців і світу досі
засекречені чи замовчувані факти.
Особливий поступ в науці-історії
зроблено за останні роки у дослідженнях діяльности ОУН-УПА, Січового стрілецтва, участи українського
народу в національно-визвольних
змаганнях. І саме це дало можливість
багатьом людям дізнатися правду
про історію власного народу. Особливо резонансними були такі відкриття
для українців зі східних та південних
регіонів нашої країни. Ці дослідження стали досить вагомими підвалинами для формування національної
свідомости нового покоління, яке не
знало тоталітарної системи.
А сьогодні з підручників історії
викидають матеріяли, присвячені
боротьбі українців за свою незалежність: бій під Крутами, історію
УНР, Центральну раду, процеси
20 — 30-х років минулого століття,
репресії проти українського народу,
діяльність УПА і українського диси
дентського руху як продовження
українського визвольного руху та
багато инших не менш важливих фактів. І це лише перший етап переписування історії. Зараз багато науковців

мають небезпідставні підозри, що
наступні підручники з історії будуть
відновленням навчальної літератури
до 1990 року.
Однозначно, що ці зміни матимуть серйозний вплив на формування нового покоління українців.
Хоча сьогодні є багато книжок та
електронної літератури, і в тих сім’ях,
де батьки знають і цікавляться історією, дитина матиме досить потрібної
інформації. Але все ж формування
юнацтва відбувається саме в процесі
навчання, бо школярі переважно не
надто багато уваги приділяють історії
поза шкільною програмою.
Звичайно, ми не втратимо своєї
історії, бо більшість науковців однаково продовжать свої дослідження.
Але ми можемо втратити ціле покоління, яке сформує свою свідомість
на основі міфів чи перекручень, які
запропонують нам нові автори підручників.

Історична наука,
як і математика, має
свої закономірності
Богдан Моркляник,
проректор з науковопедагогічної роботи
та соціяльного розвитку Львівської політехніки:

Все, що робиться зараз із
освітою, — це як
міна сповільненої дії, яка з часом
кардинально змінить свідомість людей, вплине на формування їхнього
світогляду, уявлення про нашу державу, а найголовніше — історію. Тому
так важливо, щоб молодь пізнавала
правду, виховувалася на справжній
історії свого народу.
Насамперед, треба усвідомити,
що історія така ж наука, як і як ма-

тематика. Тут є свої закономірності,
які мусять формуватися на основі
історичних досліджень та наукових
полемік. Історія — це живий організм, і якщо вона продукує результат,
то його треба сприймати таким, який
він є.
Однією з конфліктних сьогодні
тем є, до прикладу, голодомор. Виходячи з документальних свідчень,
розповідей тих, хто пережив цей
страшний час, не можна заперечувати, що це був геноцид проти
українців.
Нам треба виховати у громадян
дбайливе ставлення до своєї національної пам’яти. Бо вже наблизилися
до тієї межі, коли ми як нація можемо
зникнути. Дуже швидко українську
мову можуть відтіснити на рівень
хатнього вжитку.

У нас відбирають
не лише пам’ять
Любомир Лещук,
член Студентського
братства Львівської
політехніки:

Проблемою є
те, що сьогодні в
суспільстві панує
апатія, розчарування, багатьом
людям стало байдуже, куди їх ведуть, що з ними буде і
як має розвиватися країна. Подібний
період нерозуміння потрібности
власної історії, коли українці не виявляли навіть зацікавлення власним
родоводом, у нас вже був.
Хоча, з другого боку, це явище,
певною мірою, матиме й позитивний наслідок. Бо з’являться люди,
які захочуть змін. Варто згадати, в
які часи активізувалися дисиденти,
шістдесятники, всі ті, котрі не хотіли
коритися тоталітарній системі, люди,
яким не була байдужа доля їхньої
нації і держави. Тому переписування
історії, насаджування радянських
стереотипів опам’ятає людей та спонукає їх до активних дій. Мусимо
усвідомити, що можемо втратити
не лише правдиву історію, а й самоідентичність.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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унікальне видання

коротко

вересня в рамках книжкового форуму
17
відбулася презентація збірника документів „Особые папки“ Сталіна і Молотова про
національно-визвольну боротьбу в Західній
Україні 1944–1948 років“

Документи
з папок Сталіна
Унікальність цього видання в тому,
що 95% вміщеної в ній інформації
взято з „особливих папок“ Сталіна та
5% — Молотова. Це документи, які належали до найвищої межі секретності,
більш засекреченіших матеріялів у
Радянському Союзі не існувало. Саме
в цих „особливих папках“ збереглися
документи щодо розстрілів польських
офіцерів в Катині, депортації кримських татар і багато инших справ, які
радянський уряд намагався приховати.
У збірнику вміщено 131 документ
про перебіг національно-визвольної
боротьби ОУН і УПА в Західній Україні
у 1944 — 1948 рр. та репресивні заходи радянських силових органів проти
українського збройного підпілля.
― Це видання дає можливість
по-новому переоцінити Другу світову
війну, — наголосив професор, доктор
історичних наук, провідний науковий
співробітник Інституту політичних та
етнонаціональних досліджень, автор

