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[ваша думка]
Що ви знаєте про Голодомор в Україні
1932―1933 років?

27 листопада Україна скорбила за невинно убієнними
в часи Голодомору 1932 —
1933 років. У цей день у всіх
українських церквах відбулися поминальні панахиди.
Представники влади Львівщини взяли участь в урочистому покладанні вінка та композиції з житніх і пшеничних
колосків до пам’ятного знаку
жертвам Голодомору та
політичних репресій. Продовжилися заходи вшанування
біля пам’ятника Т. Шевченку.
Вшанування пам’яти жертв
Голодомору супроводжував
жалобний спів Львівської
академічної державної
чоловічої капели „Дударик“.
О 16 год. українці завмерли у
хвилині мовчання.
Пам’ять про невинно загиблих
продовжила всеукраїнська
акція „Засвіти свічку!“.
У Львові на майдані біля
пам’ятника Шевченку перші
особи міста та области запалили лампадки, викладені
у формі напису „Пам’ятай
Голодомор 1932 — 1933“, які
горіли всю ніч.
Поминальні заходи відбулися у Києві та инших містах
України. Біля Національного
Меморіялу жертв Голодомору відбулася панахида, яку
відправили Патріарх Київський та всієї Руси-України
Філарет, Патріарх Української
греко-католицької церкви
Любомир Гузар, очільники
Української автокефальної
православної церкви та
Римо-католицької церкви в
Україні. До жалобних заходів
долучилися перші особи
державної влади.
Окрім України, масштабні
пам’ятні заходи відбулися в
Австралії, Аргентині, Вірменії,
Греції, Еспанії, Італії, Канаді,
Португалії, Сербії, США,
Франції, Хорватії, Чехії та ін.
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Іван Ріжко, студент першого курсу Інституту економіки та менеджменту
Львівської політехніки:

„Голодомор спланував сталінський режим“
Я багато читав документалістики, художньої літератури, зокрема
роман Уласа Самчука „Марія“ та Василя Барки „Жовтий князь“,
переглядав фільми. Знаю, що Голодомор спланував сталінський
режим на території тодішньої Радянської України. А теперішні спекуляції на ці теми —
це просто політика.
Едуард Матьковський, студент першого курсу Інституту післядипломної
освіти Львівської політехніки:

„Знаю і вшановую пам’ять невинних жертв“
Знаю, що в 1932―1933 роках у Східній та Центральній частині України
був голод. А судячи з кількости загиблих і тих дій, які застосовувала
сталінська влада, можна однозначно сказати, що це все було зроблено спеціяльно. Завжди, коли маю можливість, обов’язково відвідую акції-вшанування. Так,
зокрема в себе вдома, на Закарпатті, був на відкритті пам’ятника жертвам Голодомору.

Галина Бунь, студентка третього курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„Щороку на вікні запалюю вогник“
Зі шкільної програми історії України знаю, що це був не просто голод,
а геноцид, спрямований на знищення українців. Підтримую акцію
„Запали свічку“.

Мар’яна Гаврилів, студентка четвертого курсу Інституту будівництва та
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Це справжнє обличчя радянського
режиму“
Голодомор — найбільша трагедія нашого народу і дзеркало, яке відображає справжнє обличчя радянської системи. Завжди відвідую всі
акції, які відбуваються у Львівській політехніці. А часто є їхньою учасницею, оскільки співаю
в Народній хоровій капелі бандуристів „Заспів“. У нашій сім’ї вже є традиція запалювати
свічку пам’яти разом з усіма українцями.

Яніна Нікітіна, активістка Студентського братства Львівської політехніки:

„То був геноцид вишуканої проби“
У мільйонів людей відбирали останній кусень хліба. То було не лише
фізичне, a й моральне та психологічне винищування української нації, тобто геноцид вишуканої проби. Від голоду люди божеволіли: у
селах не залишали котів і собак, знелюднілі від голоду ловили сусідських дітей, їли своїх
немовлят, а свідомі — гинули в муках. Відлуння цієї трагедії ми відчуваємо досі, коли
люди відстоюють споживацькі інтереси, підсвідомо відчуваючи страх перед голодом. Ми
мусимо пам’ятати про ті події. Тому братчики Львівської політехніки всіляко долучаються
до вшанування жертв голодомору.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[nota bene!]
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Успішних відзначили нагородами

За внесок в оборону
країни
За вагомий багаторічний внесок колективу НДКІ „ЕЛВІТ“ в науково-технічне
забезпечення Збройних сил України
сучасними технічними засобами та у
зв’язку з 65-річчям НДКІ „ЕЛВІТ“ працівників університету та НДКІ „ЕЛВІТ“
нагороджено відзнаками МО України
та ветеранськими відзнаками. Серед
нагороджених — колектив НДКІ „ЕЛВІТ“, ректор Львівської політехніки
Юрій Бобало, директор НДКІ „ЕЛВІТ“
Віктор Ткаченко, завідувачі НДЛ НДКІ
„ЕЛВІТ“ Роман Антонів, Юрій Добуш,
Юрій Сидорчук, провідний науковий
співробітник Орест Козевич, старші наукові співробітники Віктор Бабич, Валерій Левицький, Сергій Леонтьєв, Віталій
Мітьков, Іван Паралюх, Володимир
Пєсков, завідувач конструкторськотехнологічного відділу НДКІ „ЕЛВІТ“
Ярослав Масляк, провідний інженер
Валентина Цілицька, начальник дослідного виробництва Микола Мороз.

За перемоги в олімпіядах
Ректор Львівської політехніки Юрій
Бобало вручив медаль Клубу паку-

подія тижня

М

вальників України і редакції журналу
„Упаковка“ та диплом Міністерства
освіти і науки студентові 5 курсу ІІМТ
Богданові Сенчишину за перемогу у
міжнародному конкурсі студентських
наукових робіт з актуальних проблем
пакувальної індустрії. Грамоту МОН за
підготовку успішного студента отримав
його керівник доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування
Юрій Шоловій.

За найкращі підручники
Видання Львівської політехніки було
відзначено дипломами Української
асоціяції видавців та книгорозповсюджувачів України та спеціяльними
призами на Першому всеукраїнському
конкурсі видань для вишів „Університетська книга — 2010“. Призові
місця посіли видання: за редакцією
Ю. Бобала „Основи теорії електронних
кіл“ (1 місце у номінації „Найкраще
навчальне видання з технічних наук і
технологій“), Б. Лукіянця, Г. Понеділка,
Ю. Рудавського „Основи квантової фізики“ (1 місце у номінації „Найкраще
навчальне видання з природничих та
математичних наук“), С. Лінди „Архітектурне проєктування громадських
будівель і споруд“ (2 місце у номінації

[•]

Ректор Юрій Бобало вітає директора
НДКІ „ЕЛВІТ“ Віктора Ткаченка

„Найкраще навчальне видання у галузі
будівництва та архітектури“), Д. Заячука „Нанотехнології і наноструктури“ (2
місце у номінації „Найкраще навчальне видання з технічних наук і технологій“), М. Весни „Німецька мова для
магістрів (технічних університетів)“ (3
місце у номінації „Найкраще навчальне видання з філологічних наук“). За
видання „Основи теорії електронних
кіл“ почесним призом нагороджено
також видавництво Львівської політехніки.
Т. П.

