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Чи братимете участь у місцевих виборах
31 жовтня 2010 року?
Окрім страху застудитися в цю
осінню пору, кожен українець
ризикує пережити в найближчі
вихідні подвійний стрес. Передовсім вночі зі суботи на неділю переведемо годинники на
годину назад (хтось буде щасливий поспати „зайву“ годину,
багато хто ж нарікає на ранній
вечір), по-друге — упродовж
неділі триватиме голосування
на місцевих виборах.
Зрештою, процедура голосу
вання — свято для виборця.
Адже саме цього дня він
має владу над усіма, хто є в
бюлетенях. Ану ж візьмуть
і пробойкотують розрекламованого кандидата! Що ж
йому, бідному, тоді робити?
Але яке тут свято, коли вся
передвиборча кампанія
перетворюється на фарс із
клонуванням кандидатів та
цілих партій, коли нав’язливу
комерційну рекламну
павзу між фільмами, шоу
та статтями заповнює ще
більш нав’язлива та набридлива політична реклама? Ще
один привід для головного
болю — кілометрові списки
кандидатів. Наприклад, за
крісло голови Львова бореться аж 21 претендент!
Багато хто недооцінює зна
чення місцевих виборів,
тому позбувається клопоту
просто — не йде на вибо
ри. Однак якщо політику в
державі та зовнішній курс
України визначає керівництво
держави, то побутування у
власному помешканні та дворі, функціонування господарки, транспортне сполучення
тощо залежать таки від
керівників на місцях. Треба
лише спочатку їх обирати, а
потім з них же й питати…
P.S. Опитували респондентів за
10 днів до виборів.
Увага! У ніч на 31 жовт
ня Україна переходить
на „зимовий“ час. Не
забудьте о 4.00 стрілки
годинника перевести на
одну годину назад.

Мар’яна Похильчук, студентка третього курсу Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Підтримаю партію, за яку голосувала на
попередніх виборах“
Переважно на виборах я керуюсь порадами батьків, цього разу
так само прислухаюся до їхньої думки. Вони більш обізнані в політиці, ніж я. Зрештою, планую голосувати за ту ж політичну силу,
яку підтримала на виборах президента. На місцевих виборах є менша обізнаність, ніж
на виборах загальнодержавного рівня.
Василь Сіданич, студент четвертого курсу Інституту економіки і менедж
менту Львівської політехніки:

„Як проголосуємо, так житимемо“
Як ми виберемо, так і будемо жити, адже саме місцеві депутати,
міський голова працюють на наше місто. Я ще в роздумах, за кого
голосувати. Вибираю тих, хто обіцяє працювати задля інтересів
студентів, допомагати студентам. Майбутні вибори ми обговорюємо в сімейному колі.
Наталя Василько, студентка п’ятого курсу Інституту гуманітарних та со
ціяльних наук Львівської політехніки:

„Вибиратиму реалістичну програму“
Я ще не встигла подивитися у всі списки, але вже вибрала кандидата
в мери, за якого планую віддати голос. Наразі уважно вивчаю програми різних партій, там все дуже гарно розписано. Але чи буде це все
виконуватись, я не знаю. Тому вибиратиму програму, яку написано найбільш реалістично.
Микола Брич, студент третього курсу Інституту телекомунікацій, радіо
електроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Це мої перші вибори“
Це будуть мої перші вибори. Я вже визначився, кому віддам свій
голос. Перше, що хотів би бачити у діях нового місцевого керівництва, — це зміну ставлення до спорту. В нинішньому суспільстві
студентство більш-менш має можливості для занять спортом, а
от для школярів спорт дорогий. Скажімо, за заняття плаванням треба платити 250 грн.
на місяць. Я хотів би, щоб місцеві депутати продумали спосіб підтримки талановитих
дітей тощо. Спорт розвиває, додає завзятости, наполегливости, не залишає часу на
куріння, вживання алкоголю.
Оксана Солтан, студентка третього курсу Інституту економіки і менедж
менту Львівської політехніки:

„Допомагає визначитися мій дідусь“
Мені допомагає вибрати найдостойніших мій дідусь, він розуміється на цьому. Сподіваюся, після виборів щось зміниться. Наприклад,
хотілося б, щоб освітлення було не лише в центрі міста, наприклад,
я живу у спальному районі, то страшно ввечері повертатися з пар.
Опитувала й міркувала Тетяна ПАСОВИЧ
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вибирай і голосуй

коротко

За три дні — місцеві вибори

У понеділок у Львівській політехніці від
бувся сертифікаційний семінар учас
ників Національної мережі трансферу
технологій NTTN. У заході взяли участь
керівник-координатор мережі Сергій Єгоров, виконавчий директор мережі Олена
Сердюк та викладачі й науковці кількох
вишів Західного регіону.

У

найближчу неділю, 31 жовтня, з 8 до 22 години українці
обиратимуть депутатів обласних,
районних та сільських рад, а також
міських та сільських голів. Залежно
від населеного пункту, виборець
отримає на руки від 5 до 9 бюлетенів. За даними Комітету виборців
України у Львівській області, в
окремих регіонах деякі бюлетені
матимуть довжину близько метра.
На думку КВУ, на цих виборах є
велика загроза фальсифікацій. Зокрема, бюлетені друкують із мінімумом
захисту. Та якщо правильність підрахунку голосів можуть проконтро
лювати лише члени дільничних
виборчих комісій та спостерігачі, то
кожен виборець має простежити за
тим, аби йому видали „правильний“
бюлетень. На бюлетені обов’язково
має бути підпис члена виборчої комісії, який його видає, а також печатка
дільничної виборчої комісії.
Крім того, слід не забути котрогось бюлетеня. Наприклад, у Львові
їх має бути 5 різного кольору, адже
вибори відбуваються за змішаною системою: до обласної ради
в багатомандатному виборчому
окрузі (блакитний) та в одномандатних мажоритарних виборчих округах (світло-бірюзовий), до міської
ради — також два списки (відповідно
світло-жовтий та світло-оранжевий),
список кандидатів на посаду мера
(світло-рожевий). Для мешканців
Львівщини додаються ще бюлетені
зі списками кандидатів до районних
рад (відповідно світло-зелений та
світло-коричневий), для мешканців
сіл — до сільських чи селищних
рад (в одномандатному виборчому
окрузі — білий), замість списку кандидатів на посаду голови міста —
сільського голови (світло-рожевий).
Складніше зорієнтуватися у різноманітті списків. Наприклад, у
Львові непросто вибрати мера серед
21 претендента. У деяких регіонах
поширене дублювання двійників.
Наприклад, у селі Серники Рівненської области в депутати сільради
балотується 17 Полюховичів, ще
5 людей з таким же прізвищем
балотуються на голову сільради (з
них два — повні тезки, тобто Івани
Івановичі), повідомляє інформаційний відділ Рівненської обласної організації Комітету виборців України,
передають „Українські новини“.

Відповідно до Закону України
„Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів“, бюлетені для обрання
депутатів обласної, районної та міської рад у багатомандатних округах за
пропорційною складовою (закритими
партійними списками) міститимуть
список місцевих організацій політичних партій, від яких зареєстровано
кандидатів, пронумерований у тому
порядку, в якому вони подавали документи для реєстрації до відповідної
виборчої комісії. Під назвою кожної
партії міститимуться прізвища, імена
та по батькові перших п’яти кандидатів у її списку. У бюлетенях для виборів
депутатів в одномандатних округах
і для виборів міських, селищних та
сільських голів буде подано прізвища кандидатів за абеткою, а також
короткі відомості про них, включно з
суб’єктом висунення.
Процедура голосування незмінна: слід подати членові комісії паспорт або инший документ, котрий
засвідчує особу, пройти в кабіну для
таємного голосування і там у кожному бюлетені поставити плюс, галочку
чи иншу позначку на знак власного
волевиявлення навпроти однієї партії чи кандидата. Якщо позначок буде
більше або не буде жодної, бюлетень
буде визнано недійсним.
У тих, хто донині не отримав
запрошення на вибори, є час до
завтра, аби перевірити наявність
свого прізвища у списку виборців
та при його відсутности внести його
туди. Законом України „Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів“
від 10 липня 2010 року „уточнений
список виборців на спеціяльній
виборчій дільниці виготовляється
відповідною дільничною виборчою
комісією не пізніше як за два дні до
дня виборів. У день голосування зміни та уточнення до уточненого списку
виборців вносяться тільки на підставі
рішення суду“ (частина 15 статті 34).
„Позовну заяву щодо уточнення
списку виборців може бути подано
до місцевого суду (розглядає адміністративні позови) не пізніше як за два
дні до дня голосування“ (частина 3
статті 173 Кодексу адміністративного
судочинства України).
Т. П.

Доповнення до диплома про вищу
освіту европейського зразка (diploma
supplement) наразі залишається ма
лодоступним для студентів, розповів
координатор громадської ініціятиви „Студентський захист“ Андрій Черних. „За
законом про захист інформації, всі дані
повинні міститися і готуватись тільки на
сертифікованих комп’ютерах, захищених
від несанкціонованого доступу. Потрібні
спецприміщення, оператори, що мають
допуск, щоб не було витоку інформації
та підробки даних. Зараз займаємося
сертифікацією, думаю, будемо готові до
Нового року“, — пояснює проректор КНУ
ім. Шевченка Володимир Бугров.
26 учням загальноосвітніх навчальних
закладів Львівської области призначено
стипендії Президента України. Стипендіятів визначено за підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіяд з базових
дисциплін та Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт.
Вони отримуватимуть впродовж року по
700 грн. щомісяця.
Львівські студенти посіли шосте місце у
півфінальних змаганнях 35-ої Першості
світу АСМ з програмування в столиці
Румунії. Команда ЛНУ ім. І. Франка LNU
United залишила позаду політехнічні
університети Києва, Бухареста та инших
міст Південно-Східного Европейського
регіону. За підсумками змагань — з 2011
року Україну обрано для проведення
окремого півфінального відбору команд Південно-Східного Европейського
регіону.
Українські астрономи й аматори приєдна
лися до проєкту Національного управ
ління США з аеронавтики і дослідження
космічного простору (NASA) „Великий
міжнародний підрахунок зірок“. Взяти
участь у ньому можуть всі охочі. Для
цього достатньо у період до 12 листопада ясної ночі порахувати кількість зірок у
певному сузір’ї та відправити звіт на сайт
організаторів акції. Проаналізувавши
результати акції, фахівці NASA укладуть
карту чистоти атмосферного повітря.
За матеріялами інформаційних агенцій та вл. інформ.
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кафедра
’ятдесятилітній ювілей відзначила кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
П
Львівської політехніки — перший в Україні базовий структурний підрозділ вищого технічного навчального
закладу з конструювання та технології виробництва радіоапаратури. Лише через кілька років подібні кафедри
створено в Харківському, а згодом і Київському політехнічних інститутах

Традиції, здобутки, перспективи
У 1960 році масштабні й результативні
наукові дослідження дозволили львівським радіотехнікам посісти пріоритетні позиції в галузі радіоелектроніки
колишнього СРСР. Промисловість у ті
роки переходила від випуску засекреченої військової техніки до „мирної“
номенклатури. У побутовій радіотехніці широко впроваджувалися різноманітні транзисторні схеми, а Львів
переживав справжній промисловий
бум: тут створюються такі промислові гіганти як заводи „Мікроприлад“,
„Львівприлад“, „Кінескоп“, „Електрон“, ЛОРТА, „Полярон“ тощо. Все
це викликало необхідність готувати
кваліфікованих фахівців з конструкторського та технологічного проєктування
радіоелектронних засобів, організації
відповідної кафедри та лабораторії
для проведення наукових досліджень.
Головною науковою опорою факультету і його фундатором був визначний український вчений професор
Юрій Величко. Значну роль у становленні й розвитку львівської радіотехнічної школи відіграв також професор
Костянтин Карандєєв. До речі, саме він