вступного слова до цього видання
Владислав Гриневич. — Коли я ознайомився з цими документами, то
зрозумів, що насправді існувала не
одна вітчизняна війна, а дві — одна
на фронті, між радянськими і німецькими військами, а друга — в тилу. Її
масштаби, потужність опору і його
придушення вражають кількістю.
Основна цінність цих документів в
тому, що вони без будь-яких емоцій.
Тут наведено сухі цифри, які свідчать
про перебіг події і відображають два
боки цього процесу.
На жаль, упорядники цієї книги
– відомий український історик, керівник Львівського відділення Інституту
української археографії та джерело
знавства ім. М. С. Грушевського НАН
України Ярослав Дашкевич та головнокомандувач УПА Василь Кук – не
дожили до презентації свого видання.
Наталія ПАВЛИШИН

пам’ять

Світлина Наталії Павлишин

Помолилися за полеглих

17

вересня у Львові біля пам’ятника Жертвам комуністичних репресій відбулося вшанування полеглих від тоталітарного режиму в Україні. Після
покладання вінків та квітів процесія попрямувала на подвір’я Музею-меморіялу
„Тюрма на Лонцького“, де й відбувся молебень. Продовжилося вшанування на
площі Ринок, де відбулося театралізоване відтворення подій 17 вересня 1939 року.

Триває „протистояння“ СБУ й „захисників“ історика, директора музею
„Тюрма на Лонцького“ Руслана
Забілого. Нагадаємо, СБУ затримала
дослідника визвольного руху в Києві
8 вересня і порушила кримінальну
справу за фактом підготовки Р. Забілого до розголошення державної
таємниці. Тим часом у „Тюрмі на
Лонцького“ працівники СБУ провели
„огляд“ (не обшук, наголошують у
спецслужбі, адже музей перебуває
на балансі СБУ і тому жодних санкцій для обшуку служба не потребує),
під час якого вилучили деякі носії
інформації, копії документів, відеоматеріяли. Громадськість засуджує
дії СБУ щодо Р. Забілого й очолюваної ним установи. У відповідь у Києві
та Львові відбулися акції протесту
інтелектуалів, колишніх політв’язнів,
громадських активістів. Лист на
підтримку Р. Забілого підписало
більше, ніж сотня українських і зарубіжних учених.
16 вересня в Україні згадували
Георгія Ґонґадзе, журналіста,
засновника інтернет-видання
„Українська правда“. Саме цього дня
10 років тому він зник і саме в цей
день, починаючи з 2005 року, громадськість вшановує його пам’ять
і пам’ять загиблих журналістів.
Напередодні сумної дати Генпрокуратура повідомила офіційні результати слідства: замовник убивства
Г. Ґонґадзе — нині покійний Юрій
Кравченко (на той час глава МВС
України), організатор і виконавець —
Олексій Пукач (тоді начальник головного управління карного розшуку
МВС). Але офіційна версія слідства
залишає багато запитань, вважають
адвокат дружини загиблого журналіста, представники громадськості,
міжнародні журналістські організації.
Як повідомляє „Українська правда“,
заступник генпрокурора продовжив
термін слідства у справі О. Пукача до
14 грудня.
ГО “Підкова” розпочала цикл
екскурсій „Країна Героїв“, присвячений українському визвольному
рухові ХХ ст. Це шість одноденних
автобусно-похідних турів відомими й малознаними місцями,
пов’язаними з історією УСС, УГА,
ОУН та УПА („Стежками Степана
Бандери“, „Три провідники“, „Там на
горі, на Маківці“ та ин.).
За матеріялами інформагентств
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екстракт дня

До презентації приєдналися автори
та друзі газети. Це зокрема проректор з навчально-виховної роботи
Національного університету „Острозька академія“ Петро Кралюк,
проректор з навчально-виховної
роботи Волинського національного
університету ім. Лесі Українки Ірина
Констанкевич, директор Міжнародного інституту освіти, культури та
зв’язків з діяспорою Національного
університету „Львівська політехніка“
Ірина Ключковська, один із засновників Острозького клубу вільного
інтелектуального спілкування молоді, аспірант Донецького національного університету Сергій Стуканов
та инші.
До нового двотомника, окрім
відомих уже розділів „Історія і Я“,
„Nota Bene!“, „Світові дискусії “,
„Прикмети часу“, ввійшли статті,
об’єднані у розділах „Маршрут № 1“
та „Акції „Дня“. Окремий розділ видання — „Золоті розсипи мудрості“
видатного мислителя Сергія Кримського. Серед авторів відомі імена ―
Іван Дзюба, Юрій Щербак, Оксана
Пахльовська, Станіслав Кульчицький,
Володимир Панченко, Петро Кралюк
та инші.
Практику формувати з найцінніших статей окреме видання „День“
започаткував ще у 2002 році, ви-

Світлина Наталії Павлишин

на ХVIІ Форумі видавців газета „День“ представила одинадцяте видання зі своєї бібліотечної
16вересня
серії — двотомник „Екстракт +200“
Добра газета – не одноденка

[•]

Зацікавлена розмова з читачами газети „День“

давши книгу „Україна Incognita“,
яка дала початок масштабному
проєкту — Бібліотека газети „День“.
Автори ідеї поставили перед собою
мету — підтримати живе і розумне
в суспільстві, зосередившись на
вузлових питаннях історії України, на
відносинах українців з найближчими
сусідами. Згодом визріла потреба
осмислити новітню історію України.