Молоді науковці кооперуються
у світовому масштабі

инулого четверга від фонтану перед першим навчальним корпусом
Львівської політехніки поміж двома снігопадами в небо піднялося
кількасот жовтих повітряних кульок. Таким яскравим, хоч і коротким, дійством завершилося урочисте відкриття Другого міжнародного молодіжного
наукового фестивалю „Litteris et artibus“.

Світлина Тетяни Пасович

Світлина Тетяни Пасович

визнання
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Від 25 до 27 листопада понад 500
молодих науковців з України та 15
країн світу взяли участь у наукових та
освітніх заходах, мета яких — сприяти
формуванню молодої наукової еліти
України та стимулювати співпрацю між
представниками різних наукових шкіл.
На відкритті фестивалю учасників
привітав перший проректор Львівської політехніки Володимир Павлиш,
заступник міського голови Львова з
гуманітарних питань Василь Косів, президент Національного студентського
союзу Анатолій Ігнатович, начальник
управління туризму ЛМР Оксана Сидор
презентувала Львів, віце-президент
компанії SoftServe Оксана Чучмай презентувала свою компанію — генерального спонсора заходу.
Організатори фестивалю науки —
Міністерство освіти і науки України,
Закінчення на 6 с. →
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міжнародний проєкт
Інституті архітектури Львівської політехніки 12 — 21 листопада відбувся українсько-німецький навчальний
Вмешканці
семінар „Урбаністичний розвиток і ревіталізація Львова“. З його остаточними результатами політехніки і
міста зможуть ознайомитися на презентації, що відбудеться навесні наступного року

Світлина Катерини Гречин

Спільні дослідження українських
та німецьких студентів

Участь у ворк-шопі взяло 14
студентів з Брандербурзького технічного університету
(м. Коттбус), які разом з професором Сілке Вайднер та
асистентами виграли грант
DААD, і 15 старшокурсників з Інституту архітектури Львівської політехніки.
Основна мета проведення
семінару — дослідження
сучасного стану одного з
мікрорайонів Львова та
вироблення рекомендацій
щодо його розвитку в майбутньому.
― Для ворк-шопу ми
обрали одну з депресивних
ділянок Львова (в межах вулиці Клепарівської, вздовж
залізничної колії, вулиць Куліша і Джамбула), куди входять пивзавод, Краківський
базар, військові частини і
житлова забудова, — розповідає відповідальна за
проведення проєкту доцент
кафедри дизайну та основ
архітектури ІАРХ Ореста
Ремешило-Рибчинська. —
Згідно з цією програмою
студенти поділилися на
сім груп (половина наших
студентів, половина — німецьких), кожна з яких
працювала над окремим
завданням. У полі зору сту-

дентів було, зокрема, дослідження економічного стану
території, аналіз соціяльної
та технічної інфраструктур,
відкриті простори, урбаністичні структури, соціяльне
забезпечення і потреби
мешканців й аналіз існуючої
структури забудови.
За час семінару студенти
ознайомилися з історичною
частиною міста, прослухали
лекції з історії урбаністичного розвитку та розвитку малих площ у Львові, мистецької спадщини,
представленої в пам’ятках,
довідалися про історію
формування планів міста
та ухвалений нещодавно
новий генеральний план
розвитку. Перед ними виступили професори Богдан
Посацький, Микола Бевз,
доцент Ореста РемешилоРибчинська, керівник групи
планування Львова Віталій
Дубина та представник Інституту розвитку Львова Іріс
Гляйхман.
В обговоренні наслідків
досліджень свою думку висловлював кожен студент.
Спільна робота так поглинула дослідників, що у Політехніці вони затримувалися
допізна. У День студента, до

прикладу, за спільним обговоренням і не помітили,
що за вікном уже глибока
ніч. Однак, це не перешкодило їм разом відсвяткувати своє свято. Внаслідок
досліджень, дискусій і з
власного бачення студенти
розробили концепцію, рекомендації і представили їх
на суд комісії, яку очолював
директор ІАРХ професор
Богдан Черкес. Всі учасники
форк-шопу отримали сертифікати.
— У Львові я вперше і
мені тут дуже подобається, — ділиться враженнями
Себастіян Франц. — До того
ж навчання у вас не таке,
як у нас. Якщо львівські
студенти одночасно вивчають питання планування і містобудування, то у
нас — це різні спеціяльності.

влада прислухається до
нашої думки і врахує її у
плануванні розвитку міста.
До слова, в Німеччині влада
дослухається до думок громадськости, — каже Наталя.
Задоволена ворк-шопом
і професор кафедри урбаністичного менеджменту
архітектурного факультету Брандербурзького технічного університету Сілке
Вайднер.
— Львівські студенти
мають більш культурологічний підхід, а наші — більш
технологічний, тому це поєднання є дуже корисне, —
каже вона. — Крім того,
наші студенти — спеціялісти
з урбаністичного планування, а львівські — архітектори, тому й підходи до
однієї справи у них різні.
Після закінчення ворк-шопу

Сподіваємося, що львівська влада
прислухається до думки студентів
і врахує її у плануванні розвитку
нашого міста.

Тому нам цікаво працювати
разом. Завершимо свою роботу вдома, адже це наше
семестрове завдання, про
яке маємо відзвітувати наступного року.
Для магістрантки Наталі
Мисак це вже друга міжнародна практика.
— Працювати з німецькими студентами було дуже
цікаво, конкретно й чітко.
Приємно, що вони переймаються нашими проблемами, висловлюють свою
точку зору на їх вирішення.
Сподіваємося, що львівська

і представлення результатів
спільного аналізу ситуації на
досліджувальній ділянці,
робота не закінчиться. На
основі напрацьованого матеріялу наші студенти мають
виробити концептуальне
бачення розвитку району в
майбутньому. Готові матеріяли і невеличку брошуру
за результатами ворк-шопу
плануємо презентувати наступного року спочатку у
нас, а далі й у Львові. Сподіваємося виграти ще один
ґрант.
Катерина ГРЕЧИН
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у рамках візитів

освітні програми

Світлини Ірини Мартин

Студенти-міжнародники
зустрілися з послом ОБСЄ

П

ід час дводенного візиту до Львова
посол, координатор проєктів ОБСЄ
в Україні Любомир Копай зустрівся зі
студентами-міжнародниками Львівської політехніки.
Зустріч зініціювали завідувач кафедри міжнародної інформації Степан
Павлюк, його заступник Юрій Лунь
та старший викладач Андрій Крап.
Є сподівання, що вона переросте в
співпрацю не лише з ОБСЄ, а й з иншими міжнародними організаціями,
наприклад, із Радою Европи, Евросоюзом, ООН тощо.
Посол розповів студентам про діяльність організації та про свою роль
координатора проєктів в Україні.
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Варто зауважити, що Організація безпеки співробітництва в Европі — одна
з найбільших регіональних, до якої
входять тисячі країн світу. Безумовно,
Україна також, тому вона має багато
зобов’язань щодо гарантування безпеки, прав людини, демократизації та
незалежного урядування.
У майбутньому викладачі та студенти кафедри створять у Львівській
політехніці ресурсний центр міжнародної інформації. Там можна буде
черпати відомості про діяльність міжнародних організацій, а також дізнаватися про їхні проєкти для студентів
та викладачів.
Ірина МАРТИН