та його соратники на тодішній кафедрі
радіотехніки та автоматики розробили
унікальну високоточну вимірювальну
апаратуру, котра успішно конкурувала
з приладами знаменитої німецької

На кафедрі працювали і працюють відомі вчені-дослідники М. Плетінка, Ю. Шеремет, М. Матвійків, І. Мотика, М. Николишин, Р. Базилевич, Р. Дмитришин,
Л. Закалик, В. Коваль, К. Янгурський, М. Павликевич та инші. Професорськовикладацький склад налічує 20 осіб, серед яких 3 доктори наук, 4 професори,
15 доцентів, кандидатів наук. За час існування кафедри підготовлено 7 докторських і 45 кандидатських дисертацій, видано понад 40 монографій.
Професор А. Смердов та доцент Л. Закалик як співавтори підручника „Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія“ отримали Державну премію України в
галузі науки і техніки за 2003 рік.
У 1991 році рішенням ВАК СРСР при радіотехнічному факультеті створено першу в
Україні Спеціялізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій.
Серед випускників кафедри — видатні організатори радіотехнічної промисловости,
директори потужних підприємств: Герой соціялістичної праці, генеральний директор Кишинівського ВО „Сигнал“ І. Бордюков; генеральні директори львівських
ВО „Іскра“ та „Термоприлад“ Г. Кочетов і Ю. Король; лавреати Державної премії
СРСР, головний інженер Мінського електромеханічного заводу О. Некряга та головний конструктор Пермського ВО радіоелектронного обладнання А. Сідельник;
засновник групи фірм компанії „МЕНС“ І. Ільчишин; президент фірми „Посейдон“
Ю. Полощак та багато инших відомих людей.
З нагоди 107-ї річниці від дня народження професора Ю. Величка (24.10.1903 —
17.08.1979) політехніки вшанували пам’ять незабутнього вчителя покладанням
квітів до меморіяльної таблиці, встановленої в радіотехнічному корпусі.

фірми „Отто Вольф“. Численні праці
Карандєєва та його учнів регулярно
публікувалися в центральних наукових
журналах, а їхні копії часто замовляли
вчені США, Англії, ФРН та инших західних країн.
Засновником і першим керівником
кафедри був знаний львівський науковець Євген Замора. Він організував
першу науково-дослідну лабораторію
НДЛ-16, яка проводила дослідження у
напрямі генерування високостабільних коливань НВЧ-діяпазону і першою
в Україні розпочала роботи в галузі автоматизації конструкторського проєктування радіоелектронної апаратури.
Вже на початку свого існування
кафедра обрала правильну й оптимальну стратегію свого розвитку, яка
включала орієнтацію на ґрунтовні
фундаментальні дослідження, тісний
і безпосередній зв’язок з виробничою
сферою, широке залучення до наукового пошуку кваліфікованих фахівцівпрактиків.
Особливо пожвавилася діяльність
кафедри з приходом сюди нового
керівника, вихованця радіотехнічного факультету професора Леоніда
Недоступа. Саме у цей період розпочалися ґрунтовні дослідження за
державним замовленням надійности
та управління якістю проєктування і
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виробництва радіоелектронної апаратури. Кафедра розгорнула широкі
кооперативні зв’язки зі спорідненими
науково-дослідними структурами Москви, Ленінграда, Каунаса, Таганрога
та инших міст СРСР. Наприкінці 1970-х
років вперше в Україні створено філіал
кафедри в одному з провідних інститутів радіотехнічної галузі — Львівському
НДРТІ, що дозволило наблизити навчальний процес до потреб проєктноконструкторських робіт і виробництва, значно підвищити ефективність
науково-дослідної роботи загалом.
Цілком логічно, що наступним завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор, академік Академії
інженерних наук України Андрій Смердов, котрий до того очолював знаний
науково-дослідний і конструкторський
інститут РЕМА та однойменне наукововиробниче об’єднання. Цей етап став
надзвичайно плідним у сенсі поглиблення зв’язків науковців кафедри з
науково-виробничим об’єднанням

„Електрон“, де теж почав діяти її
філіал. Це дозволило значно розширити діяпазон наукових і дослідноконструкторських робіт, особливо з
прикладної тематики об’єднання. І,
як наслідок, суттєво підвищити експлуатаційну надійність знаменитих
львівських кольорових телевізорів.
Невдовзі розгортаються наукові дослідження і в галузі біомедичного
приладобудування. Зокрема, науковці
кафедри створюють і впроваджують
унікальний автоматизований комплекс пульсової експрес-діягностики за
канонами тибетської медицини.
Славні традиції кафедри електронних засобів інформаційнокомп’ютерних технологій, що нині
входить до Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки (ІТРЕ), примножує і збагачує
нове покоління львівських вченихрадіотехніків. Серед наукових напрямів слід виділити дослідження в галузі
розробки наукових засад і створення
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інфокомунікаційних систем на основі
нанорозмірних структур, котрі проводять науковці під керівництвом нинішнього завідувача кафедри професора
Володимира Павлиша.
Добрі результати отримали вчені,
котрі займаються моделюванням та
дослідженням розподілу поля в складних електродинамічних системах, зокрема, з урахуванням особливостей
міської забудови, конструкції житлових
будинків, у пасажирських салонах
тощо. Вагомий творчий доробок мають і дослідники, котрі здійснюють
аналіз та синтез радіоантен на підставі
нових композитних матеріялів, моделюють та проводять розробку складних систем у сфері радіоелектроніки,
вивчають методи і радіоелектронні
засоби діягностики функціонального
стану людського організму та багатьох
инших перспективних напрямів наукового пошуку.
Ярослав МЕЛЬНИК

коледж

Від них залежить якість нашого життя

С

Світлини Ірини Шутки

вятковий настрій відчувався з
першої хвилини, варто було переступити поріг навчального закладу.
Усміхнені дівчата привітно зустрічали
гостей, скеровували їх в актову залу,
де власне й відбувалися урочистості.
Адміністрація, працівники, вихованці
коледжу та гості — чи не всі у вишитих
сорочках і з кольоровими бейджиками. Та свято прив’язали не лише до
70-річчя коледжу, а й до професійного свята освітян, яке відзначаємо
в жовтні.
Спершу ведучі нагадали історію
ЛТЕК: від технікуму комунального
будівництва (1940 рік) до житловокомунального технікуму і врешті до
техніко-економічного коледжу, який

як структурний підрозділ у 2006 році
ввійшов до складу Політехніки. З цією
подією директор ЛТЕК, доцент Роман
Сиротяк пов’язує нову сторінку в житті коледжу. А ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало зазначив, що це дало можливість коледжу
підвищити якість підготовки фахівців,
поліпшити матеріяльно-навчальну
базу (нині тут 14 лабораторій, 43
кабінети, 5 навчально-виробничих
майстерень) й обіцяв, що університет
дбатиме про потреби свого структурного підрозділу.
Юрій Ярославович щиро привітав
викладачів-ветеранів коледжу й нагородив цінними подарунками, грамотами й дипломами Політехніки. Зазначимо, загалом
нині у ЛТЕКу — 120
викладачів, 2100
студентів; його закінчили понад 17
тисяч фахівців у галузях будівництва,
тепло- й водопостачання, газового
господарства, а
також економістів, бухгалтерів і
юристів.
Привітали ювіляра й міський го-

лова Львова Андрій Садовий, радник
голови ЛОДА Ігор Держко, керівники
газових підприємств, директори політехівських Технічного й Автомобільнодорожнього коледжів та ин. Що
цікаво, мало не кожен промовець —
випускник ЛТЕК чи Політехніки. Гості
наголошували на важливості підготовки висококваліфікованих фахівців
житлово-комунальної галузі, адже
саме від них залежить якість, комфорт
нашого життя. Крім теплих слів, ювілярів відзначили грамотами, подяками,
подарунками.
Цього дня теплих слів, жартів, дотепів і музичних вітань не бракувало.
Ірина ШУТКА
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знай наших!
Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки Роксолана Вільгуцька вміє поєд
П’ятикурсниця
нувати міжнародну економіку, іноземні мови і гру на бандурі
Поспішати жити, щоб встигнути багато

Вибір фаху

Наукові зацікавлення
Після успішного вступу дівчина поринула в навчання і громадську роботу.
Доцент кафедри менеджменту організацій Ігор Грибик, який на той час
курував роботу профб’юра, згадує:
— З першого курсу Роксолана зацікавилася наукою. Вона радилася зі
мною, якими додатковими джерелами їй краще скористатися. А торік
очолила науковий відділ профб’юра

Музика — для душі,
іноземна — для
професійної діяльности
Світлина Ірини Мартин

Від народження Роксолану супроводжували звуки бандури, якими
дівчинку зачаровувала мама — львівська бандуристка Ольга Вільгуцька.
Згодом Роксолана стала однією з
маминих учениць, мала неабиякі
успіхи. У старших класах зацікавилася економікою. Позаяк дівчина
навчалася в школі з поглибленим
вивченням німецької мови, у неї
також виникали думки пов’язати з
німецькою свій майбутній фах. Однак перемогла актуальна для нашого
суспільства економіка. Роксолана
зупинила свій вибір на Політехніці,
де, на її думку, можна набути найбільше прикладних знань, а не тільки
теоретичних.

до положення про іменні стипендії,
їх не можуть отримувати першокурсники.
Незабаром у „Науковому віснику“
ІНЕМу побачить світ стаття Роксолани про б’юджетування міжнародної
економічної діяльности України. До
слова, ці дослідження стали основою її дипломної роботи. Дівчина
має намір після закінчення навчання
вступити до аспірантури.

Роксолана у співавторстві з Ігорем
Івановичем написала наукову статтю
„Аналіз стану інтеграційних процесів
України. Перспективи і недоліки“. Однак згодом студентку почала більше
цікавити міжнародна економічна
діяльність України, тому на третьому курсі вона перейшла на кафедру
менеджменту і міжнародного під-

Якщо хочеш чогось досягти — не шкодуй ані сил,
ані часу. Бо якщо опустити руки, можна опустити
своє майбутнє.
студентів та аспірантів інституту. Під
її впливом студенти почали активніше цікавитися науковими конференціями, ґрантами тощо.
Як координатор наукової роботи
Роксолана організовує для студентів
інтелектуальні ігри, готує інформацію
про студентські наукові конференції.
Щодо особливостей характеру,
то пан Ігор відзначає спокій і врівноваженість дівчини при розв’язанні
будь-яких питань. На його думку,
це дуже важливо, адже в профб’юрі
роботи є багато, і якщо людина до
всього підходить з емоціями, то їй
працювати важче.