Ось так і з’явився збірник знакових
статей „Дня“ „Екстракт +150“. І його
логічне продовження — „Екстракт
+200“.
В рамках представлення „Екстракту +200“ відбулася дискусія навколо
теми „Побудова нової гуманітарної
парадигми. Якої журналістики потребує сьогодні українське суспільство?“.

розсекречені документи
відбулася презентація книги Святослава Липовецького „ОУН (бандерівці):
УЛьвові
фрагменти діяльності та боротьби“

Ще раз про національних героїв
Книгу присвячено 70-річчю створення
Революційного Проводу ОУН. Вона
формується із 20 розділів, ілюстрованих світлинами з архіву автора, Центру
національного відродження та Центру
дослідження визвольного руху.
17 вересня презентація відбулася
в Музеї „Тюрма на Лонцького“, а 18
вересня — в кафе „Криївка“ та у виставковій залі Марійського товариства
що на вул. Руській, 10.
У книзі вмістився короткий історичний виклад становлення, розвитку

та діяльности Організації Українських
Націоналістів (бандерівців). Зокрема
це такі розділи: „Українська військова
організація“, „Перші бойові кроки
УВО“, „Утворення ОУН“, „Резонансні
атентати“…
У виданні подано світлини, біографії, нариси діяльности очільників
та героїв ОУН і УПА. Є й вірші поетів з
ОУН-УПА або вірші, що присвячено героїзму українського народу. Вміщено й
геніяльну поему Ольжича „Незнаному
воякови“.

Внизу кожної
сторінки є короткі
анотації щодо її змісту англійською
мовою. В кінці як додатки — „Декалог“,
„12 прикмет характеру“ і „44 правила
життя українського націоналіста“, молитва за полеглих героїв і посилання
на ґрунтовні праці про ОУН.
Організатором заходу є ВМГО „Молодіжний націоналістичний конгрес“.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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проща
в Сандармосі українці не були героями. Вони були цвітом нації. Та героями їм довелося стати,
Розстріляні
аби не бути негідниками
Українці повернулися зі Соловків

Ми таки вижили…

Світлини Тетяни Пасович

Мешканка Норильська Галина Мусатова щороку бере участь у Днях пам’яті
в Сандармосі. Обов’язково приходить
помолитися до українського Козацького хреста. Її діда (Гарасим Шум) разом з
чотирма братами в часи колективізації
вивезли з Рівненщини в Амурську область РФ. Тато Семен Шум „сидів“ у
Норильській тюрмі. Пані Галина дивується, як змогла вижити за таких умов.
Справді дивно, що є ще українська
нація. Адже курс на її винищення був
узятий „правильний“: вивозили на
Сибір, на Соловки, знищували фізично й морально, селян учили красти й
відівчали працювати на землі, „підтримували“ п’ятирічками, еліту примушували творити агітки за совєцьку владу…

[•]

Виступає голова Київського Товариства
політв’язнів та репресованих Григорій
Куценко

„…Судово-процесуальні жахи монархічного тиранства бліднуть перед
звірячою розправою чекістів. Там
кували тіло у кайдани, зате душа була
свобідна... А тут гноблять не лише тіло,
але й душу, і роблять по-злодійськи:
скрадаються від людей, гонять арештанта, як звіра, не кажучи, куди, коли,
за що, відмовляючи йому в людському
праві…“ (Віталій Юрченко. Пекло на
землі).

Справжнє обличчя
комунізму
Отець Сергій відправляє поминальну
службу, зачитує імена убитих, молиться й за рідню пані Галини Мусатової.
Продовження. Початок у числах 25, 26

[•]

Козацький хрест на місці масових
розстрілів у Сандармосі

Виступає й голова Карельського
республіканського громадського
товариства „Калина“ Лариса Скрипникова:
― Відомий український поет Олександр Олесь ніколи не був в цих краях,
не міг знати про Сандармох, а мені
здається, що саме про Сандармох і
саме про ці два козацькі Хрести, які тут
установлені, написані геніальні слова,
які хочеться ще і ще раз читати:
...На площах ми чужі стояли, босі й голі,
І кожний кидав камінь в нас…
Ми стільки винесли образ,
Ми стільки бачили сваволі!
І все за те, що ми свій край любили,
Що рвались сонце в темряву внести.
…І ось понесли у світи хрести
Та сиві голови похилі.

Я вірю: душі страчених відчувають,
що ми бережемо пам’ять про них, передаємо спогади про їх життя, про їх
страждання дітям та онукам…
Голова Київського Товариства
політв’язнів та репресованих Григорій Куценко наголосив, що саме на
цьому місці „ми бачимо справжнє
обличчя комунізму. Комуністична
партія не инша“. Він знає історію не з
підручників, а з життя. Його діди повернулися живими з Біломорканалу,
але „це травма на все життя“. Сам
Григорій Петрович залишив в’язницю
лише 1988 року, адже не міг збагнути,
чому має писати заяву на звільнення,
коли до в’язниці його запроторили без
жодних заяв.
Онука репресованого та загиблого в Сандармосі Юхима Снігура
Надія Ткачук, член Київського Товариства політв’язнів та репресованих,