Львів — Вроцлав:
дружимо університетами
16 листопада 2010 року у
Вроцлаві (Польща) відбулася
урочиста подія — надання
титулу доктор honoris causa
Вроцлавської політехніки Голові Европарламенту, колишньому прем’єр-міністрові Польщі
професорові Єжи Бузеку (у
центрі). Ліворуч — доктор
honoris causa Львівської політехніки, колишній ректор
Вроцлавської політехніки та
міністр науки Польщі професор Анджей Вішнєвскі з
дружиною, праворуч — ректор
Вроцлавської політехніки професор Тадеуш Вєнцковскі та
ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало.

Професіонали
майбутнього
Оператор мобільного зв’язку МТСУкраїна оголосив про початок
„полювання“ на професіоналів
майбутнього на 2011 рік. Традиційний конкурс у рамках всеукраїнської освітньої програми „Професіонали майбутнього“ стартував
у День студента.
Такий конкурс щорічно проводять
Міністерство транспорту та зв’язку
спільно з Міністерством освіти і
науки між студентами четвертих
курсів технічних вишів України, які
вивчають напрям „Телекомунікації“. Серед 11 профільних вишів,
запрошених до участи, є й Львівська політехніка.
До 20 грудня кожен виш — учасник
конкурсу — має провести внутрішній відбірковий тур, за найкращими
результатами якого зібрати команду з п’яти студентів і представити
їх на чолі з науковим керівником
(з числа викладачів) на заключний
етап конкурсу, який триватиме від
14 лютого до 16 травня.
У фіналі конкурсу буде публічний
захист наукових робіт перед
компетентною конкурсною комісією. Цього року учасники конкурсу
розроблятимуть наукові проєкти на
тему „Формування технологічних
ресурсів у конвергентній мережі
на базі мобільного оператора для
надання послуги Triple Play (голос,
високошвидкісні дані, IP)“. За умовами конкурсу, тему визначають
фахівці МТС, виходячи з актуальних завдань телекомунікаційного
сектора України. Комісія оцінить
наукові розробки команд, виходячи з інноваційности, практичного
значення, логіки й архітектури
проєктування, швидкості реалізації,
також враховуватимуться презентаційні навички.
Вперше за час існування програми
„Професіонали майбутнього“
нагородою для кожного члена
команди-переможниці стане подарунок у розмірі 25000 гривень,
який студенти зможуть витратити
на подальше навчання та підвищення професійного рівня знань.
За матеріялами відділу зв’язків
з громадськістю „МТС Україна“
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обмін досвідом

Світлина Тетяни Пасович

Віртуальне навчальне середовище —
вже не новинка

Н

ауково-практична конференція „Інноваційні
комп’ютерні технології у вищій школі“ відбулась у
Львівській політехніці вже вдруге. Порівняно з минулим
навчальним роком зросла кількість та географія учасників (участь беруть не тільки працівники університету, а й
представники вишів зі всієї України, компанії Microsoft
Україна), розширилася тематика.
Вітаючи учасників на відкритті конференції 23 листопада, проректор з наукової роботи Дмитро Федасюк пояснив,
чому Львівська політехніка проводить такий захід. Для цього
він зробив екскурс у недавнє минуле, коли почалися лише
розмови про потребу запровадження в навчальний процес електронного навчально-методичного забезпечення.
П’ять років тому в університеті було створено відповідну
ініціятивну групу. Понад 400 викладачів удосконалили свої
знання на курсах підвищення кваліфікації, де навчилися розробляти та впроваджувати (що успішно роблять на практиці)
електронні навчальні дисципліни. Тож політехніки вирішили
поділитися своїм досвідом і порівняти власні напрацювання
з колегами з усієї України.
Директор відділу стратегічних технологій Microsoft
Україна Андрій Терехов виступив із доповіддю „Технологія
Microsoft у світі“. Розповідаючи про напрями розвитку ІТтехнологій, він навів цікаву статистику: середньостатистич-

ний користувач ПК 70 — 75 % часу проводить у браузері;
середньостатистичний американський студент за тиждень
відправляє близько 100 „есемесок“; вдома інтернет мають
лише близько 18 — 20% українців, однак Україна входить у
десятку країн, які мають високошвидкісний інтернет.
На сайті dreamspark.com компанія пропонує студентам
вишів деяке програмне забезпечення безплатно. Представник компанії Microsoft запропонував студентам брати
участь у конкурсі Imagine Cup 2011, адже у попередні роки
українські студенти виборювали там призові місця. Цьогоріч
фінал конкурсу відбудеться 14 липня у Нью-Йорку.
Крім пленарного засідання, на якому виступали представники з Харкова, Луганська, Івано-Франківська, Полтави,
Тернополя, Хмельницького, Києва, Львова та инших міст,
учасники спілкувалися, дискутували в секціях. Порівняно з
минулим роком, де обговорювали різноманітні інтерактивні
засоби навчання, тематика розширилась: інформатизація
навчального закладу (розгортання різноманітних платформ
для дистанційного навчання, дистанційного тестування і
т.д.), тестування („виявилося, що в цій тематиці працює багато вишів, зокрема Національний технічний університет „КПІ“,
Хмельницький національний університет, Національний
педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Полтавський
університет економіки і торгівлі, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника та инші, у них є потужна
система дистанційної освіти, до того ж уже кілька років існує
як стандарт університету“, — каже заступник директора ІТРЕ
Львівської політехніки Леонід Озірковський), комп’ютерні
технології в бібліотечній справі (представники з бібліотеки
НТУУ „КПІ“, Львівської політехніки, НТБ ім. В. Стефаника обговорювали розробку бібліотечних автоматизованих систем,
засоби автоматизації бібліотечної справи).
На третій день Ігор Шастітко з компанії Microsoft провів
для учасників конференції майстер-клас „Модель оптимізації ІТ-структури навчального закладу“. Наступного дня він
провів такий майстер-клас для студентів.
Тетяна ПАСОВИЧ

подія тижня

Молоді науковці кооперуються у світовому масштабі
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Львівська політехніка, Колегія та профком
студентів і аспірантів, Рада молодих вчених, Рада студентів-політехніків Европи
(BEST-Lviv). Цьогорічний фестиваль охопив, по суті, всі наукові напрями, котрі
розвиваються у Львівській політехніці.
В межах „Litteris et artibus“ проведено 7 міжнародних наукових
конференцій: „Комп’ютерні науки та
інженерія“, „Геодезія, архітектура та
будівництво“, „Гуманітарні та соціяльні
науки“, „Енергетика та системи керування“, „Інженерна механіка та транспорт“, „Економіка та менеджмент“,
„Хімія та хімічні технології“.