приємництва, почала брати активну
участь у студентських наукових конференціях. Торік Роксолана отримала диплом бакалавра з відзнакою.
Тепер навчається в магістратурі, є
старостою групи.
У першому семестрі четвертого
курсу за відмінне навчання, наукову роботу та активну працю в студентському профб’юрі отримувала
стипендію Львівської облдержадміністрації. Цього року її кандидатуру
запропонували на стипендію Вченої
ради університету, але не затвердили
через те, що Роксолана — на першому курсі магістратури, а, відповідно

Однак своїх захоплень іноземною
мовою та музикою дівчина не зрікається. Вона постійно вдосконалює
знання з німецької. До того ж, вивчає
польську. Вважає, що знання мов
стануть їй у пригоді як фахівцеві з
міжнародної економіки.
Ще з першого курсу Роксолана є
учасницею ансамблю бандуристів
„Заспів“ при Народному домі „Просвіта“ Львівської політехніки. Коли
приходить додому втомлена, то аби
зняти напругу і розслабитися, бере
до рук бандуру.
Дівчина любить подорожувати.
Завдяки ансамблю „Заспів“ їй щастить часто бувати за кордоном. Із
бандурою вона гастролювала в Польщі, Угорщині, Іспанії, Франції. А турне
за студентською програмою до Будапешта і Відня вразило Роксолану
чи не найбільше. По-особливому
захоплює дівчину і Київ.
― Я — прихильниця активного
життя, — каже Роксолана Вільгуцька. — Не люблю сидіти на місці, бо
прагну встигнути багато, адже життя
скороплинне, тому треба поступово
реалізовувати те, що задумуєш. Моя
улюблена письменниця Ірен Роздобудько в одній зі своїх книжок
каже: якщо хочеш чогось досягти —
не шкодуй ані сил, ані часу. Цього
прагну і я.
А життєве кредо Роксолани Вільгуцької — ніколи не зупинятися на
здобутому. А ще їй до вподоби вислів
Коко Шанель: якщо у відчаї опустити
руки, можна опустити своє майбутнє.
Ірина МАРТИН
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наш календар

П

рофесор Львівського національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імени С. З. Ґжицького Михайло Чепіга вважає, що на часі
вироблення і прийняття кодексів чести викладача та студента. Він уже підго
тував тексти проєктів таких документів, але перед тим, як запропонувати їх до
обговорення академічній громадськості, наводить аргументи такої необхідности

Педагогіка взаємної
довіри і поваги
Запобігти академічній нечесності та поблажливості
покликаний кодекс чести
Людство змінює орієнтири в напрямку демократії, піднесення гідности особистости,
її культури, національної самоідентифікації,
толерантности, особистісного розвитку та
самореалізації в умовах ринкових відносин, утверджує їх як ознаки нової світової
динаміки. Важлива роль у цих процесах
відводиться вищій школі. Вищі навчальні
заклади є осередками, де зароджуються
і розвиваються перспективні технології
майбутнього та формуються нові моральні
орієнтири молодих людей.
Ситуація у вишах України дещо покращилася завдяки впровадженню незалежного тестування — зловживання при
вступі майже припинилися. Проте зменшення обсягів державного замовлення і
70% забезпечення студентів стипендією
напружили відносини „викладач — студент“, а це сприяє академічній нечесності.
В Україні питанням академічної нечесності не приділяють належної уваги. Ці проблеми рідко обговорюються на кафедрах,
про них майже не пишуть у студентській
пресі. Найчастіше ця тема є предметом
жартів команд КВК або художньої самодіяльности. Викладачі воліють не зважати на
випадки академічної нечесности, а суворий
тон як засіб впливу на порушників дає лише
незначний ефект. Усунення викладача від
іспиту як вид покарання застосовується
дуже рідко, а випадки звільнення з навчального закладу за академічну нечесність
практично не трапляються.
Академічна нечесність призводить
до ігнорування законів і порушення прав
людини. Переваги мають ті, хто вміє
спритно обходити встановлені правила,
тобто списувати, красти ідеї та результати
чужої праці. Розумним і чесним студентам
вчитися важко. Нахабність брехуна стає
популярнішою, ніж розум та наполеглива
праця чесного студента.
Соціяльні та моральні проблеми створює і поблажливість викладача (свідоме
завищення оцінок під час іспитів чи инших
контрольних перевірок), що може сформувати у студентів звичку постійно отримувати
допомогу від викладача, спричинити байдужість до самовдосконалення, викликати
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заздрість, злість, а иноді й ненависть до
таких „благодійників“.
Успіх навчального та виховного процесів значною мірою залежить від атмосфери довіри між студентом і викладачем, від
того, наскільки викладач послідовний у
своїх вимогах та наскільки дотримується
тих норм, що їх він хоче бачити панівними
у студентському середовищі.
Студенти також можуть впливати на викладачів через рейтингові опитування щодо
прослуханих у кожному семестрі предметів.
Варто враховувати і той факт, що хоч
професор і книжка перестали бути єдиним
джерелом інформації, вони повинні залишитися джерелом особливого академічного
середовища — середовища високих духовних, моральних норм і цінностей, носіями
нескінченного прагнення до істини, намагання докопатися до сутности явищ і процесів.
Сьогодні підходити до навчального
процесу так, як це було раніше, не раціонально. Безапеляційна влада авторитарної
педагогіки надто розділяє викладача і студента. Вона затьмарює рівноправність двох
сторін (викладач — студент), пригнічує, не
дає можливости молодим людям всебічно
проявляти себе. Необхідно віддавати перевагу демократичній педагогіці, педагогіці
співпраці, яка ставить перед собою мету
рівноправних відносин між студентами та викладачами, руйнує бар’єр між тим, хто навчає,
і тим, кого навчають. Це педагогіка взаємної
довіри і поваги, співдружности і творчости.
На нашу думку, сприятимуть боротьбі з
академічною нечесністю та необґрунтованою поблажливістю дотримання заповідей
і клятви викладача. Бажано, щоб кожен
студент і викладач підписували спеціяльний документ, в якому зобов’язуються
виконувати кодекс чести.
Михайло ЧЕПИГА,
професор Львівського національного
університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імени С. З. Ґжицького
Від редакції. У найближчих числах „Аудиторія“ опублікує проєкти кодексів чести викладачів і студентів. Запрошуємо читачів
до обговорення пропонованих документів.

31 жовтня — День автомобіліста і дорожника.
1 листопада — День Листопадового чину (проголошення
ЗУНР).
3 листопада — День інженерних та ракетних військ і
артилерії.

Пам’ятні дати
28.10.1894 — помер Омелян
Огоновський, український
літературознавець, автор „Історії літератури руської“.
28.10 — 4.11.1937 — дні
страти тисяч соловецьких
в’язнів (серед них — українських лiтераторiв i культурних
дiячiв Валер’яна Полiщука,
Миколи Зерова, Валер’яна
Пiдмогильного, Павла Филиповича, Григорiя Епiка, Леся
Курбаса, Миколи Кулiша та
инших) до „двадцятиріччя
Жовтневої революції“ у Росії.
29.10.1783 — помер Жан Ленор д’Аламбер, французький
просвітитель, філософ, математик і фізик.
29.10.1889 — народився Нестор Махно, лідер селянського
руху в Україні, „гуляйпільський
батько“.
29.10.1914 — перемога Українських Січових Стрільців на
горі Ключ.
31.10.1853 — народився Микола Кибальчич, автор проєкту
ракетного двигуна.
1 . 1 1 . 1 8 8 9 — н а р од и в с я
Остап Вишня, український
письменник-гуморист.
1.11.1918 — проголошення
Захiдно-Української Народньої
Республiки (ЗУНР).
1.11.1944 — помер український греко-католицький ми
трополит, визначний гро
мадський діяч i меценат
української культури Андрей
Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник
Андрій Мельник, Голова Проводу ОУН.
2 . 1 1 . 1 8 1 5 — н а р од и в с я
Джордж Буль, англійський
математик.
2.11.1878 — народився Антон
Манастирський, український
живописець.
3.11.1801 — народився Вінченцо Белліні, італійський
композитор.
3.11.1885 — помер Микола
Устиянович, український поет
і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро Фальківський, український
письменник.
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вектор розвитку

Світлина zaxid.net

Львів — місто-університет: на шляху до мрії

Н

ещодавно у Політехніці презентували Львівську інноваційну систему (далі
ЛІС) — стратегію розвитку Львова як міста-університету (у нас, до речі,
кожен 5-й житель — студент), яке стало б простором для реалізації талантів,
ідей, результатів досліджень — і все це завдяки злагодженій співпраці освіти,
науки, бізнесу та влади. Що саме передбачає така ініціятива, які можливості
й перспективи відкриває науковцям, підприємцям і місту, говоримо з ініціятором ЛІС Ігорем Катерняком, кандидатом фізико-математичних наук,
виконавчим директором „Української системи дистанційного навчання“,
радником міського голови Львова.

— Ігоре Богдановичу, що спонукало
Вас „взятися“ за інноваційний розви
ток нашого міста?
— Після „помаранчевої“ революції,
усвідомлюючи роль підприємництва
у розвитку демократичних процесів у
країні, я спільно зі своїми друзями зі
Швеції й Естонії започаткував проєкт
„Університетські центри розвитку бізнесу“. Його мета — залучення студентської молоді до креативу, генерування
ідей і підприємництва. Для цього було
створено молодіжну міську організацію „Лабораторія ідей“ з офісом у ЛНУ
ім. І. Франка. Крім того в мене є мрія —
зробити Львів містом університетів, де
аналогом Гарварда і Массачусетського
технологічного інституту стали б ЛНУ
та Львівська політехніка. Саме таку
стратегію для втілення було запропоновано міському голові.
— Як саме реалізовуєте її? І на якому
етапі вона знаходиться нині?
— Передусім — працюємо зі студентами. Я з колегами зі Швеції прочитав
курс з креативу та інновацій в „Лабораторії ідей“, який слухали студенти
чотирьох університетів Львова (ці
молоді люди отримали 7,5 кредитів

від університету Малардален, Швеція). Також відбувся „Марафон ідей“,
в якому взяли участь приблизно 100
студентів.
Инший напрямок — розвиток
партнерства науки, бізнесу і влади.
Тут належало пройти кілька етапів.
Перший — консультації з проректорами і науковцями (їхні побажання й
можливості, залучення результатів дослідницьких робіт в українську економіку тощо) — завершився Львівським
інноваційним форумом „Від ідеї до
ринку“ (жовтень 2009 року) і підтримкою Фондом цивільних досліджень та
розвитку США (CRDF) шести проєктів,
які, власне, й презентували на Форумі.
Цьогоріч такий інноваційний форум
відбувся 7―8 жовтня у рамках Економічного форуму в Трускавці.
Другий етап, на якому ми перебуваємо зараз, — пошук консенсусу
між наукою і бізнесом. Це непросто,
бо представники цих секторів розмовляють „різними мовами“, і налагодження діялогу між ними є нині нашим
основним завданням. Сама ж система
координат „наука — бізнес — влада“
започаткована у квітні цього року під
час форуму „Інноваційна весна“.