професор кафедри фундаментальних дисциплін Державної академії
житлово-комунального господарства, промовляє стиха, але емоційно. Родину її дідуся заарештували
за те, що бабуся Феодосія, будучи
свідомою християнкою, разом із иншими парафіянками пішла пішки за
40 кілометрів до Проскурова (тепер
Хмельницький) клопотати про незакриття Троїцької церкви, що стояла
на місці теперішньої школи по вул.
Щорса у Красилові. Церкву у 1940
році зруйнували. Батька пані Надії
Василя відправили у штрафний батальйон, де він загинув за два тижні
до закінчення війни. Надія Василівна
ледве стримує сльози, адже дотепер
„спілкувалася“ з предками лише че-

[•]

Професор Надія Ткачук уперше
відвідала місце загибелі дідуся

рез листи від бабці, які збереглися:
„у них закладені моральні цінності,
душа“. Вона не могла повірити, що
нарешті відвідала могилу діда — виконала свій моральний обов’язок.
Виступали молоді прочани та люди
поважного віку, говорили про трагедії
своїх родин та про долю розстріляних
земляків, цитували Олександра Олеся
та Ліну Костенко. А тоді стиха полинула
сумна козацька пісня під старосвітську бандуру. До бандуриста Тараса
Силенка приєдналися всі прочани та
заспівали гимн України, а тоді попросили: „Боже, великий, єдиний, нам
Україну храни!“
Розстріляні в Сандармосі українці
не були героями. Вони були цвітом
нації. Та героями їм довелося стати,
аби не бути негідниками…
Тетяна ПАСОВИЧ,
Львів — Київ — Петрозаводськ —
Соловки — Львів
Далі буде
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ностальгія на аркуші

наш календар

воєрідною концептуальною презентацією у завішаному ілюстраціяСвідзначив
ми залі Палацу мистецтв, де замість крісел були ліжка, Ілько Лемко
вихід у світ свого нового роману

Що сниться Ількові Лемкові?
Відомий історик та публіцист, львово
знавець Ілько Лемко презентував
цього разу великий „талмуд“ — книгу
на 364 сторінки під назвою „Сни у
Святому Саду“. Книжку присвячено періоду розквіту найзнаменитішої львівської молодіжної нонконформістської
тусівки „Республіка Святого Саду“ і
творчій діяльності легендарного рокгурту „Супер Вуйки“ (1975 — 1981 рр.),
після якого з’явилися і „Лесик бенд“, і
„Брати Гадюкіни“.
Власне, Святий Сад у час свого існування став формуванням молоді,
яка долучилась до краху процвітаючого тоталітаризму. Містився він у саду

колишнього монастиря Кармелітів
босих, біля теперішньої церкви Архистратига Михаїла. Ілько Лемко використав спогади 37-ми людей, доля
яких була пов’язана з цим місцем. Тих,
кого вже немає нині, названо своїми
іменами, ті, хто ще живий, — змальовані під псевдо. Інтерв’ю подаються
у формі снів, що датовані від 70-х
років до сьогодні. Книга оздоблена
58-ма оригінальними ілюстраціями
художника Дмитра Кузовкіна. Її видало видавництво „Апріорі“ у серії
„Львів понад усе“.
Софія МАТВІЇВ

літературна зустріч

Поетичні візії трьох

Т

роє молодих поетів із суперечливої антології львівської поезійної
тусівки „ЛяЛяК“ оприлюднили свої
художні уявлення про світ. Місцем зустрічі з читачами стала книгарня „Є“,
що на проспекті Свободи. Назва літературного вечора „Візії. lv“ об’єднала
неподібних авторів і дала їм можливість вільно висловлюватися.
Арсеній Барзелович, Лілія Демидюк та Ігор Ясенівський є представниками нової львівської молодіжної
хвилі, „котра, — за словами упорядника антології Марії Шунь, — ще
проб’ється зі суто львівської криївки на
всеукраїнський марафон“. Виходом із
літературного підпілля для цих поетів
став „ЛяЛяК“. Однак найкраще заявити
про себе поет може за допомогою живого спілкування під час літературної
зустрічі.
Вірші, трохи відвертого сюру і метафор на межі неадекватного сприйняття
світу, трохи реалу, Львів, що у рядках і
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поміж ними — всього потроху. Модерувала по-своєму оказію ймовірного
вечора „Візії. lv“ Анастасія Левкова.
Трохи Арсенія Барзеловича — це виявилося у філософуванні та моралізуванні: „лише щасливі не прикидаються“, „десять заповідей говорять — будь
істинним, чини добро“. Трохи Лілії Демидюк — це дещо більше образности
і витонченої поетичности. Поетка має
власні збірки, а також разом із Ігорем
Ясенівським у 2006 році видала альманах „Гроно“ (на другий випуск уже
забракло фінансів). І на завершення
трохи Ігора Ясенівського — це цікаві
асоціяції, гумор і парадоксальність.
Поза читанням текстів була спроба
роздумів про вплив Львова на поетів,
на їх стиль написання, про те, чи до чогось і до чого саме зобов’язує авторів
поезія. Вечір завершився неформальним спілкуванням про літературу і тих,
хто її тепер творить.
Наталя ЯЦЕНКО

26 вересня — Всесвітній день туризму.
26 вересня — День машинобудівника.