― Всі матеріяли доповідей разом із
рецензіями програмного комітету буде
розміщено на веб-сайтах відповідних
конференцій з можливістю вільного доступу й обговорення членами
програмного комітету та учасниками
фестивалю, — розповів секретар фестивалю Олександр Березко.
В межах фестивалю також відбувся
брифінг „Чи визнають авторитет моло
дих українських учених на міжнарод
ному просторі?“, на якому учасники
обговорили проблеми, з якими стикаються сьогодні науковці, зокрема недостатнє фінансування з боку держави,
„відтік мізків“ та невизнання українських учених на міжнародному рівні.

Кандидат педагогічних наук університету імени Імануїла Канта (Росія,
м. Калінінград) Нікіта Нікітін зазначив,
що проблеми молодих науковців у
Росії й Україні дуже схожі. Однією
з ключових проблем він вважає фінансове становище вчених. Тому у
науку зараз масово йдуть дівчата, а
хлопці відмовляються працювати за
такі мізерні гроші. Иншою вагомою
проблемою є бар’єри, особливо між
країнами пострадянського простору та
„Старою Европою“. „Тому подібні фестивалі допомагають вченим показати
свої здобутки і подолати ці бар’єри“, —
підсумував Нікіта Нікітін.
Тетяна ПАСОВИЧ

ч. 37 (2717)
2 — 8 грудня 2010

[студії]

7

науково-практична конференція
ороку техніко-екологічний коледж Львівської політехніки проводить студентські науково-практичні конЩ
ференції. Цього разу студенти ділилися своїми дослідженнями стосовно впровадження енергоощадних
технологій в системах теплогазопостачання

Світлини Катерини Гречин

Актуальні проблеми енергоощадности
досліджують у коледжі

Дослідження проводили студенти старших курсів спеціяльностей
„Монтаж, обслуговування санітарнотехнічних систем і вентиляції та
теплогазопостачання“. Вже перша
доповідь, з якою виступили студенти
Петро Козак та Михайло Ільчишин,
засвідчила, що хлопці добре попрацювали. Вони, разом зі своїми керівниками, досліджували економічну
ефективність від утеплення зовнішніх
захищень корпусу майстерень коледжу. Зробивши точний розрахунок
тепловтрат корпусу майстерень,
студенти вирахували, якою була б
економія тепла після утеплення. Отож
вартість утеплення могла б окупитися
вже за сім років.
Цікаві доповіді представили слухачам студентки Оксана Підкович
та Іванна Паливода (досліджували
сучасні методи очищення води). Юрій
Галяс докладно вивчив і науково обґрунтував питання, чому львів’янам
треба користуватися енергоощадними
побутовими котлами вітчизняного виробника ЗАТ „Агроресурси“.
У залі за своїх підопічних активно
вболівали їхні наукові керівники,
викладачі коледжу Галина Гілей та
Ольга Вергун, Марія Дублевич (голова циклової комісії спеціяльности
„Монтаж, обслуговування санітарнотехнічних систем і вентиляції та теплогазопостачання“) і Марія Шпиляк
(голова циклової комісії спеціяльности
„Обслуговування теплотехнічного
устаткування і систем теплогазопостачання“), адміністрація коледжу, яку
представляли директор доцент Роман
Сиротяк, його заступники з навчальної

та виховної роботи Любов Цебенко та
кандидат економічних наук Людмила
Іванець.
Традиційно на такі конференції
до студентів приходять гості. Цього
разу завітали колишній випускник
коледжу і Львівської політехніки,
а нині керівник технічного відділу
фірми „HERZ-арматура“ Тарас Іванух,
консультант Европейської компанії
промоції міді в системах інсталяції
Василь Масюк, доцент кафедри теплогазопостачання та вентиляції ІБІД
Львівської політехніки Володимир
Лабай й доцент кафедри інженерних
систем будівництва і споруд Інституту
післядипломної освіти Київського національного університету будівництва
та архітектури Микола Генсецький.
Присутні почули цікаві факти про використання у світі й Україні зокрема
арматури фірми „HERZ-арматура“, інсталяційних систем з міді, ознайомилися з ексергетичним аналізом холодильних машин спліт-кондиціонерів
та геоінформаційним моніторингом
інженерних комунікацій.
Як відзначив Микола Генсецький,
конференція знакова тим, що у ній
узяли участь випускники четвертого
курсу, які незабаром підуть на переддипломну практику. Всім їм згодом
знайдеться робота, адже у Львові 40
відсотків комунікацій — в аварійному
стані. Нині в місті за допомогою спеціяльної апаратури поновлюють картографічну базу комунікацій, визначають
аварійні місця.
— Вивченню і дослідженню енергоощадних технологій у коледжі
надаємо великої уваги, адже за

ними — майбутнє, — говорить завідувач кафедри газопостачання Марія
Дублевич. — У своїй повсякденній
роботі намагаємося готувати фахових,
конкурентоспроможних спеціялістів, адже енергоощадність в Україні
є стратегічним напрямом розвитку
економіки. З цією метою до наукової
роботи залучаємо студентів третього
курсу, ведемо з ними наукові пошуки.
Добрим результатом такої роботи є
впровадження нових енергоощадних
технологій в курсове та дипломне
проєктування. Чудовим прикладом
для студентів є й наші викладачі, які
паралельно працюють у різних сферах
житлово-комунального господарства.
Саме завдяки їхнім знанням та праці
створюються безпечні та комфортні
умови проживання наших людей. Студенти наслідують приклад наставників, тому більшість наших випускників
продовжують своє навчання у вишах
ІІІ — ІV рівнів акредитації, зокрема й
у Львівській політехніці.
— Маю прекрасне враження від
конференції, — ділиться своїми думками Володимир Лабай. — На таких
конференціях люди зацікавлено спілкуються, розповідають про те, що вони
роблять, чого хочуть навчитися, знати і
досягнути — це дуже добре. На жаль,
помічаю, що серед сучасних дітей наснага до навчання дещо ослабла. Тому
такі конференції дають поштовх до
того, щоб діти зацікавилися наукою,
займалися нею незалежно від того,
скільки за неї платять. І, відповідно,
працювали на свою державу.
Катерина ГРЕЧИН
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Наполегливим доля сприяє

Н

аближається черговий рубіж життя.
Сьогодні „Аудиторія“ попросила
мене дати інтерв’ю для газети. Прийшла додому — і поринула в спомини. І якось само собою лягли на
папір думки…