— Як активізуєте співпрацю вчених,
підприємців, влади?
— Під час Львівського інноваційного форуму (складова „Інноваційної
весни“) ми задекларували початок
створення Центрів передового досвіду
(Center of Excellence). Представники
львівських вишів репрезентуватили ці
центри. Йшлося, зокрема, про системи
„накопичення і трансформування енергії“ (Львівська політехніка), „доставку
ліків / генів“ (Інститут біології клітини
НАН України), „рідкі метали“ (ЛНУ ім.
І. Франка) тощо. Провідні науковці з
різних куточків України й Европи почали об’єднуватись в єдині школи з
метою реалізації своїх ідей, вченими
зацікавились підприємства й асоціації.
Власне, Центри передового досвіду, як
і вся інноваційна система, спрямовані
на залучення коштів для міста. Зараз
саме розпочався формальний процес введення Центрів у правове поле
України. До того ж, з проректорами з
наукової роботи львівських університетів погоджено питання про створення у
вишах Центрів трансферу технологій, і
вже відбулися перші семінари, на яких
ми обмінялися досвідом із нашими
естонськими партнерами.
— Тобто, розробляючи ЛІС, Ви ви
користовували закордонний досвід?
— Так, ми аналізуємо міжнародний досвід, але не копіюємо його. В більшости
країн інноваційні системи функціонують
за підтримки держави. Але ми, на жаль,
не можемо розраховувати на це, тож
мусимо знайти і, власне, шукаємо свій
шлях. Яскравим прикладом цього став
Львівський фестиваль науки (відбувся
21―23 квітня 2010 року), ініціятива
проведення якого належала проректору Політехніки Зорянові Піху. Цей захід
засвідчив, що в нашому суспільстві є
мотивація до навчання на природничих
факультетах і що багато спудеїв, науковців пов’язують своє майбутнє з наукою
й передовими технологіями. Фестиваль
відвідало 3,5 тисячі учасників, він став
справжнім святом для міста. Що цікаво,
на нього було витрачено мінімальні
кошти — завдяки злагодженій роботі
університетів, адміністрації міського
голови і компаній-споносорів. І ми отримали добрий урок: у співпраці науки,
бізнесу, влади — потужні ресурси для
розвитку! Потрібно тільки вибудовувати
цю співпрацю з чітко визначеним вектором і пріоритетами.
Розмовляла Ірина ШУТКА
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галерея

Під звуки симфонічних творів, які
виконував квартет струнного камерного оркестру „Поліфонія“ Львівської
політехніки, гості ознайомилися зі
світлинами (тут їх виставлено понад
100), поспілкувалися з автором.
Відкрила імпрезу заступник директора з наукової роботи Національного музею ім. Андрея Шептицького
Оксана Біла. Вітаючи авторку як фотомистця, Оксана Біла подякувала їй за
доброчинну місію, яку вона робить
для багатьох дитячих будинків, інтернатів, сиротинців як практикуючий
лікар-стоматолог. Вона відзначила,
що саме таким людям маємо завдячувати тим, що про нас знають за
кордоном не з чужої пропаганди.
Директор Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з діяспорою, доцент Ірина Ключковська,
виступаючи перед присутніми, ще
раз нагадала, що ця виставка організована в рамках проєкту інституту
„Відкриймо для України українську
діяспору“.
— Сьогодні у нас свято, бо презентуємо творчі роботи Роксоляни
Тим’як-Лончини, відзначила Ірина
Михайлівна. — Організовуючи виставку, маємо на меті познайомити
львів’ян з цією творчою особистіс-

українці у світі

22

Світлина Катерини Гречин

Національному музеї ім. Андрея Шептицького 21 жовтня відкрито виставку світлин великої приятельки Міжнарод
Уного
інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою Львівської політехніки Роксоляни Тим’як-Лончини зі США
З любов’ю до України

тю, яка за кордоном самовіддано
працює для України. Мріємо, щоб
цей проєкт помандрував містами
і селами центральної, східної та
південної України. Виставку вже побачили кияни у Києво-Могилянській
академії.
Ірина Ключковська зачитала вітальну телеграму від Українського
конгресового комітету з Америки,
подарувала авторці книжку „Українська світлина. Професіонали і
аматори“.

Від імени Представництва зовнішньополітичного відомства України
представник Міністерства закордонних справ України у Львівській области В’ячеслав Войнаровський привітав усіх з цією чудовою культурною
акцією і вручив Ірині Ключковській
Почесну грамоту.
Цього дня лунало ще багато
приємних слів на адресу авторки
виставки, зокрема, від лавреата
Національної премії ім. Т. Шевченка, Заслуженого діяча мистецтв
України, президента видавничого
підприємства „Світло і тінь“ Василя
Пилип’юка. Він подарував п. Роксоляні свою книжку „Уклін тобі,
мій сивий Львове“ й запропонував
їй попрацювати над темою високомистецьких творів про Україну, а
також — виставити свої світлини у
його галереї.
Роксоляна Тим’як-Лончина подякувала усім за організацію виставки,
за щирі, привітні слова.
― Виставкою надзвичайно захоплений, радію, що маємо таких
українок, котрі прекрасно творять
самі і надихають на творчість инших, — поділився своїми враженнями фотомистець доцент Львівської
політехніки Леонід Сніцарук.

Забуті імена повертаються

жовтня у Палаці мистецтв відбулася презентація книжки Софії
Будко „Українське небо повниться“. Її
організатори — Національна бібліотека Чеської республіки, Міжнародний
інститут освіти, культури та зв’язків
з діяспорою Львівської політехніки,
Кімната-музей ім. Т. Шевченка при
Львівському палаці мистецтв — презентуючи книгу Софії Будко, продов
жили акцію, започатковану у квітні
поточного року до 200-ліття Тараса
Шевченка.
Приводом для цього стали дослідження наукового працівника
Кімнати-музею Тараса Шевченка
Зеновії Філіпчук. Працюючи над
літературною Шевченкіаною міжвоєнного часу у Слов’янській бібліотеці в Празі, вона натрапила на
уривок з оповідання „Українське

небо повниться“, що був надрукований у газеті „Українська родина“
(Прага, липень 1938 року). Згодом
довідалася, що Софія Будко видала
у Празі збірку оповідань під зазначеною вище назвою. А ще українська
емігрантка міжвоєнної Праги, письменниця і перекладач видала у 1964
році в українському видавництві
„Пробоєм“ у Торонто ще дві збірки
(„Тавро Мефістофеля“ і „Весна“),
які нині можна знайти у Науковій
бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові.
Оце, зрештою і все, що відомо про
авторку.
За підтримки родини Філіпчуків,
меценатів Руслана Козака та Павла
Яреми цього року книжка побачила
світ у Львові. Таким чином, Україні
повернуто ще одне забуте ім’я української письменниці.

На презентації книги, на яку
запрошено й школярів старших
класів разом зі своїми вчителями,
виступили: начальник управління
освіти Львівської міської ради Надія Оксенчук, консул з гуманітарних
питань Генерального консульства
Чеської республіки у Львові Мартіна Павлітова, лавреат Національної
премії України ім. Т. Шевченка Ігор
Калинець, проректор з наукової
роботи ЛАМ Роман Яців та инші.
Презентацію вдало доповнив гурт
у складі Олеся Коваля, Гордія Старуха
і Данила Петрушенка, який виконав
автентичні пісні. Імпреза, як завжди,
залишила по собі щонайкращі враження.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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знову про платні послуги

коротко

жовтня у Львівській обласній держадміністрації відбулася на
21
рада першого заступника голови ЛОДА Мирона Янківа з пред
ставниками органів студентського самоврядування, студентських
профспілок та молодіжних організацій щодо питання про введення
платних послуг у вишах

Влада порадилася
зі студентами

24 жовтня у Львові на площі біля
пам’ятника Тарасу Шевченку
люди молилися за чесні вибори
і за те, щоб новообрана влада
була гідним провідником наро
ду. Спільний молебень провели
представники УГКЦ, УПЦ КП,
АПЦ та инших конфесій.

Світлина Наталії Павлишин

Під час зустрічі молодь та представники влади обговорили постанову КМУ
№ 796 від 27 серпня 2010 року „Про
затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать
до державної і комунальної форм
власності“ та внесені постановою
КМУ № 939 від 12 жовтня 2010 року
до неї зміни. Активну участь в обговоренні також взяв заступник голови
Ради ректорів Львівщини Володимир
Снітинський, заступник начальника
головного управління освіти і науки
Львівщини Мирослав Сорока, президент Національного студентського
союзу Анатолій Ігнатович та ин.
Студентські лідери висловили свої
пропозиції щодо внесення змін у
згадану постанову. Зокрема молодь
запропонувала відмінити плату за
дипломи, студентські квитки, залікові
книжки, учнівські квитки, скасувати
оплату за обмундирування студентів,
курсантів та працівників вишів. Пропозиції студентів увійшли до резолюції
наради, яку наприкінці підписали всі
учасники обговорення.

У ніч з 16 на 17 жовтня знято і
знищено меморіяльний знак
пластуну Роману Шухевичу
на Скелях Довбуша. Рештки
мармурової таблиці знайдено у
дотлілому вогнищі під скелею.
24 жовтня 2009 року вандали
вже знімали таблицю, але тоді
вдалося її віднайти і встановити знову. Влітку цього року
було суттєво пошкоджено різні
частини таблиці, зокрема, текст.
Відновили знову. Нагадаємо,
таблиця, увінчана пластовою
лілеєю, величала подвиг юного
Шухевича, який у серпні 1925
року під час другої крайової
пластової зустрічі встановив
на скелі синьо-жовтий прапор.
Цей вчинок вважається одним із
перших зафіксованих випадків
українського скелелазіння.

До резолюції також внесли пункт,
який обумовлює, що зміни у системі
освіти проводитимуться лише після
обговорення у студентському середо
вищі, серед ректорів та освітян. Окрім
цього молодь запропонувала заснувати Студентську раду при голові ЛОДА.
А з ініціятиви Мирона Янківа внесено
пропозицію й щодо звернення до
Верховної Ради України стосовно проведення парламентських слухань нової
редакції Закону України „Про освіту“.
Під час зустрічі з молоддю Мирон
Янків наголосив на тому, що всім
керівникам вишів Львівської области
надіслано листи, в яких зазначається,
що перелік платних послуг має лише
рекомендаційний характер і всі рішення про запровадження їх треба
погоджувати з органами студентського самоврядування, первинними
профспілковими та громадськими
організаціями, що діють у навчальних
закладах.
Резолюцію наради передадуть Президентові України Віктору Януковичу, у
Кабмін та Міністерство освіти та науки
України.
Наталія ПАВЛИШИН

Соціологічне дослідження
на тему „Соціяльні мережі:
кіберзалежність чи комунікація
майбутнього“ серед студентів
19 вишів міста провела Сту
дентська рада Львова. За результатами дослідження, 93,2%
опитаних користується соціяльними мережами в інтернеті.
Найбільш популярною серед
львівських студентів є соціяльна
мережа Vkontakte. Нею користується 92.4% тих, хто користується соцмережами. На другому
місці — Facebook, 38,5%, на
третьому — Однокласники.
ru, 20,9%. 53% респондентів
зазначили, що користуються
соцмережами у будні і вихідні
дні, 29,1% — лише на вихідних,
а 17,9% — лише в будні. А
51,1% студентів-користувачів
повідомило, що вони проводять 1 —―3 години на добу у
соцмережах, 19,4% — від 3 до 5
годин, 4,9% — від 5 до 7 годин,
3% — більше 7 годин. Лише
2,6% зазначили, що проводять у
соцмережах менше 1 години.
За матеріялами інформагенцій
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міжнародний форум

11

добра традиція

Молоді парламентарії
з Европи — у Політехніці

Теренові ігри
гімназистів

21

Світлина Ірини Шутки

жовтня у Львівській академічній гімназії при
Національному університеті „Львівська політехніка“ відбулися теренові ігри, присвячені 68-й річниці
створення УПА та її Головнокомандувачу Роману Шухевичу, котрий закінчив цю гімназію.
Розпочалися теренові ігри врочистостями біля
пам’ятника Степанові Бандері. Після чого команди
розійшлися у різні точки центральної частини міста,
які так чи инакше пов’язані з подіями національновизвольних змагань. Гімназисти змагалися зі знань
історії УПА, біографії Романа Шухевича та Митрополита
Андрея Шептицького, вирішували різноманітні логічні
завдання.
Переможцями осінніх теренових ігор стали команди
3-В класу „Нескорені“ та 4-В класу „Що хочеш?“. Друге
місце посіли гімназисти 3-Б класу з команди „Незалежні“
і 4-А класу „Чугайстри“. А третіми стали команди „Діти
Бандери“, 3-А клас і „Весела комашка“, 4-Б клас.
Теренові ігри є доброю традицією гімназистів, які вони
проводять двічі на рік — навесні і восени. Осінні теренові
змагання підготували гімназистки 5-В класу Лілія Артим,
членкиня куреня „Маруся Чурай“ та Килина Курочка,
членкиня куреня „Марта Чорна“, комендантом ігор був
колишній гімназист, студент Львівського національного
університету ім. І. Франка Богдан Копильчак. Координувала ігри педагог-організатор Академічної гімназії Наталія
Петровська.
Наталія ПАВЛИШИН

У

Львові триває робота 65-ї Міжнародної сесії Европейського молодіжного парламенту.
25 жовтня в актовій залі Львівської політехніки відбулося врочисте відкриття форуму. 320-х його учасників із
33 европейських країн привітали ректор Політехніки Юрій
Бобало, голова Львівської ОДА Василь Горбаль та инші.
Впродовж 21―31 жовтня молодь дискутує на тему
„Відповідальна Европа — стабільне майбутнє“. Свою роботу юні парламентарії підсумують у резолюціях, які потім
скерують до Европейського Парламенту, національних
урядів, міжнародних організацій. У рамках форуму також
заплановано концерт і свято, на яких кожна делегація
репрезентуватиме свою країну.
І. Ш.