Пам’ятні дати
23.09.1648 — перемога військ Богдана Хмельницького над поляками під
Пилявцями.
23.09.1870 — помер Проспер Меріме,
французький письменник, автор новел
„Таманґо“, „Кармен“.
23.09.1872 — народилася Соломія
Крушельницька, геніяльна українська
співачка.
23.09.1919 — спільне засідання Директорії та урядів УНР і ЗУНР, на якому
ухвалено почати воєнні дії проти армії
Денікіна.
24.09.1801 — народився Михайло
Остроградський, відомий український
математик.
24.09.1894 — народився Роман Купчинський, талановитий поет-пiсняр i
прозаїк, сотник УГА.
25.09.1992 — введено в дію канал
„Рейн-Майн-Дунай“, який проліг через
територію тринадцяти держав і зв’язав
Чорне та Північне моря.
26.09.1767 — народився Артемiй Ведель, український композитор, співак
i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен Скляренко, український письменник, автор
історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб,
українська письменниця.
26.09.1966 — у Ташкенті стався землетрус силою 7,5 бала за шкалою Ріхтера.
26.09.1989 — завершився перший фестиваль української пісні та популярної
музики „Червона рута“.
27.09.1893 — у м. Джерсі-Сіті (США) почав виходити перший україномовний
часопис „Свобода“.
27.09.1892 — народився Михайло
Кравчук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стельмах, український письменник.
28.09.1929 — народився Дмитро Павличко, український поет, громадськополітичний діяч.
28.09.1956 — помер Остап Вишня,
видатний український письменниксатирик.
29.09.1845 — народився Iван Тобiлевич
(Карпенко-Карий), видатний український драматург.
29.09.1866 — народився Михайло
Грушевський, видатний iсторик, письменник, голова Української Центральної Ради.
29.09.1901 — народився Енріко Фермі,
італійський фізик, один із основоположників ядерної та нейтронної фізики,
лавреат Нобелівської премії.
29.09.1902 — помер Еміль Золя, французький письменник.
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вечір пам’яти
у театрі ім. М. Заньковецької у рамках Форуму видавців відбувся вечір „ХХ ВІК. Богдан-Ігор
18вересня
Антонич. Грицько Чубай“

Світлина Софії Матвіїв

Вік Антонича і Чубая

Хто заглиблювався у те, чому
саме так писав поет і чим
він захоплювався, що „створило“ Антонича та Чубая?
У передмові до книги Григорія Чубая „Плач Єремії“,
виданої у Львові в 1998 році,
Іван Дзюба називає поета
одною з найзворушливіших
легенд українського безчасся
1970–80-х років. Можливо,
без впливу Чубая багато хто з
тутешніх митців не відбувся б,
чи відбувся трохи по-иншому.
Чубай, як і Антонич, незважаючи на закритість кордонів,
принесли своєю творчістю
в радянський Львів трохи
модерної Европи, бо носили
ту Европу в собі і справили
значний вплив на подальше
мистецьке життя міста надалі.
На прес-конференції перед концертом організатор
вечора Соломія Чубай (донька поета) розповіла, що були
відібрані ті гурти, які мають

у своєму репертуарі твори
на слова Григорія Чубая та
Богдана-Ігора Антонича.
Під час концерту лунали
прем’єри нових пісень, зокрема, Віктора Морозова та
Тараса Чубая. Сцену візуально поділили, встановили три
проєктори. Олексій Хорошко
представив роботу, над якою
працював впродовж року.
Кошти зі заходу, як твердять
організатори цього дійства,
підуть на видання книги про
життя і творчість Грицька
Чубая, до якої ввійдуть біографічні тексти, фотографії,
рукописи автора та переклади його віршів на англійську, білоруську, іспанську,
російську та польську мови.
Передмову до книги вже
написав Кость Москалець.
До речі, за тиждень до
події всі квитки розкуплено!
Переповнена театральна
зала, навіть сходи на тре-

тьому поверсі і балконах,
чекали на ведучого. А його
цього разу не було — дійство
задумано у формі постійного
спілкування мистців з публікою, де кожен артист оголошував свого наступника.
Віктор Неборак читав поезію
Антонича, яка не ввійшла до
жодної з його збірок.
„Я не знаю, чи була в
Грицька Чубая мрія, що колись у театрі ім. М. Заньковецької, де він працював
помічником на сцені, буде
звучати його поезія,“ — розмірковує Неборак.
Іван Малкович завважив,
що „велике щастя бути поетом, який говорить, мовчить, і говорить знову, а
надто ― говорить словами
свого знаменитого сина“.
Василь Жданкін під шалені овації залу заспівав свої
пісні „Життя по-грецьки —
біос“, „Перша глава Біблії“,

хіт-парад

„Народився Бог на санях“
(спільно з капелою „Дударик“), зазначивши, що Антонич — поет, який вмів сказати двома словами про все.
Олег Лишеґа згадав, як
Грицько Чубай, коли сміявся з нашої „красоти“ життя,
підписував листи до нього
„Джордж Чубайрон, декоративний лорд“.
Просто неповторно виконали „метри“ львівської
музики — Віктор Морозов,
Василь Жданкін та квартет
„Віртуози Львова“ композицію „Антонич був хрущем“.
Віктор Морозов також
згадав, що тепер, коли він
читає Грицька Чубая, йому
завжди вчувається мелодія, бо майже всі пісні поета покладено на музику
його сином і гуртом „Плач
Єремії“, котрий, до речі, зовсім по-новому прозвучав зі
сцени спільно з „Віртуозами
Львова“.
Виступали також гурти
„Файно“, „Дивні“, ділився
спогадами та читав поезію
Юрій Андрухович.
І доки лунає на сцені музика про те, що „наша осінь
з маленькими-маленькими
деревами дуже швидко минула“, розумієш, що й справді „після того почало падати
листя з великого-великого
дерева“, про існування якого
Антонич з Чубаєм навіть не
здогадувалися…
Софія МАТВІЇВ
Рубрику веде Софія МАТВІЇВ