Рідне село
В пам’яті дитячих літ чітко закарбувалися картини, характерні для
післявоєнного періоду більшости
західноукраїнських сіл. Тоді наша
родина мешкала в селі Тростянець
Долинського району, що на ІваноФранківщині. Перед очима спливає
село з битим гостинцем, віковічними
липами і хрестом на роздоріжжі,
школою в центрі села, дерев’яною
церквою, старим кладовищем навпроти церкви, розкішними лісами
довкола… До речі, в цій церкві у 1993
році відспівали знаного у Львові декана фізичного факультету Університету
ім. І. Франка Михайла Сеньківа, що
звідси пішов у науковий світ, а стояли біля його узголів’я два найкращі
його учні — Іван Вакарчук та Юрій
Рудавський.
Мій батько Василь Пилипівський
був директором семирічної школи і ми
займали в тому приміщенні кілька кімнат першого поверху. Ера годинників
ще не настала, і я не раз скликала учнів
до школи ударами молотка в залізну
рейку, яка висіла на дерев’яній перекладині. В класі зі стіни підсміхався
вусатий вождь, а з лісу старші хлопці
приносили листівки „Смерть катові
українського народу!“.
За спротив владі, яка нещадно
розправлялася з українцями, село називали бандерівським, хоча тоді ще не
знали про нещодавно знайдений архів
отця Андрія Бандери, який кілька літ
служив у селі парохом.
Часи були страшні: ледь не щодня
щезали мої шкільні друзі, вивезені з
родинами в Сибір. Дуже чітко, наче
вчора, пам’ятаю облави, солдатів із собаками, бої і стрілянину то з одного, то
з другого лісу, і те заціпеніння, і страх,
які наче сковували кожну клітину.
Мама плакала, бабця молилася на вервечці. Скільки тоді впало нашого цвіту!
Не минула „чаша сія“ і нашої родини… Такими, ніколи невигойними
ранами, невтишимими болями були
долі тисяч і тисяч українських родин.
Не забуваймо, що не перетерли нашу
мову, нашу культуру на лемішку тільки

тому, що в серці нації жила правда про
надлюдські жертви її синів і дочок во
ім’я України.

Школа
В Тростянці навчалася чотири роки. Згодом ми переїхали в місто Долину, де я
у 1956 році закінчила середню школу зі
срібною медаллю. Всі основні програмні і позапрограмні твори української,
російської і зарубіжної класики я прочитала, пасучи влітку корову. Пам’ятаю,
що велике занепокоєння викликала у
мене шкільна форма, яку шили на виріст, та, незважаючи на обережність,
через пару років щоденного вжитку на
ліктях зяяли зловісні дірки.
Атмосфера в нашій родині була
величною, насправді приязною, аристократизмом відносин завдячую нашим
незабутнім дідусеві Григорію та бабусі
Марії, які обидвоє були глибоко релігійними людьми.
Зі школою в мене пов’язані найкращі спогади. Імпозантна велична будівля
з австрійського періоду, до якої вела
алея старих лип (нині на фронтоні школи встановлено пам’ятні дошки М. Пачовському та І. Левинському, життєвий
шлях яких пов’язаний з Долиною); шляхетні, віддані справі вчителі, незважаючи на страхітливий ідеологічний тиск, як
могли, передавали своїм вихованцям
не лише офіційні знання, але й дещо
більше… Знання школа давала добрі,
в чому я могла згодом пересвідчитись,
навчаючись у Львівській політехніці.

Політехніка
На вибір фаху рішуче вплинула
Доля. На сімейній „нараді“, коли постало питання „куди?“, я категорично
заявила: „Будь де, крім медицини“. До
Політехніки теж не дуже поспішала. По-

стійне роздвоєння: філологія або математика. Проти філології повстав батько,
який закінчив заочно в Університеті
ім. І. Франка німецьку філологію. „Там
(в університеті) немає ні літератури, ні
історії, там є тільки сов’єтська ідеологія“, — на ціле життя закарбувалися його
справедливі слова.
Удвох з медалісткою зі сусіднього
класу подаємо документи на механікоматематичний факультет. Для медалістів
вступ тільки за співбесідою з деканом, —
на механічному тлум народу, на філології — порожньо. Щоб якось вирівняти
ситуацію, у всіх медалістів перевіряють
зір і в кого є відхилення від 1, пишуть:
„Тільки гуманітарний факультет“.
Такий присуд спіткав і мене. Зарадив
професор математики М. Зарицький:
„Нехай дівчисько йде на геодезію. Там
студіювала Катруся“ (Катерина Зарицька). Для мене терміни геодезія і планета
Марс були майже ідентичними, можливо, про Марс я знала дещо більше. Я
вступила на „інженерну геодезію“.
Аж тут розпочинається ера Хрущова,
ера „великої хімії“. В Політехніці оголошено додатковий набір на спеціяльність
„пластмаси“ — відразу на другий курс,
щоправда зі складанням окремих іспитів. У наметі на геодезичній практиці зубрю органічну хімію. Все, буду хіміком,
залишилося лише взяти дозвіл декана.
Суворий, загартований вітрами
декан О. Завадовський. Викладаю аргументацію, у нього починає нервово
смикатися брова:
― Геодезія не подобається? Багато
ти розумієш, що подобається! Забирай
документи до біса, а переводу ніякого
не дам!
― Тоді переведіть хоча б на аерофотогеодезію!
― Це можна. Пиши заяву.
Групу АФГ (аерофотогеодезія) викладачі характеризували як добре підготовлену: студенти ініціятивні, відповідальні. Наш староста Б. Новаківський
став професором МГУ ім. Ломоносова.
Я. Костецька — завідувачем кафедри
прикладної геодезії у Політехніці, випускники Г. Папайло, Б. Онисько обіймали
керівні посади на виробництві, велика
група хлопців після закінчення навчання служили у військово-топографічних
загонах. На аерознімальній практиці
ми літали на літаках АН-2, прокладали
аерознімальні маршрути, обробляли
аерофільми. На виробничу практику
нас з Яромирою Костецькою скерували
в аерозагони в Київ і Мінськ. Фільми,
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десятки фільмів, монтуємо накидні
монтажі із аерознімків, щоб перевірити
правильність зальотів. Велетенські щити
в півкімнати, кнопками прикріплюємо
світлини до щитів. Болять пальці, терпнуть коліна, але радісно, весело — наша
праця потрібна. Летовище, злітна смуга,
літаки над головою — життя…
Інститут закінчила з відзнакою. Два
роки працювала викладачем геодезії
в технікумі гідромеліорації та електрифікації сільського господарства, а коли
у вересні 1963 р. в Політехніці організовувалася кафедра аерофотогеодезії,
мене запросили на посаду асистента.
Не можу передати своєї радости. Здавалось, у мене виросли крила. Було
відчуття безмежного щастя. Велична
будівля Політехніки, сходи Марконі,
вишуканий декор, перед будівлею на
клумбі — дивовижна агава. Це мій Інститут, я тут буду працювати! Не можу
не згадати з вдячністю своїх учителів:
О. Завадовськоого, П. Бугая, М. Мигаля,
А. Моторного, О. Лисичанського, В. Фінковського, Ю. Панкратьєва, Б. Пузанова,
А. Островського, І. Гудза і багатьох инших.
Бібліотеки полюбляю ще зі студентських часів. Можливо тому, що це
допомагало зосередитись і підвищити
коефіцієнт корисної дії.