вулична прем’єра

жовтня біля пам’ятника Великому Кобзареві у
Львові театр Студентського братства Львівської політехніки „Вивих“ за підтримки Львівської міської ради
презентував вуличну виставу „Розстріляне відродження“,
присвячену подіям 1937 року.
Трагічні долі української інтелігенції 20-х — початку 30-х
років минулого століття Миколи Хвильового, Остапа Вишні,
Миколи Зерова, Володимира Сосюри, Тодося Осьмачки та
багатьох инших стали взірцем для нинішньої молоді, котра
театралізовано показала на їх прикладі винищування тоталітарною системою української еліти.
Розвиток української літератури студенти зобразили
через стосунки письменників з дівчиною-музою. Періоди
людського життя перенесли на становлення літератури.
Так, дитячі забави музи символізували зародження творчої
української інтелігенції; юність і романтична закоханість —
період розквіту письменництва; материнство і розмірений
спокій — упевнений розвиток літератури.
Прихід тоталітарної системи, яка сотнями винищувала
українську еліту, спотворювала написане, ламала свідомість
творчої інтелігенції, студенти показали в образі зухвалої
жінки в чорній шинелі, яка, маючи в прислужниках солдатів,
червоним полотнищем накрила всіх письменників і музу.
А після цього почала рвати, заливати червоною фарбою
сторінки книжок, мордувала письменників…
Звуки церковних дзвонів і воскресіння замордованих
письменників стали символом відродження українськости.

Світлина Наталії Павлишин
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„Розстріляне відродження“ у Львові

― Розстріляне Відродження — це одна з найтрагічніших
сторінок нашої історії, — наголосила сценаристка та режисер вистави, студентка третього курсу Інституту економіки
та менеджменту Львівської політехніки Яніна Нікітіна. —
Мистців переслідували, гостро критикували, висилали
на Соловки, засуджували до смерти. Лише за один день
осені 1937 року було страчено понад 100 представників
української інтелігенції. Ми хотіли, щоб зараз, через стільки
років, вони звернулися до сучасних українців через свою
творчість.
Наталія ПАВЛИШИН
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життя після пар
оли закінчуються заняття в університеті, студенти поспішають до своїх домівок. Що ж чекає на тих, хто
Кцікаво
мешкає в гуртожитку, крім навчання, харчування та инших побутових щоденних справ? Чи можуть вони
провести своє дозвілля у студмістечку?

Про дозвілля в гуртожитках дбають
самі студенти
Планів багато

Світлина Ірини Мартин

У житлово-побутовому відділі студмістечка Політехніки працює активна
молодь зі студентського самоврядування, яка дбає про те, аби змістовно
та цікаво проводити вільний час. Як
розповідає мешканець гуртожитку
№ 10, четвертокурсник ІЕСК Павло
Якимчик, житлово-побутовий відділ
намагається організовувати якомога
більше заходів. Найближчим часом
заплановано козацькі забави. Щоправда, вони повинні були відбутися
на свято Покрову, яке збігається з
Днем українського козацтва, але ледь
не в останній момент виявилося, що в
запланованому приміщенні в цей час
проводитимуть инший захід…
Також є задум провести змагання
з бальних танців між мешканцями
гуртожитків. Якщо студентів це зацікавить, то хореограф студентського клубу
надасть їм консультативні заняття.
― Студенти мають інтерес до
спортивних заходів, які проводимо
досить часто, — продовжує розмову
шестикурсник ІХХТ, мешканець гуртожитку № 3 Іван Яворський. — Усім
запам’ятався весняний кубок з мініфутболу. Популярні в нас також змагання з баскетболу, армреслінгу, покеру.
А для першокурсників сьогодні
відбувається квест містом Лева. Для
цього сформували команди студентів, які отримали завдання розшукати
у центральній частині міста певні
об’єкти і сфотографуватися коло них.
Завданням цього квесту є спонукати
першокурсників вивчити найважли-

віші місця та пам’ятки міста, в якому
вони проведуть свої студентські роки.
Павло Якимчик нещодавно побував у Київській політехніці на дні
гуртожитку, де студенти нетрадиційно
представляли свої помешкання. Захід
видався хлопцеві цікавим, тому він
вважає, що його варто перейняти.

Духовні заходи
П’ятикурсниця ІХХТ Надія Кульчицька,
яка керує духовним відділом при студентському капеланстві, розповідає, що
тут для студентів проводять чимало заходів. Скажімо, торік, коли Україну охопив карантин грипу, Надя ініціювала місяць безперервної молитви. Тепер у неї
виникла ідея щопонеділка проводити в
студентському храмі молитву на вервиці, оскільки в Церкві жовтень — місяць
вервиці. Отже, студенти збираються,
щоб помолитися за свої наміри. Щовівторка зацікавлені приходять на цікаві
духовні зустрічі зі семінаристами. Цього
місяця відбулася третя студентська проща до Страдча. Також популярні серед
політехніків заходи до свята Миколая
та Андріївські вечорниці.

Кінотеатр у гуртожитку
Пів року тому другокурсник ІБІДу, що
мешкає в гуртожитку № 7, Микола
Веприк запропонував влаштувати
студентський кіноклуб, аби демонструвати класичні фільми.
Студенти підхопили цю ідею. Через
інтернет-мережу вони почали голосувати за те, який саме фільм дивитися.
Кіноперегляд влаштували в актовій
залі гуртожитку № 11. Прем’єрою став
фільм „Легенди осени“, а далі була
друга частина „Хрещеного батька“.
Після цього переглядали „Коли Гаррі
зустрів Саллі“. На черзі — Forrest Gump.
Коли фільм закінчується, охочим пропонують обговорити його. Микола
каже, що, звісно, не всі відгукуються
на цю пропозицію, але є студенти, які
хочуть висловити свою думку, поділитися враженнями. Щоправда, тепер
довелося тимчасово припинити кінопокази, адже в актовій залі влаштували
виборчу дільницю.

На думку Миколи, обираючи той чи
инший фільм, студенти не так думають
про власні вподобання, як про те, чи
сприйме їхню пропозицію більшість.
Заступник директора студмістечка Ігор
Якубовський вважає, що досить добрий
задум виник у студентів — переглядати
не просто цікавий фільм, а такий, який
має змістовне навантаження, ідею.
Хоча не завжди це вдається, однак
студентів треба спонукати до того.
Необхідно й ламати певні стереотипи,
наприклад, щодо документальних, історичних чи українських фільмів, до яких
молодь часто ставиться упереджено.
Також представники житловопобутового відділу мають намір звернутися до адміністрації університету з
пропозицією на наступний навчальний
рік придбати проєктор, який наразі
студенти позичають у студентському
клубі. Зрештою, його можна використовувати не лише для перегляду
фільмів, а, скажімо, щоб прослухати
лекцію знаного науковця.

Від задумів —
до здійснень
Здебільшого студенти, які не є активні,
не насмілюються щось пропонувати,
адже бояться, щоб їм не довелося
організовувати задумане. Однак часто
наприкінці того чи иншого заходу вони
підходять з певними пропозиціями. Є
так, що людини вистачає на реалізацію
лише однієї цікавої події.
Ігор Якубовський каже:
― Студенти потребують якомога
більше можливостей, щоб активно і
змістовно проводити своє дозвілля.
Цими днями ми закінчуємо облаштовувати ще один спортивний майданчик на території студмістечка. У багатьох гуртожитках є спортивні зали, де
проводять не лише спортивні заняття,
а й репетиції КВК, фестивалів „Осінь
Політехніки“ та „Весна Політехніки“.
Різні секції працюють і в студентському
клубі. А в гуртожитку № 11 є бібліотека
науково-методичної літератури.
А ще Ігор В’ячеславович закликає
всіх ділитися своїми ідеями, аби вони
не залишилися тільки в задумі.
Ірина МАРТИН
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палітра

коротко

залах Національного музею імени А. Шептицького 24 жовтня від
У
крито виставку живописних полотен заслуженого художника України
Зеновія Флінти. Так ювілейний для мистця рік (йому би виповнилося 75)
відзначається серією меморіяльних експозицій

Живописець, графік та майстер кераміки, віртуоз у володінні кольором і
світлом… Про його творчість критики
відгукувались схвально і за життя, і після, але найбільшою радістю для мистця,
напевно, було би побачити ту велику
кількість людей, які прийшли до музею
на відкриття виставки. Донька Зеновія
Флінти Ірина, як розпорядниця творчої
спадщини художника, повідомила присутнім, що виставка характеризується
ретроспективною послідовністю, хоч і
не має чіткої хронології. Її родзинкою є
те, що деякі роботи виставлено вперше,
а старі оновлено.
Справді, перехід із зали в залу є своєрідним переходом із одного десятиліття
в инше. Вперше експонуються майже всі
твори 1960-х років. Серед них: „Вулики“,
„Нуся спить“, „Руїни“, „В сінях“, „Батько
за роботою“, „Осіннє дерево“ та инші.
Загалом, на виставці представлено
понад дев’яносто живописних робіт
Зеновія Флінти, від 60-х років минулого

Світлина Наталі Яценко

Малярське розмаїття
Зеновія Флінти

століття до 80-х, що дає змогу простежити його творчу еволюцію в царині
форми, кольору й ідей.
Роботи мистця, відзначають його
колеги, демонструють неабияку інтелектуальність — у них видно майже
математичні розрахунки і послідовність
задумів. Окрім того, вони засвідчують
щирість і високий професіоналізм художника.
Наталя ЯЦЕНКО

осіння музика

Н

13

Від бароко до року

езвичайний концерт з класикою,
роком, всесвітньо відомими хітами й навіть танцями відбувся одного
суботнього вечора, 16 жовтня, у Львівській філармонії.
Цього разу у філармонії не тільки
співали та грали, а ще й танцювали під
музику та грали рок (!) під пильним поглядом оркестрантів, які кивали в такт.
J Мішанка стилів утворила вибуховий
коктейль гарного настрою, здивованого
від несподіванки виразу обличь у присутніх, готик-року та „темного металу“,
і суперової акустики, для якої стіни
філармонії підходять ідеально. Такою
була суть програми концерту — показати
музику різних стилів та єдність, цілісність
музичного мистецтва, його красу та довершеність у різноманітті.
На концерті прозвучали твори
А. Вівальді, В.-А. Моцарта, Дж. Верді,
Дж. Пуччіні, Й. Штрауса, Г.-Ф. Генделя,
Ф. Легара та кавери на композиції Мадонни, Б. Стрейзанд, А. Бочеллі, гуртів
„Evanescence“, „Epica“, „Lacuna Coil“,
„Nightwish“ та „Within Temptation“.