Хай переможе ваш кумир!
З нового навчального року наш хітпарад поповнила нова порція якісної
української музики, тож до уваги меломанів ― оновлений список пісень
та гуртів, за які можна голосувати
до 4 жовтня. Надсилайте свій музпрогноз на нашу електронну адресу
info@polynet.lviv.ua, чи залишайте
голос за пісню на сторінці vkontakte.

ru/id10384946. На першого, хто вгадає
переможця ТОП-10, чекає подарунок!
Хай щастить!
Учасники нашого хіт-параду:
• „Більше для нас“ — „Океан Ельзи“.
• „Тримай“ — „Lама“.
• „Море (най цілий світ пропаде)“ — „Скрябін“.

• „Мирон“ — „Пропала Грамота“.
• „Тебе це може вбити“ — „С.К.А.Й“.
• „Личаківське танго“ — Віктор
Морозов.
• „Кленовий вогонь“ —
„Кому Вниз“.
• „Відпустка“ — „ВВ“.
• „Я іду за тобою“ — „Руслана“.
• „Цей вечір твій“ — „Дивні“.

[культура]

ч. 27 (2707)
23 — 29 вересня 2010

шедеври зблизька

коротко

Зустріч Сходу і Заходу

У

продовж півтора місяця львів’яни
зможуть милуватися творами мініатюрної пластики японських мистців.
Унікальну виставку „Окімоно: вперше у
Східній Европі“, сформовану з особистої
колекції народного депутата України,
бізнесмена і колекціонера Олександра
Фельдмана, відкрито у Палаці Потоцьких.
Окімоно — невеликі старовинні японські статуетки, призначені для прикрашання інтер’єру. Більшість окімоно вирізана зі
цільної слонової кістки. В деяких маємо
поєднання з кісткою бронзи й дерева.
А ось для заможних же европейських
шанувальників японського мистецтва виготовляли бронзові композиції. Їх щедро
декорували золотом і прикріплювали на
дерев’яні візерунчаті підставки.
Тварини, фігури людей, поодинокі і
групові, вази… Усі скульптури, представлені на виставці, неймовірно витончені.
Кожна прожилка на пелюстці квітки, кожна
зморшка на обличчі людини, кожен штрих
оперення птаха — все вирізано настільки
фактурно, настільки реалістично, що залишається хіба дивуватися із технічної
досконалости японців.
Візитною карткою експозиції є твір
майстра Удагава Кадзуо „Жінка, що годує
немовля“. Цей світлий ліричний образ молодої матері, яка сидить на ослінчику та,

тримаючи біля грудей дитину, намагається
взяти паличками локшину із тарілки, виконано з великою майстерністю і любов’ю.
Саме ця „японська мадонна“, що входить
до складу колекції пана Фельдмана, є найціннішим варіянтом моделі скульптури.
Львів, окрім чудової виставки, отримав
від колекціонера подарунок. Львівській
національній галереї мистецтв Олександр
Фельдман передав тридцять одну річ:
окімоно, сувої із японським живописом,
старовинний меч та инші зразки зброярського ремісництва. Все це для огляду розмістять у Золочівському замку. Виставка ж,
розширивши кордони наших уявлень про
японське мистецтво, помандрує далі — до
Одеси, і по Европі.

фестиваль
вері Львівського музею етнографії та художнього промислу гостинно відД
чинені від 15 до 26 вересня для огляду розмаїття ляльок. У Львові вдруге
проходитиме фестиваль авторської ляльки „Ляльковий світ“

Ведмедики та їхні друзі
Лялька — яскравий символ дитинства. Ще
з прадавніх часів долинає до нас ляльковий образ у вигляді амулетів чи скульптур
з глини та каменю. Сьогодні ж лялька
є справжнім витвором мистецтва, а не
просто іграшкою, і, як засвідчує виставка,
імпозантно себе демонструє у сучасному
постмодерному просторі. Так, на стінах
експозиційних залів, за склом, у валізах
сидять-висять кумедні, добрі, инколи
трохи фантастичні, однак такі необхідні
людям, створіння. Мініятюрні ведмедики
співіснують зі своїми більшими (принаймні на виставці) родичами, собаками,
зайцями, котами, а текстильні, гачковані
ляльки і ляльки-мотанки своєю скромною
природністю приваблюють погляд не
згірш від напівгламурних ляльок-красунь.
Взагалі, цьогоріч спектр робіт є більшим