Наука
В аспірантуру вступила в 1968 р. а
кандидатську дисертацію, пов’язану з
дослідженням впливу випадкових помилок у мережах аерофототріангуляції,
захистила у 1973 р. Мій науковий керівник професор В. Фінковський сказав:
„У реферативному журналі „Ґєодезія і
аеросйомка“, на мою думку, є цікава
інформація про дослідження помилок у
мережах аеротріангуляції статистичним
методом. Прогляньте!“. І все. Стаття
була італійською, я знайшла перекладача, довелося засісти за певні розділи
математики. До керівника і я, і колеги
приходили з певними напрацюваннями
та результатами досліджень.
Мій керівник після захисту кандидатської говорив: „Ви тримаєте в руках
золоту жар-птицю, не упустіть“. Та де
там. Життя ж таке барвисте: література,
театр, не пропускала жодної прем’єри.
По кар’єрній драбині піднімалася не
дуже стрімко, та все ж почергово: старший викладач, доцент. Нові лекційні
курси, лабораторні роботи, керівництво
виробничою практикою. Ташкент, Бухара, Алма-Ата, Кокчетав, Свердловськ,
Ханти-Мансійськ, Березово, Іркутськ,
Тайшет, Улан-Уде, Хабаровськ, Охотськ,
Магадан, усього й не перелічити...

Умови — від напівпустелі до болотистої
тайги і тундри. І слід сказати, що наші
студенти і випускники високо тримали
планку Львівської політехніки.

„Просвіта“
Після хрущовської відлиги почалося ідеологічне формування „новой общності
совєтскіх людєй“. Цього несила було
витримати, це був масований наступ на
українську культуру, мову, супроводжуваний арештами українських патріотів.
Власне в той час, щоб якось рятуватися, я
багато читала. Мене з усіма пересторогами познайомили з чоловіком, який привозив з Києва українські книжки: я купила
„Історію України-Руси“ М. Грушевського,
незнані і заборонені поезії М. Зерова,
О. Олеся, П. Тичини, всі томи П. Куліша,
унікальну книжку „Стара вища освіта в
Україні“ і багато иншого. Згодом доходив
до нас „Український вісник“ В. Чорновола, формували світоглядні позиції
праці „Інтернаціоналізм чи русифікація“
І. Дзюби, „Приєднання чи возз’єднання“
М. Брайчевського. А далі — 10 літ мітингів,
поїздок, виступів. Створення Товариства
української мови ім. Т. Шевченка… Ми всі
виборювали незалежність України.
У 1994 р. я очолила Товариство
„Просвіта“ Політехніки. Не без нашої
ініціятиви та участи на всіх факультетах інтенсифікувалася праця над
утвердженням української мови, виробленням української науково-технічної
термінології.

А геодезія мене так і не
відпустила
В рамках науково-термінологічних досліджень опрацювала Державний стандарт „Аерокосмічне знімання: терміни
та визначення“ (1994 р.), є співавтором
унікального видання „Геодезичний енциклопедичний словник“, який під редакцією В. Літинського вийшов у світ у 2001 р.
Опублікувала 100 науково-технічних
праць. У 1999 р. вийшов мій підручник
„Аерофотографія“, який не втратив актуальности донині і який використовують
студенти всіх спеціяльностей геодезичного профілю. Потім були роки інтенсивної праці над докторською дисертацією,
пов’язаною з математичним моделюванням рельєфу земної поверхні, яку захистила у 2003 р. Стосовно актуальности,
достатньо сказати, що цифрові моделі
місцевости в цивілізованих розвинених
країнах (США, Японія) продають нарівні з
топографічними картами, а автоматизація проєктування об’єктів господарської
діяльности, як і дослідження стихійних
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чи повеневих явищ, неможливі без
урахування рельєфу.
З результатами досліджень виступала на престижних міжнародних форумах і конференціях. Ці результати
опубліковано німецькою, англійською,
польською мовами в матеріялах Міжнародних конгресів із фотограмметрії
та дистанційного зондування (Відень,
1996 р.), (Амстердам, 2000 р.), Міжнародної конференції (Краків, 2000), Міжнародних картографічних конференціях
(Торонто, 2004 р.), (Дурбан, 2004 р.) та
инших. Брала участь у виконанні міжнародного проєкту „Cultural Landscape“
(2007―2009 рр.), який був складовою
европейської програми INTERREG III B/
CADSES і виконувався під керівництвом
ПРОФЕСОРА О. Дорожинського. Працюю
з молодими викладачами та науковцями.
У жовтні цього року у видавництві
Львівської політехніки вийшов навчальний посібник „Аерокосмічні знімальні
системи“, який я написала у співавторстві з доктором технічних наук, працівником Наукового центру аерокосмічних
досліджень Землі НАН України С. Станкевичем. Праця охопила декілька років.
У книжці подано теоретичні основи,
структурні схеми та характеристики
оптико-електронної, лазерної, інфрачервоної, радіолокаційної знімальної
апаратури, яку встановлюють для
отримання зображень на авіяційних та
космічних літальних апаратах. Оскільки
курс з ідентичною назвою введено на
магістерському рівні, то книжка буде
потрібною як студентам, так і аспірантам, котрі досліджують проблеми дистанційного зондування Землі.

Сім’я
На формування моїх світоглядних позицій серйозний вплив мав мій чоловік
Мирон Бурштинський, який працював
на посаді старшого викладача кафедри
електричних машин Політехніки, а зараз
є інженером цієї кафедри. Наша донька
Наталія закінчила Львівську консерваторію і є викладачем музики у спеціялізованій музичній школі ім. С. Крушельницької. Найвищі професійні здобутки
у родині має зять Юрій Ланюк, знаний в
Україні композитор, лавреат Шевченківської премії. Наш внук Євген обрав фах
політолога, успішно навчається на четвертому курсі Університету ім. І. Франка.
Христина БУРШТИНСЬКА,
д.т.н., професор кафедри аерофотогеодезії Львівської політехніки,
голова університетського
Товариства „Просвіта“
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молода просвіта

Голодомор 1932 — 1933 років — геноцид українського
народу: досить спекуляцій!