Ідея такого заходу, що мав назву „Від
бароко до року…“, виникла у „головної
героїні концерту“ Маріанни Лаби, яка
виконувала всі ці хіти. Маріанна Лаба є
солісткою Львівської філармонії, вокалісткою Будинку органної та камерної
музики, солісткою ансамблю старовинної музики „Львівські Менестрелі“, а
також солісткою гурту „Полинове поле“.
Репертуар співачки вражає різноманіттям — від табулятур XIII ст. до сучасних
стилів, та налічує близько 200 арій з
опер, оперет, ораторій, кантат, більш як
300 романсів, пісень, колядок на мовах
оригіналу.
Сопрано Маріанни Лаби на концерті супроводжували Академічний
камерний оркестр „Віртуози Львова“,
рок-гурт „Swamp Fm“ та чудовий тенор
Василя Понайди, з яким вона співала
в дуеті і навіть танцювала вальс. Що
ж, епатажно, щиро, майстерно та глибоко — так можна охарактеризувати
цей концерт.
Софія МАТВІЇВ

Завершився перший етап фото
фіксації аварійного стану декору
фасадів будівель-пам’яток
архітектури центральної частини
Львова. Перевіряли стан ліпнини
разом із центром правових та
політичних досліджень „СІМ“ волонтери. Результати спонукають
думати, що Львів знаходиться
на порозі чергової архітектурної
катастрофи. Щоб її уникнути, в
управління охорони історичного
середовища ЛМР вислано перелік
будівель, що потребують термінового реставраційного втручання.
23 жовтня львівські флеш-мобери
долучилися до всесвітнього
проєкту „Триллер“. У суботу в
усіх куточках світу групи людей
одночасно танцювали „Триллер“
Майкла Джексона. Флеш-моб
розпочався у Львівському палаці
мистецтв і продовжився у нічному
клубі „ТорТуга“: у костюмах зомбі
танцювали близько сорока осіб.
В українських кінотеатрах стар
тувало кілька різножанрових
новинок. Це історія про долю,
щасливий випадок і втрату
юнацьких ілюзій — триллер „13“,
драма „Соціальна мережа“, фільм
жахів „Забери мою душу“ 3D
та російський детектив „Правосуддя вовків“. Дітей розважить
італійська анімація „Winx Club 3D:
Чарівна пригода“.
У Музеї ідей 23 жовтня відкрито
виставку, яка є результатом
пленера з гутного скла „СклоКо
ко“. Цього разу вона відбувається
слідом за VIII Міжнародним
симпозіумом гутного скла, який
відбувся на початку жовтня.
Серед учасників експозиції не
тільки професійні склярі, але і
вже знані молоді художники, для
яких робота зі склом — життєвий
експеримент. Оглянути твори
можна до 11 листопада.
Наступна книга українського пись
менника Андрія Куркова буде про
Львів. Історія вже є, але назви
автор ще не придумав. „Це буде
містика“, — зізнався письменник,
перебуваючи в нашому місті на
автограф-сесії в книгарні імени
Богдана Ігоря Антонича.
За матеріялами інформагенцій
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з редакційної пошти

Свою Україну любіть!

Д

уже часто можна почути, як українці, побувавши у
далеких країнах, із захопленням розказують про свої
подорожі, описуючи розкішні міста, готелі, ресторани. І
мало хто задумується над тим, що, побувавши десятки
разів у чужих краях, про чудові мальовничі куточки
рідної землі знаємо в кращому разі з книжок. А наша
Україна така велика і гарна! І щоб пізнати і вивчити
її — треба вирушити в мандрівку! Саме так, як зробив
колектив нашої кафедри.

Полтавська земля прийняла
нас розкішною щедрістю.
Мені так сподобалася Полтавщина, що я ще довго
згадувала запашний полтавський борщ і знамениті
галушки. А дівчатка, які
готували страви і доносили
їх до столу, захоплювали нас
полтавським балаканням і
гостинністю.
А зранку ми збиралися
на Сорочинський ярмарок!
Чоловіки у вишитих сорочках, полотняних штанах та у
солом’яних брилях, жінки у
вишиванках. Настрій у всіх
піднесений! Потрапивши на
ярмарок, мимоволі згадуєш
гоголівські „Вечори на хуторі
біля Диканьки“ та Оксану,
яка відправила Вакулу до
цариці за черевичками. Бо
Сорочинський ярмарок — то
не просто ярмарок, де можна купити і продати, то ціле
театралізоване свято! Потрапивши на нього, ти ніби
перевтілюєшся у когось з
героїв цього чудового твору.
Чого тільки не було на
ярмарку! І квітчасті виши-

ванки, і вироби з дерева, і
плетені вироби з лози, і різноманітні прикраси, і ткані
сорочки. А ще тут можна
було посмакувати полтавськими варениками, солодкою випічкою, спробувати
різних сортів винограду,
випити смачної полтавської
горілочки.
Завітали ми в гості до
нашого друга — геодезиста
Леонарда Мазуркевича. Він
не тільки фахівець з геодезії,
а ще й чудовий господар, садівник — вирощує 39 сортів
винограду.
Після Полтавщини заїжджаємо на Черкащину.
Канів — місто, де поховано
Тараса Шевченка. Щоб піднятися до могили Поета,
треба пройти велику кількість сходинок. Дехто пробує їх рахувати…
Все як у „Заповіті“:
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
На могилі Шевченка
можна помолитися, подя-

кувати Кобзареві за те, що
він допоміг нам усвідомити
себе українською нацією.
Отож, співаємо „Реве та
стогне…“, „Заповіт“… та рушаємо далі, щоб ще побувати і на батьківщині Тараса — в селі Кирилівка
(тепер Шевченкове). Тут
стоїть Шевченкова хата.
Біліє між вишневими садочками. На подвір’ї поховано
маму Тараса. Недавно прочитала цікаву історію, що
мати Шевченка попросила
перед смертю поховати її
біля хати, щоб вона могла
бути ближче до своїх дітей
і охороняти їх від усього
злого.
Умань. Кожен знає знаменитий парк „Софіївку“,
закладений графом Потоцьким для своєї чарівної
дружини Софії, тому не
зупинятимуся на враженнях від краси цього одного
із семи чудес України, тут
варто таки бути.
Наша мандрівка триває.
Кам’янець-Подільський,
фортеця, збудована у другій
половині ХІV століття… Про
неї ходять різні легенди.
Особливо запам’яталася
про Устима Кармалюка,
якого було там ув’язнено.
А на правому березі
Дністра височить Хотинська фортеця. За словами
екскурсовода, спочатку це
була дерев’яна споруда. А
вже у 40 — 50 рр. ХIII ст. тут

змурували й першу кам’яну
фортецю. Оборонні мури
замку формують основне
ядро цитаделі, котру було
остаточно зведено у ХV ст.,
після реконструкції, проведеної за часів правління
молдавського господаря
Стефана III. Найвідомішою
історичною подією, яка відбулася під Хотином у ХVII ст.,
була війна між турками
і поляками (1621 р.), які
володіли тоді величезною
територією України. У цій
військовій сутичці вирішальну роль відіграли українські
запорізькі козаки на чолі з
гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним.
Дорогою через Тернопільщину дізнаємося від
водія про Джуринський
водоспад і, звісно, заїжджаємо туди. Милуємося,
як грайливими потоками
спадає донизу вода…
Наталія ЯРЕМА,
старший викладач
кафедри геодезії
Львівської політехніки
P. S. Сьогодні зранку, поспішаючи на роботу, побачила оголошення про
організацію поїздки для
студентів та викладачів
у Хотин і подумала: як це
прекрасно, що молоді люди
мають можливість пізнавати свій рідний край!
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українське кіно

„Золотий вересень“.

[перший дубль]
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Авторська сторінка
Софії Матвіїв

Хроніка Галичини 1939 — 1941

Жанр: документальний, історичний.
Режисер: Тарас Химич.
Автор ідеї та продюсер: Тарас Чолій.
Актори: Галина Далявська, Юрій Хвостенко, Лев Рега, Володимир Правосудов, Наталя Лісова.
Тривалість: 50 хв.
Фільм про події першої радянської окупації Галичини, що тривала два роки.
Москва представляла цю військову операцію, як „визволення українців від гніту
панської Польщі“.
…Галичани очікували приходу Червоної армії з острахом. Худі, брудні, неохайні, в шпичастих шапках, чоботах (українці
ходили в мештах) червоноармійці заповнювали Галичину…
„Це нова влада, яка не визнає Бога,
християнських традицій. Ми знали історію. Знали, як вони нищили українців
на Східній Україні. І чекали того самого
тут,“ — згадує 84-річна Дарія Полюга,
очевидиця тих подій. Текля Тихан (84 р.)
згадала, як „визволителі“ викидали у
Черемош валізи городян, навіть польські
гроші. Але це був лише початок.
У кінці 30-х років минулого століття
Галичина виходила зі світової економічної кризи. Потужно розвивалася наука,
культура, будівництво та бізнес. Грошова
реформа, яку запровадила радянська
влада, кардинально вплинула на економіку. У січні 1940 року у Львові почався
продовольчий голод.
Дуже гарний кадр, де за буханку хліба
галичанка віддає продавчині „фамільну
реліквію“ — перстень. Грошей нема, а їсти
хочеться. Радянська влада не помилилася з
розрахунками. А тоді почалися депортації.
Понад 500 000 людей депортовано радянським режимом із західноукраїнських
земель у 1939 — 1941 роках. Знищено в
тюрмах — понад 50 000 людей. І це тільки
офіційна статистика.
Для боротьби з українським підпіллям
НКВД застосовувало жорстокі розправи.

Жах у стрічці викликає епізорд побиття молодої дівчини-в’язня, яка не зізнавалась
у причетності до ОУН. В якусь мить кров
полилася рікою. Це, мабуть, найстрашніший момент фільму, де режисер умисне
вдався до такого жорсткого реалізму.
Студентів в університетах допитували,
як вони ставляться до радянської влади. Ті
простодушно відповідали — негативно. А
раз негативно — це гарантований розстріл.
Дарія Гусяк (86 р.) згадує, що це було
беззаконня від початку й до кінця — і саме
ведення слідства, і взагалі поведінка енкаведистів. Чого вартий такий факт: коли
почалася війна, в’язням у камери кидали
вибухівку або напускали чадний газ, щоб
„звільнити місце для нових бранців…“
Завершується фільм кардинальним
переходом від жахливих буднів 40-х років
до сьогоднішнього дня, де на майдані в
Парку культури молодь співає і танцює.
Чи знають вони, яка ціна Незалежности?..
Крізь весь фільм головним лейтмотивом проходять слова зі Святого Письма:
„Так само, як до потопу — всі їли, пили,
женилися, аж до дня…“

• Фільм створено на замовлення Західно-українського центру історичних досліджень, за
сприяння Львівської міської ради, з метою максимально достовірно розповісти про цей
жахливий період наступним поколінням, щоб знати історію рідного краю.
• Пісні „Піккардійської терції“ про Львів природно влились у сюжет стрічки. Крім цього,
один із учасників гурту, Славко Нудик взяв участь у зйомках фільму. Зірковий склад акторів доповнили також співачка Андріана та рок-гурт „Оратанія“.
• У продажу фільм з’явився в липні. Стрічку дубльовано англійською мовою. З вересня
фільм презентують у школах та вишах Львова. А 15 жовтня в ефірі каналу новин „24“ відбулася його ексклюзивна прем’єра на телебаченні.
• Це перший фільм в Україні, знятий на таку історичну тему. Над стрічкою працювали 9
місяців, участь у проєкті взяли понад сто осіб — професійні актори, волонтери, історики,
члени клубів історичної реконструкції, львів’яни.