17

і ширшим. Самі майстри (це переважно
лялькарі зі Львова, Києва, Харкова, Луганська, Дніпропетровська, Севастополя,
Одеси) дивуються зі вміння своїх колег
використовувати різні техніки у створенні
колекційних ляльок і переймають досвід.
Ляльковий світ доповнює живопис та
художня фотографія на тему ляльки. Окрім
виставки, фестиваль уповажнюють ще й
майстер-класи, два літературні марафони,
показ документального фільму про сучасну лялькову культуру та акція-лотерея.
Купивши лотерейний квиток, відвідувачі
виставки не просто отримували шанс
виграти ведмедика, авторську ляльку чи
дерев’яну тваринку, а вносили свою лепту
в підтримку притулку бездомних тварин у
Брюховичах.
Наталя ЯЦЕНКО

У Львові на вул. Січових
Стрільців, 10 відкрили
другу книгарню „Є“. У новій
книгарні — великий вибір
книг українською та іноземними мовами, подарункові
видання, мапи та атласи,
безкоштовний інтернет.
Колектив Національного
академічного драматичного
театру ім. М. Заньковецької
відкриває 93-й театральний
сезон. Художній керівник
театру, режисер, актор
Федір Стригун зазначив,
що у попередньому сезоні
заньківчани дали 305 вистав. Найближча прем’єра
цього сезону — „Дама з
собачкою“ А. Чехова.
Андрій Содомора є достойним Шевченківської
премії, вважають львівські
письменники та літературознавці. Львівський
історик та видавець Василь
Гутковський спільно з
Василем Габором звернулися до творчих спілок та
громадських організацій
із пропозицією підтримати
висунення книжки „Сльози
речей“ Андрія Содомори на
здобуття найвищої мистецької нагороди України.
До 70-річчя Івана Миколайчука кінотеатр його імени
у Чернівцях відремонтують
і відкриють на його базі
Палац українського кіно. Тут
демонструватимуть фільми
українського кіномистецтва,
ретро-фільми світової кінокласики, проводитимуть
зустрічі з літераторами,
мистецькі заходи, а школярі
зможуть переглянути фільми за творами, що входять
до шкільної програми.
Сучасну архітектуру очима
молодих архітекторів покажуть у Львові. Львів —
п’ятий з шести міст, куди
приїде виставка. Експозиція
проходитиме 2 — 4 жовтня
на площі Ринок, а від 4
до 11 жовтня — у галереї
„Коралі“.
За матеріялами ЗІКу, zaxid.net
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[Фізкультура і спорт]

ч. 27 (2707)
23 — 29 вересня 2010

літо на морі
ріоритетним завданням фізичної культури і спорту сьогодні є продовження національних традицій оздоП
ровчої рухової активности як важливого компоненту здорового способу життя. Студентам Львівської політехніки реалізувати такі чудові можливості допомагають ректорат і профком студентів під час відпочинку
в навчально-оздоровчих таборах

Відпочивальники п’ятої та шостої змін
у „Політехніку-1“ у першій половині
дня на пляжі табору активно загартовувалися сонцем, водою і повітрям, плавали, організовували розваги на воді.
Після обіднього відпочинку найактивніші студенти і викладачі дві години
проводили на спортивних майданчиках „Олімпу“, із задоволенням граючи
у волейбол, баскетбол, міні-футбол
і бадмінтон. Тренування не минули
даремно, адже під час змагань вони
отримували шквал аплодисментів від
своїх уболівальників як і з названих
видів спорту, так і з вуличного баскетболу (стрітболу), пляжного волейболу,
армреслінгу, плавання.
Найкращу спортивну підготовку
та активну участь у змаганнях „Спорт
для всіх“ продемонстрували студенти
Андрій Вус, Віктор Разумовський, Василь Блажейко, Юрій Сідун, Юрій Маїк,
Володимир Нищан, Олександр Бурик,
Андрій Щербак, Ольга Єрохова, Неля
Несторук та инші. Не відставали від

Спорт для всіх
молоді (а часто навіть перемагали) їхні
наставники-доценти Микола Бучин,
Максим Чип, Романа Сіренко, науковий
працівник Лариса Гуменник, викладач Костянтин Булатов. У п’ятій зміні
лідерами на спортивних майданчиках
„Олімпу“ були представники профкому
студентів Дмитро Симак і Олексій Ковальчук. Спортивний клуб Львівської
політехніки (голова — Євген Сербо) забезпечив заняття та змагання сучасним
якісним спортивним інвентарем.
Традиційно святково відзначали
відпочивальники й День Незалежности. Відбулася хода набережною на
пляж з прапором України й з піснями,
змагання з плавання, гирьового спорту, перетягування каната, запливи
на матрацах, різноманітні конкурси,
дискотека на пляжі і, звичайно ж, культурна програма в амфітеатрі табору.
Кожна зміна закінчувалася спортивним вечором, який радше виглядав
як яскраве шоу, та нагородженням переможців і призерів змагань. Новинка

сезону — нагородження переможців
та призерів (понад 90 осіб) грамотами
профкому студентів.
Цього року вперше, на запрошення
директора табору Миколи Бродського,
табір цілодобово охороняли міліціонери зі Львова. Це одразу відчутно
вплинуло на дисципліну проживання
у таборі та порядок на пляжі.
Хоч відпочинок для наших студентів та викладачів забезпечено на
доброму рівні, однак варто було б
спортивні майданчики „Олімпу“ заповнити піском, оскільки серед молоді
нині популярні пляжний волейбол,
гандбол і міні-футбол на піску (що, до
речі, має ще й значний оздоровчий
ефект), а також відновити там роботу
басейну і душових. У другій половині
дня відпочивальники радо б ним скористалися.
Арнольд ПРОХОРОВ,
заступник начальника
НОТ „Політехнік-1“ зі спортивномасової роботи V — VI змін