Б

агато трагедій пережив
український народ, але
страшнішого лиха, ніж Голодомор 1932 — 1933 рр. історія
України не знає. За 500 днів
голодною смертю загинуло
близько 15 млн. українців.
Організовуючи штучний
голод, сталінське керівництво мало подвійну мету: придушити опір селянства
і підірвати соціяльну базу українського
національного руху. „Український селянин терпів подвійно — і як селянин,
і як українець“, — писав англійський
історик Роберт Конквест у своїй книзі
про радянську колективізацію і голодомор „Жнива скорботи“.
Багаторічні дослідження українських та закордонних істориків дають
підставу стверджувати, що Голодомор
32 — 33 рр. був не лише геноцидом,
але й етноцидом та лінгвоцидом українського народу.
Попри те, що потік інформації про
ті страшні злочини системи зростає, ще

всебічно не вивчено наслідки
трагедії, які відчутні і сьогодні,
нема глибинного усвідомлення завданої українському народові кривди і того, що цілі
покоління українців виросли
в повсякденному страху.
Тож вивчення і оприлюднення історичних джерел є й надалі
важливим завданням широкого кола
істориків, архівістів, археографів,
краєз навців та документознавців.
Адже проблема Голодомору українського народу в науковому, моральнопсихологічному, політичному, економічному, міжнародному вимірах є надзвичайно важливою. Однак ця робота
зможе принести адекватні суспільним
потребам здобутки лише за умови
державної підтримки і координації
всього комплексу робіт, пов’язаних
з дослідженням геноциду українців.
Досі, незважаючи на значні зусилля
еміграційних та вітчизняних істориків,
вивчення Голодомору не має належ-

ного місця у контексті европейської і
світової наук про геноцид. Це зумовлено багатьма причинами, одна з
яких — закритість України від світового
процесу розвитку гуманітарних наук.
Ще однією проблемою є орієнтація
західних істориків на „російську схему“ як домінантну в історії всіх так
званих окраїн, тобто не російських
національних республік. Та основною
причиною є політична позиція влади,
яка суперечить історичним фактам на
міжнародному рівні, що позбавляє
Україну шансів на всесвітнє визнання
Голодомору 1932 — 1933 рр. актом
геноциду.
Робота над темою Голодомору в
Україні повинна мати єдину ціль —
беззаперечне визнання та вшанування
пам’яти мільйонів невинних жертв,
незважаючи на те, яка політична сила
при владі.
Наталя ПРОКІП,
заступник голови „Молодої
Просвіти“ Львівської політехніки

з ініціятиви студентів

33 хвилини реквієму
У рамках днів вшанування жертв
Голодомору 1932 — 1933 років 24
листопада театр Студентського братства Львівської політехніки „Вивих“
за підтримки відділу сім’ї та молоді
Львівської міськради і Студентського
братства ім. С. Бандери презентував
вуличну виставу „33 хвилини реквієму за жертвами Голодомору“, яка
відбулася біля пам’ятника Тарасові
Шевченку.
Двадцятеро акторів-аматорів під
керівництвом молодої сценаристки
та режисерки, студентки третього
курсу економічного факультету Львівського національного університету
ім. І. Франка Яніни Нікітіної, зуміли
впродовж тридцятихвилинної вистави показати жорстокість тоталітарної
системи, яку зобразили солдати з
автоматами, що в умираючих з голоду видирали останній кусень хліба. А
образ голоду, який зі жмутом колосків
з’являвся то в одному, то в иншому
місцях, молодь зобразила в образі
зухвалої жінки, вбраної у подертому
одязі, яка, до речі, була постійною
супутницею радянських вояків. По-

мерлих від голоду символізували
дві дівчини-душі, які вийшли з імпровізованої труни і згадували імена
невинно замордованих. А вісті про
страшну біду розносили дзвонарі в
довжелезних білих плащах із закритими обличчями.
У „33 хвилинах реквієму за жертвами Голодомору“ прозвучали також
уривки реальних листів з голодуючої
України до своїх рідних, які жили за
межами тоталітарної системи. Завершилася вистава хвилиною мовчання
за всіма загиблими в 1932 — 33 роках.

Світлина Наталії Павлишин

Пам’яті невинно замордованих

Ціна життя
„Молода Просвіта“ і Колегія та проф
ком студентів і аспірантів Львівської
політехніки 26 листопада презентували студентську фотовиставку „Ціна
життя 32 — 33 рр.“.
Усіх присутніх на відкритті виставки привітав ректор Львівської політехніки, професор Юрій Бобало, який
наголосив на необхідності знати і
пам’ятати про страшні сторінки нашої
історії, щоб не допустити повторення
трагедій. Зі скорботним словом виступила доцент кафедри української

мови Ірина Фаріон. Офіціозу додали
мелодії, виконані камерним симфонічним оркестром „Поліфонія“.
А 30 листопада презентували документальний фільм про Голодомор
„Живі“ режисера Сергія Буковського.
Ця стрічка минулого року отримала
спеціяльний приз шостого Єреванського міжнародного кінофестивалю
„Золотий абрикос“. Після фільму відбулося обговорення впливу голоду на
свідомість людини.
Наталія ПАВЛИШИН

[суспільство]

ч. 37 (2717)
2 — 8 грудня 2010

презентація
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наш календар

Філософія Юрія Іллєнка

3 грудня — Міжнародний день
інвалідів.
4 грудня — Введення у храм Пресвятої Богородиці.
6 грудня — День Збройних сил
України.
7 грудня — День місцевого самоврядування.

Світлина Наталі Павлишин

Пам’ятні дати

25

листопада у Львівській політехніці
відбулася презентація книжки
афоризмів та сентенцій відомого кінорежисера, художника, філософа та
політика Юрія Іллєнка „Криниця для
спраглих“, яку уклала доцент кафедри
української мови Львівської політехніки
Ірина Фаріон, та перегляд однойменного фільму, яким Юрій Іллєнко дебютував
як режисер у 1965 році. Цей фільм свого
часу заборонено постановою ЦК КПУ.
Його демонстрували аж у 1988 році,
тобто через 23 роки після заборони.
Незважаючи на величезну кількість
людей, які прийшли на презентацію, в
залі панувала тепла атмосфера. А в момент, коли завмерлу тишу прорізав голос
самого митця з його останнього інтерв’ю,
складалося враження, що ти сидиш сам
на сам з Юрієм Герасимовичом і його
світосприйняттям.
Це була не просто презентація книжки, а презентація нового Іллєнка, якого
до того моменту не знав ніхто. Навіть
дружина, народна артистка України Людмила Єфименко-Іллєнко (на світлині), яка
прожила з кінорежисером понад 35 років,
зізналася, що такого Іллєнка вона не знала. Поділитися спогадами про батька приїхав також Пилип Іллєнко (на світлині).
Яким був Юрій Іллєнко — людина,
мистець і політик — розповіла Ірина Фаріон. Його унікальність була в тому, що,
як сказав сам мистець, „ він народився не
так як усі і не тоді, коли його народили, а
лише тоді, коли почав фільмувати „Тіні забутих предків“, коли намагався у 40 років
наростити свій український корінь, коли
усвідомив, що шлях людини до себе — це
шлях роз’яничарення, що шлях до вільної
особистости — це щоденне вбивання у
собі рабства“.
Після презентації книжки всі присутні мали можливість переглянути фільм