У фільмі використовують спо
гади очевидців, кінохроніку,
документи і фотоматеріяли.
Це — художня екранізація,
де історичних персонажів
грають професійні актори.
Стрічку створено на основі
документів, матеріялів і спогадів живих свідків тих подій,
представників українського,
польського і єврейського народів, що заселяли у той час
Галичину. Щоб максимально
наблизити тогочасні події до
глядача, під час зйомок використано формат Discovery. Це
комбінований фільм, де пересікаються документалістика й
елементи художнього кіно.
Ідея зняти фільм з’явилася
торік у вересні, бо 17 вересня
1939 року радянська армія
вступила в Західну Україну.
„Сьогодні дуже мало знають
про ті часи. А ще тут — живі
люди, які були очевидцями тих подій. Ми прагнули
показати Радянський Союз
не як державу, а як режим,
систему диктатури, яка не
має національної ознаки. Ми
повинні усвідомити вбивчу
суть тоталітарної системи і
не допустити її повторної появи“, — наголошує продюсер
фільму Тарас Чолій.
Цей фільм започаткує цикл
історичних розповідей про
людей, які творили нашу
державу, які визнані у світі, а
до кінця не визнані у нас, про
Західну Україну загалом. Є
речі, про які й досі замовчують, але про них суспільство
повинно знати, вважає Тарас
Чолій: „Ця історія довго
ховалася за грифом „таємно“, перебувала поза увагою
науковців та мистців. Сучасні
процеси переосмислення
національної пам’яти змушують подивитися на історію
по-иншому. Окрім цього, сам
фільм є спробою відновити
чи навіть створити галицький
кінематограф“.

16

[фізкультура і спорт]

ч. 32 (2712)
28 жовтня — 4 листопада 2010

організатор спортивної роботи
ерші згадки про існування в Політехніці баскетбольної команди датуються ще 1915 роком. По
П
ява ж успішного проєкту — БК „Львівська політехніка“ — 1994 рік. Саме тоді доцент кафедри
фізвиховання Анатолій Заверикін разом із групою однодумців отримав підтримку тодішнього

ректора Юрія Рудавського, і це стало початком зірковости баскетболу в університеті та за
його межами. Цьогорічні перемоги баскетболістів та плани щодо нових здобутків — у розмові
з генеральним директором баскетбольного клубу „Політехніка-Галичина“ Ігорем Савицьким

„Моя мета — зробити все можливе,
щоб наша молодь росла здоровою“
Баскетбол
по‑студентськи
За 17 років свого існування БК „Львівська
політехніка“ підготував двох заслужених
тренерів України, 24
майстрів спорту і 28
кандидатів у майстри
спорту.
„Цей рік для „Львівської політехніки“ дуже
вдалий, — вважає Ігор
Савицький. — Наприкінці травня завершився чемпіонат студентської ліги
України. Фінальний матч був доволі
драматичний, бо трапився достойний
суперник — Харківська політехніка. Перемогу хлопці здобули у додатковому
часі, що дало право у липні захищати
Україну в Познані на баскетбольних
змаганнях серед вишів Европи. 16
европейських команд боролися за
першість — „Львівська політехніка“
посіла четверте місце. У листопаді розпочнуться змагання, на яких команда
буде підтверджувати своє звання чемпіона України“.
Гравці команди — студенти, найбільше представників з інститутів економіки і менеджменту, хімії та хімічних
технологій, гуманітарних та соціяльних
наук, комп’ютерних… Кожен день після
пар, навіть у вихідні, вони поспішають
або в спорткомплекс „Галичина“ чи в
Стрийський парк на тренування.

Европейська спортивна
арена міста — на
території Політехніки
У планах ректора Юрія Бобала є
побудова між 11 і 5 гуртожитками
оздоровчо-спортивного комплексу з
універсальною спортивною ареною
на 6 тисяч місць. Він складатиметься
з одного ігрового залу, який можна
буде трансформувати під 24 види
спортивних змагань, та з кількох додат-

кових залів. У них проводитимуть заняття зі
студентами і спортивні
европейські форуми.
У такому комплексі
могли б займатися не
лише студенти, а й взагалі всі бажаючі.
Тепер Ігор Савицький займається підготовкою проєктнокошторисної документації для цього проєкту
та залученням інвестицій: „Моя мета — зробити все можливе, щоб наша молодь
росла здоровою. Для цього необхідно,
щоб вона, як в Европі, мала нормальні умови для занять фізкультурою.
Існування в університеті будь-якої
спортивної команди є потужною рекламою здорового способу життя.
Звичайно, створити команду важко,
вона — складний механізм. Одноденне
ж тренування спортсмена за витратою
енергії прирівнюється до твотижневої
роботи токаря біля верстата. Та якщо
студентів не заохотити до спорту, то
вони підуть на вулицю пити пиво. От в
Америці найпріоритетніший вид спорту — баскетбол: студенти кожного навчального закладу грають у баскетбол.
Наприкінці 30-х років минулого столітття навіть було ухвалено державну
програму щодо задіяння якнайбільшої
кількости людей у ньому. Люди, замість
курити, пити, вживати наркотики, стали
більше займатися спортом. Ми були зі
студентами в турне по Америці й бачили, які там великі спортивні зали — на
18-20 тисяч глядачів. Аналогічна ситуація і в Европі. Скажімо, в Еспанії в кожному містечку є по три-чотири палаци
спорту. Тому запланований спортивнооздоровчий комплекс у перспективі
має бути в нас не один“.

Спортивний менеджмент
Олег Кузьмін, професор, директор
Інституту економіки і менеджменту
та, як виявилось, футболіст із великим

стажем („я довго грав у футбол — до
36 років, навіть на першість области“)
теж переймається долею студентської
баскетбольної команди:
― Наш інститут може похвалитися
кількома дуже відомими баскетболістами — випускники Ярослав
Лемик й Олег Когут, студенти, які ще
навчаються — Микола Кавалерідзе й
Ігор Кіт. Важко професійно займатись
баскетболом чи іншим видом спорту
і при цьому вчитись, але їм вдається.
Намагаємось по-максимуму сприяти
нашим спортовцям — прошу викладачів йти на поступки, проводити додаткові консультації і т. ін.
Бажано, щоб такі клуби у нашому
університеті були ще й з инших видів
спорту. Це своєрідна реклама Політехніці, адже жодна инша політехніка
України — навіть Київські виші, які
за рейтингом стоять вище від нас, —
не має такої команди. Це орієнтир
для студентів, адже краще піти на
баскетбольний матч або й самому
долучитись до спорту, ніж ходити по
вулиці, курити, ще чимось поганим
займатися.
Проєкт спортивно-оздоровчого
комплексу з точки зору економіки
затратний, але площа є, інвестори є (і
з Чехії, і з Німеччини), питання лише
в багатьох організаційних моментах.
Треба віддати належне ректорові Політехніки, який із розумінням ставиться до цього. Але, крім того, потрібні
ентузіасти. Якраз Ігор Савицький і є
одним з них. Він — блискучий організатор спортивної роботи, має такі
менеджерські якості як комунікабельність, уміння працювати з людьми,
залучати їх до роботи. Взагалі, він
всюдисущий — удень встигає побувати в нас в інституті, з иншими дирекціями і студентами попрацювати,
а також взяти участь у всіх вечорах,
святах, навіть якщо вони стосуються
не баскетболу, а решти видів спорту.
Це спортивний менеджер високого
класу!
Наталя ЯЦЕНКО
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студентський фестиваль
а ХIV Всеукраїнському студентському спортивному фестивалі срібними і бронзовими призерами стали во
Н
лейболістки та волейболісти Львівської політехніки. В індивідуальних і командних змаганнях з настільного
тенісу — перші і другі місця — також за політехніками

У спортивному комплексі Політехніки
Відкриття
Щороку, починаючи з 1997 року, у жовтні у Львові проходить Всеукраїнський
студентський спортивний фестиваль, у
програмі якого змагання з волейболу,
баскетболу, бадмінтону, футзалу, настільного тенісу, боулінгу, більярду і
шахів. Крім спортивної програми, була
ще й культурна: екскурсії містом, його
музеями, відвідування Опери і театру
ім. М. Заньковецької.
У спортивному комплексі Львівської політехніки гостинно приймали
учасників урочистого відкриття ХIV
фестивалю та спортсменів з волейболу
і настільного тенісу. Змагання відкрили
волейболістки.

Волейбол
На ігрові майданчики вийшло шість
команд. Найкращу техніко-тактичну
підготовку та волю до перемоги продемонстрували дівчата ЛДУФК, котрі
зі „сухим“ рахунком 2 : 0 перемогли
своїх опоненток — колективи Львівської політехніки, ЧДУ ім. П. Могили
(Миколаїв), ЛНУ ім. І. Франка, Бродівського педагогічного коледжу ім.
М. Шашкевича і ЛІБС. Вихованки з
університету фізкультури, де тренером
Василь Ковцун, а саме: Андріана Білас,
Оксана Заходило, Вікторія Лук’янець,
Надія Микитин, Уляна Наконечна,
Ольга Чорна, Марія Дмитрович, Ірина
Федишин, Марія Турянська, Наталія
Ключковська, Ліліана Тур та Ірина
Шпирналь стали чемпіонками ХIV
спортивного фестивалю.
Напружено і цікаво проходила
боротьба за наступні призові місця.
Команди-претенденти — Львівська
політехніка, ЧДУ ім. П. Могили та

благі наміри

У

ЛНУ ім. І. Франка набрали однакову
кількість очок. За результатами ігрового коєфіцієнта срібними призерами
стали господарки змагань — дівчата
Львівської політехніки, бронзовими —
гості з Миколаєва. Четверте місце — за
командою ЛНУ ім. І. Франка.
У чоловіків нагороди фестивалю
розіграли 12 команд. Регламент змагань — попередні ігри в підгрупах і
фінали. Право виходу до фіналу і продовження боротьби за п’єдестал пошани завоювали колективи ЛДУФК-1
(перемогла команду ЛНУ ім. І. Франка з
рахунком 2 : 0), Львівської політехніки
(УАД — 2 : 0, технічний коледж — 2 : 0),
ЛНАУ (ЛМУ — 2 : 1, ЛНУВМ — 2 : 0) і
ЛДУБЖД (НЛУУ — 2 : 1, Академія Сухопутних військ — 2 : 0, ЛДУФК-2 — 2 : 0).
Переможці фестивалю — команда
ЛДУФК-1 (тренер Петро Дробний)
продемонструвала стабільну гру. Чемпіонами ХIV фестивалю стали Максим
Кузьмін, Денис Дробний, Олег Левкут,
Тарас Охват, Любомир Бонк, Артур Пановик, Юрій Сервотюк, Мар’ян Федів,
Юрій Флюнт, Дмитро Штундор, Мар’ян
Кадюк та Дмитро Чудовець.
Доля призових місць на п’єдесталі
пошани вирішувалася у напруженій
і драматичній боротьбі. Студентам
ЛНАУ вдалося зламати опір волейболістів Львівської політехніки і ЛДУБЖД
лише у третій — вирішальній партії.
Внаслідок чого — вони й стали срібними призерами. Бронзові нагороди — у
волейболістів Львівської політехніки,
які перемогли команду ЛДУБЖД з
рахунком 2 : 0.
Нагороди цього разу вручали скромні. Не було й сувенірів та пам’ятних
подарунків. Чемпіонів нагородили Кубком, дипломами і медалями. Призери
отримали медалі і дипломи.