з редакційної пошти

Крим. Алушта. Сонце, пляж і море…
Узагальнивши, все це можна назвати спортивнооздоровчим табором „Політехнік-1“. На мій погляд,
це — маленький рай для студентів та професорськовикладацького складу Львівської політехніки, оаза для
відпочинку від навчання і роботи. Тут кожен охочий має
чудову нагоду випробувати себе у спортивних змаганнях. А
їх на „Олімпі“ (спортивних майданчиках табору) викладачі
кафедри фізичного виховання проводять чимало: командні
(волейбол, баскетбол, міні-футбол, стрітбол, пляжний волейбол) та індивідуальні види спорту (плавання, настільний
теніс, бадмінтон). Відпочинок традиційно завершується
великим спортивним вечором, де студенти беруть участь в
естафетах, демонструючи не лише свою фізичну форму, а й
кмітливість та згуртованість. Звичайно, перемога учасників
змагань також залежить й від активності вболівальників,
які їх підтримують. Не забувають на „Олімпі“ і про самих
вболівальників. Для них тут організовують різноманітні
конкурси. Чемпіони і призери отримують грамоти й солодощі.
Незважаючи на те, що студенти мають змогу вправлятися з різних видів спорту, хотілося б, щоб адміністрація
університету знайшла можливість відновити всі спортивні
майданчики. Відпочивальники також були б вдячні, якби в
таборі знову почав функціонувати басейн.
Однак не спортом єдиним живуть мешканці табору. Коли
сутінки спускаються над містом, невгамовне студентське брат-

ство сходиться до амфітеатру. До пізнього вечора тут звучать
гуморески й жарти, а кожен охочий бере участь у різноманітних
конкурсах, які організовують відповідальні за культурно-масову
роботу. Ті ж, кому до душі танці — поспішають на дискотеку.
У „Політехніку-1“ я відпочиваю уже вдруге і кожного разу
отримую лише позитивні емоції. Хотіла б подякувати всім,
хто своєю невтомною працею підтримує табір у чудовому
стані, адже завдяки їм хочеться приїжджати в Алушту ще
і ще…
Романа СІРЕНКО, завідувач кафедри
фізичного виховання ЛНУ ім. І. Франка, доцент

[реклама та оголошення]

ч. 27 (2707)
23 — 29 вересня 2010

Многая літа!
Колективи відділу міжнародних зв’язків та кафедри автоматизованих систем управління ІКНІ Львівської політехніки сердечно вітають з днем народження проректора з
навчальної роботи та міжнародних зв’язків, завідувача
кафедри професора
Юрія Михайловича Рашкевича.
Міцного здоров’я Вам на многії літа, благополуччя, щедрої долі, щастя у житті, творчої наснаги у відповідальній
роботі на благо держави! Нехай Ваша енергійність, душевність і людяність привертають до Вас тих, хто працює
і спілкується з Вами.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гащук Марії Миронівни;
утрачений диплом ФВ № 791612, виданий Львівським політехнічним
інститутом на ім’я Назар Надії Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Боршовського Тараса Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Івашко Юлії Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Ковальчук Уляни Вадимівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Гуц Зоряни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Когута Василя Богдановича;
утрачений диплом ТВ № 930134, виданий Львівським політехнічним
інститутом на ім’я Іванова Сергія Тимофійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Холявки Світлани Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Топорівської Христини Юріївни.
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увага: конкурс!

Творчі, активні, цілеспрямовані
політехніки!

Н

е проґавте нагоди проявити себе! Саме для
цього й оголошено два конкурси на найкращі
гасло та логотип Львівської політехніки.
Придумайте гасло та логотип для Аlma mater та
отримайте добрі призи: за найкращий логотип — USB
Flash накопичувач 16 Гб (1 місце) та USB Flash накопичувач 8 Гб (2 місце), за два найкращі гасла — USB
Flash накопичувачі 4 Гб.
Усі пропозиції розглядатимемо, а гасло та логотип
переможців використовуватимемо у презентуванні
Національного університету „Львівська політехніка“.
Для участи у конкурсі слід заповнити анкети
та разом із гаслом або логотипом надіслати на
glmnts@polynet.lviv.ua або принести особисто у
344 кімн. головного корпусу.
Не зволікайте! Термін подання пропозицій —
до 15 жовтня 2010 року!

Анкета для участи у конкурсі „Гасло“
Прізвище, ім’я,
по батькові
Інститут
Курс навчання,
інститут та група
або Місце роботи
Контактний тел.
e-mail
ГАСЛО

Анкета для участи у конкурсі „Логотип“
Колектив кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу
смерти доцента кафедри, к.т.н.
ТРОЦЕНКА Віктора Вікторовича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Колектив кафедри органічної хімії ІХХТ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття доценту
кафедри Володимиру Андрійовичу Дончаку з приводу тяжкої
втрати — смерти
матері Зінаїди Михайлівни.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 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 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №

Прізвище, ім’я,
по батькові
Інститут
Курс навчання,
інститут та група
або Місце роботи
Контактний тел.
e-mail
ЛОГОТИП
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