Студентське спортивне свято пройшло яскраво, змістовно і на високому
виховному рівні.

Настільний теніс
Нагороди ХIV фестивалю з настільного
тенісу розіграли 36 чоловіків, 18 жінок
та 18 команд. На п’єдестал пошани у
своїх розрядах піднялися:
Одиночний розряд (жінки). I місце — Анна Коваленко (ВДНЗУ „УМСА“).
II місце — Надія Квіс (Львівська політехніка, ІЕСК). III місце — Галина Кохан
(ЛНУ ім. І. Франка).
Одиночний розряд (чоловіки).
I місце — Євген Петров (ДонДТУ,
м. Алчевськ). II місце — Володимир
Кузьмич (Львівська політехніка, ІТРЕ).
III місце — Андрій Щур (Львівська політехніка, ІБІД).
Парний розряд (чоловіки). I місце — Володимир Кузьмич — Андрій
Щур (Львівська політехніка). II місце —
С. Петров — А. Хейна (ДонДТУ). III
місце — Віктор Разумовський (ІЕСК) —
Олексій Христянко (ІХХТ, Львівська
політехніка).
У командних змаганнях перемогли: I місце — Львівська політехніка-I
(Володимир Кузьмич, Оксана Костів
(ІКТА), Андрій Щур); II місце — Львівська політехніка-II (Олексій Христянко, Віктор Разумовський, Надія Квіс);
III місце — ЛНУ ім. І. Франка (Я. Гула,
М. Костечко, Г. Кохан); IV місце —
Львівська політехніка-3; V місце —
ДонДТУ; VI місце — ЛДУФК.
Арнольд ПРОХОРОВ,
головний суддя змагань
з волейболу, доцент кафедри
фізичного виховання
Львівської політехніки

Олімпіяда-2022 — в Україні?

країна в 2014 році має намір подати заявку на
участь у конкурсі на право проведення зимової
Олімпіади 2022 року і закласти в держбюджеті на
2011 рік на її підготовку $ 500 млн. Про це заявив
міністр у справах сім’ї, молоді і спорту України Равіль
Сафіулін, перебуваючи на Прикарпатті. Він повідомив,
що місце проведення Олімпіади-2022 визначатимуть
представники Міжнародного олімпійського комітету.

„Чи це буде Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська
чи якась инша область, визначить МОК“, — зауважив
міністр.
Як пояснив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, здорова конкуренція між
областями за право проведення зимової Олімпіади піде
на користь усій Україні, оскільки буде розбудовано інфраструктуру і створено нові робочі місця.
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Кросворд
Горизонтально:
5. Судно, яке складається з двох корпусів, з’єднаних
спільною палубою. 7. Японські пілоти-смертники часів
Другої світової війни. 9. Склад зброї та боєприпасів.
11. Місто-порт в Італії над Тірренським морем. 13. Молочний продукт. 14. Австралійський страус. 15. Кухар на
кораблі. 16. Французький художник-імпресіоніст. 19. У
давньогрецькій міфології напій богів, який давав їм безсмертя та вічну молодість. 22. Місто в Канаді, де проходили зимові Олімпійські ігри. 25. Президент Туреччини,
реформатор, якого називали батьком турків. 27. Розділ
механіки, що вивчає рівновагу тіл під дією сил. 29. Вулкан
на острові Мінданао на Філіппінах. 31. Адміністративнотериторіяльна одиниця Греції. 32. Далекоглядний воєначальник, полководець, знавець методів підготовки і
ведення війни. 33. Поважна, високопоставлена особа.
35. Удар у боксі знизу вгору, у підборіддя або в тулуб.
38. Сукупність кісток, які формують тверду основу тіла
людини; скелет. 41. Столиця Казахстану. 44. Міцний
спиртний напій з цукрової тростини. 45 Довгохвостий
папуга, поширений у Південній Америці. 46. Пустеля
в Індії та Пакистані. 47. Пристрій, що виконує певний
процес без участи людини. 48. Виступна частина ободу
колеса для унеможливлення сходження його з рейок.
49. Розділ мовознавства, що вивчає творення нових
слів. 50. Працівниця, яка обслуговує пасажирів літака;
бортпровідниця.
Вертикально:
1. Напівпрозора маса білого або жовтуватого кольору,
яку застосовують у виробництві свічок. 2. Пам’ятник на
могилі І. Франка. 3. Французький письменник, автор
детективних романів про комісара Мегре. 4. Особа,
що надає юридичну допомогу та захищає інтереси
людей у суді. 5. Морський розбійник, пірат. 6. Той, хто
перебуває на нелегальному становищі, діє поза законом. 7. Городня рослина, листя якої вживають для їжі.
8. Давньогрецький філософ-матеріяліст, прихильник
атомістичного вчення Демокріта. 17. Діючий вулкан на
острові Сицилія. 18. Лікування бджолиною отрутою та
її препаратами. 20. Людина, яка має здібності до ясновидіння, телепатії. 21. Струнний щипковий музичний
інструмент з педалями. 22. Старовинне морське вітрильне судно, що має три або чотири щогли. 23. Глава
сім’ї, ґазда. 24. Розумові здібності людини, здатність
до мислення. 26. Почуття міри, делікатність у поведінці
щодо когось. 28. Механізм для піднімання та переміВідповіді на кросворд, опублікований у числі 30
Горизонтально: 1. Ането. 4. Карабін. 7. Каска. 10. Рів. 11. Іпр.
12. Аксіома. 13. Поділ. 14. Карат. 15. Ета. 16. Лак. 17. Ера. 18. Ініціали. 20. Кардинал. 22. Мі. 24. Кіт. 25. Теніс. 27. Гус. 29. Ля.
30. Гідростат. 31. Ескалатор. 33. „Ан“. 34. Ніл. 35. Ягода. 36. Ель.
37. Як. 41. Парфенон. 43. Тотемізм. 45. Лем. 46. Лук. 47. Лей.
48. Туман. 50. Парад. 51. Аполлон. 52. Ген. 53. Дір. 54. Атака.
55. Тротуар. 56. Катет.
Вертикально: 1. Альпінізм. 2. Епідемія. 3. Орел. 4. Квартал.
5. Абітурієнт. 6. Ніагара. 7. Крок. 8. Стортинг. 9. Австралія.
19. Автосалон. 21. Регламент. 23. Іліон. 24. Коран. 25. Ткаля.
26. Сосна. 28. Сталь. 29. Льоля. 32. Кордебалет. 33. Амплітуда.
38. Комендант. 39. Артеміда. 40. Гітарист. 42. Окупант. 44. Олеандр. 49. Нога. 50. Парк.

щення важких предметів. 29. Тип українських літаків.
30. Одиниця електричного опору. 32. Японська фірма
з виробництва електронної техніки. 34. Французький
композитор, автор балету „Корсар“. 36. Умовна лінія,
що поділяє Землю на дві півкулі — Північну і Південну.
37. Вічнозелене хвойне дерево, з деревини якого виготовляють меблі. 38. Військове з’єднання, до складу якого
входить кілька дивізій або бригад. 39. Сигнальний знак
на залізничному транспорті, який показує дозвіл або
заборону руху потягів. 40. Підрозділ легіону у Стародавньому Римі. 41. Гімнаст, виконавець складних номерів у
цирку. 42. Найяскравіша зірка в сузір’ї Скорпіона. 43. У
давньоримській міфології богиня ранкової зорі.
Склала Христина ВЕСЕЛА
― Хочете пообідати?
― А який є вибір?
― Так або ні.
J

J

J

― У мене є дві новини.
― Почни з доброї.
― Хто тобі сказав, що є добра?
J J J
― Мій дядько збожеволів, усе своє майно заповів мені.
― Ти, напевно, сплатиш усі його борги?
― Ти мене не зрозумів. Не я, а мій дядько збожеволів.

[реклама та оголошення]
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
29 жовтня — „Карміна Бурана“. 18.00.
30 жовтня — „Весела вдова“. 18.00.
31 жовтня — „Лілея“ (балет). 12.00;
„Флорія Тоска“. 18.00.
3 листопада — „Іоланта“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
29 жовтня — „Коханий нелюб“. 18.00.
30 жовтня — „Небилиці про Івана“
(прем’єра). 18.00.
31 жовтня — „Небилиці про Івана“
(прем’єра). 12.00; 18.00.
2 листопада — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
3 листопада — „Амадей“. 18.00.

Камерна сцена
28 жовтня — „Дама з собачкою“
(прем’єра). 19.00.
3 листопада — „Дама з собачкою“. 16.30.

Муніципальний театр
28 жовтня — „Лісова пісня“ (прем’єра).
15.00.
29 жовтня — „Біда від ніжного серця“. 17.00.
30, 31 жовтня — „Лісова пісня“.18.00.
3 листопада — „Лісова пісня“.16.30.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
29 жовтня — „Забави для Фауста“. 19.00.
30 жовтня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
31 жовтня — „Король Лір“. 19.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
Міжнародний орґанний фестиваль
„Діапазон“.
30 жовтня — Сольний орґанний
концерт Салтанет Анільханової
(Казахстан). 18.00.
31 жовтня — Сольний орґанний концерт
Ф. Пехлатко (Швейцарія). 18.00.

О С В І Т Н І Й

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку № 0814152, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Газди Назара Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Телюка Юрія Леонідовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Качали Василя Богдановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Сливінського Володимира Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чучман Надії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Томчак Анастасії Анатоліївни;
утрачений студентський квиток
СО № 45023320, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Солана Степана Борисовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кушніра Василя Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кадар Софії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Данканич Яни Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дідуха Івана Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кисільової Юлії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Свищ Софії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Потоцької Марії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Медуни Данила Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сухоцького Ростислава
Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дидя Віталія Івановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Денисенка Святослава Юрійовича;

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.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №
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утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Онищака Романа Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зазубека Дениса Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Войціховської Соломії
Ростиславівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Закутинської Лесі Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ментух Тетяни Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузьневича Юрія Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Винничук Нелі Мирославівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Керницького Володимира
Богдановича;
утрачену залікову книжку № 0009013, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Стадніка Федора Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Маїка Андрія Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гавриленка Віктора Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гоподжун Ярини Ігорівни.

Колектив кафедри іноземних мов Інституту гуманітарних та соціяльних наук
Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щире співчуття
викладачу кафедри Оксані Петрівні Мазур
з приводу тяжкої втрати — смерти
матері.
Колектив кафедри обліку та аналізу ІНЕМ
Львівської політехніки висловлює щирі
співчуття доценту Михайлу Ярославовичу
Яструбському з приводу тяжкої втрати —
смерти його матері
Марії Андріївни.
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