„Криниця для спраглих“. Вразило те, як
глибоко, майже півстоліття тому, однією з перших своїх режисерських проб
Іллєнко зумів зобразити нищення нації.
Нація у нього — немов та ще плодюча
яблунька, яку взяв на свої плечі головний
герой фільму. Яблуньку, рясно обліплену
яблуками, вирвано з корінням із землі
родючої. Як ще міг Іллєнко зобразити тоді
нищення хліборобського роду?!
Філософським символом забуття
(роз’їхалися всі, хто куди) і вмирання
українства стало село — колиска нації,
символічно засипане піском. І як символ
безсмертя — життя літнього селянинафілософа Левка Сердюка, який будує для
себе домовину. А робить він це для того,
щоб зібрати своїх дітей у батьківській оселі. Він напоює всіх живильною водою зі
своєї криниці і задля майбутніх поколінь
намагається виростити навіть на цьому
навіяному піску сад, аби змінити ситуацію, неприродньо нав’язану українцям.
Дитячі голоси, народні пісні, родинні традиції — за кадром — усе ж цілком зримі, а
радше — відчутні глядачеві. Тому, що тут
з давніх-давен вирувало життя.
Жага до життя — головний мотив
фільму. Спрагу ще підживлювала криниця, глибина якої — це суть чистоти і джерельности українського народу. Щирість,
доброта, працьовитість — давні риси
ментальности нашого народу — вони й
нині є бажаними, немов живильна криниця для спраглих, й водночас такими,
що, на жаль, зникають. Джерела потрібно
почистити від намулу і вони ще не раз
знадобляться нам. Про це теж йдеться у геніяльному фільмі талановитого
українського кінорежисера, художника,
філософа.
Наталія ПАВЛИШИН,
Олег СЕМЕНИШИН

3.12.1722 — народився Григорій
Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст,
філософ і поет.
4.12.1803 — на Соловках помер
у засланні останній запорізький
кошовий отаман Петро Калнишевський.
4.12.1925 — помер Василь ЕлланБлакитний, український письменник і громадянський діяч.
5.12.1791 — помер ВольфґанґАмадей Моцарт, австрійський
композитор.
5.12.1878 — народився Олександр Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло
Дерегус, український живописець і графік.
5.12.1917 — у Києві відкрили
Академію мистецтв.
5.12.1931 — народився Григір
Тютюнник, український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко, український письменник,
автор романів: „Бур’ян“, „Мати“.
6.12.1778 — народився Жозеф
Луї Гей-Люссак, французький
математик і хімік.
6.12.1903 — народився Микола
Колесса, відомий український
композитор, дириґент, засновник
львівської дириґентської школи.
7.12.1811 — народився Микола
Устиянович, український письменник і громадський діяч.
7.12.1870 — помер Михайло
Вербицький, український композитор, один з авторів Національного гимну „Ще не вмерла
України…“.
7.12.1900 — народилася Катерина Білокур, українська майстриня
народного декоративного живопису.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник, видатний український
письменник, майстер новели.
8.12.1868 — у Львові засновано
Товариство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян
Опільський, український письменник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі
керівники України, Білорусії та
Росії ухвалили рішення про ліквідацію СРСР.
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інтелектуальний простір
Львівській політехніці 17 листопада було подвійно святковим — День студента і день щоденної всеукраїнУ
ської газети „День“. Зустріч львів’ян із виданням ознаменувалася відкриттям фотовиставки і конференцією „Історія — розмова про майбутнє“. Ініціятором та організатором акцій став Міжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діяспорою

„Без нашої участи нічого не відбудеться“
„День“ добрий:
привітання

Львівської політехніки. Тож живого
мистецтва (фото і музичного), як і живого спілкування, не бракувало.

Зустріч у Політехніці, як годиться, відкрив ректор професор Юрій Бобало.
Він зазначив: його дуже тішить, що між
газетою й університетом налагодилися
гарні відносини. Ця співпраця, нагадаємо, має певну історію: минулого
року „День“ уже проводив свої заходи
у стінах вишу.
Привітати видання, його головного редактора Ларису Івшину прийшли представники влади: заступник
міського голови Львова Василь Косів,
начальник відділу у справах релігій та
національностей управління з питань
внутрішньої політики ЛОДА Роман Кураш, депутат Львівської міськради Віра
Лясковська. Фотоподію не міг оминути
увагою відомий фотомистець Василь
Пилип’юк. Також виступили керуючий
Львівською обласною філією „Укрсоцбанку“ та голова правління Асоціяції
випускників Політехніки Олег Сергеєв,
відомий письменник, заступник директора МІОК Ігор Калинець, актор,
заслужений артист України Богдан
Козак. Своє слово мовила і студентська молодь — учасники цьогорічного
фотоконкурсу „Аудиторії“ Іван Іщенко
(володар гран-прі) й Олег Нич.
Головний редактор „Аудиторії“
Ярослава Величко звернула увагу на
те, що, незважаючи на різні „вагові

Фотовиставка: враження

[•]

Ларису Івшину вітає ректор Політехніки
Юрій Бобало

Світлини Ірини Шутки

категорії“, „Аудиторія“ і „День“ мають
спільні риси (орієнтація на інтелектуального читача) й подібні ініціятиви
(видання книг, підтримка молодих
журналістів і творчої молоді, проведення фотоконкурсів) і вручила колезі
з Києва видання „Аудиторії“ — „На
ниві української науки“, „Спадщина
великого будівничого“ та „Музей історії Львівської політехніки“.
Взагалі подарунків було чимало.
Одні дарували квіти, фотоальбоми,
книги, инші (як-от Степан Кубів, студенти львівських вишів) у рамках акції „Подарунок рідній школі“ спрезентували
окремим бібліотекам Львова, своїм
вишам, факультетам тощо передплату
„Дня“. Святковости атмосфері додали
й музичні дарунки у виконанні струнного квартету оркестру „Поліфонія“

[•]

Виступає володар гран-прі фотоконкурсу „Таємниці моєї країни“ студент Іван Іщенко

Фотовиставка „День-2010“ експонувалась у головному корпусі Політехніки
впродовж 17―26 листопада. У вестибулі, коридорі другого поверху й
226-ій авдиторії охочі могли оглянути
найкращі світлини XII Міжнародного
фотоконкурсу — роботи як професійних фотографів, так і аматорівпочатківців; була навіть номінація
„Світ очима дітей“.
У кожної світлини — своя історія,
свій „текст“ і контекст, але всі вони
об’єднані надзавданням — пошуком
і, власне, присутністю справжньої, самобутньої, різної — у людських типах,
символах, сюжетах, емоціях — України. На фото — відлуння історії („Марш
патріотів“, „Яблуко примирення“),
українські традиції („Великдень“, „У
поліській хаті“) та характери („Вони
витримали все“, „Буковинець“, „Ліна
Костенко“). Захоплює й різноманіття
схоплених об’єктивами фотокамер
емоцій і настроїв: миті радости („Золоте руно“) і відчаю („Повінь забрала
трьох дітей“), співчуття („Біль Польщі — біль України“) і гіркоти прощання
(„Останній урок“).
Вистачає позитивно-життєстверд
них сюжетів. Неможливо не посміхнутись біля „Натхнення“, „Руденьких“
і „Терплячого“. Мабуть, кожного зачепила і ностальгійна „Забута мелодія“,
бурхливо-революційний (за означенням Б. Козака) „Крик у майбутнє“,
соціяльно глибокий кадр „Мої друзі“.
Загалом у центрі уваги — звичайні, прості люди, щирі, ненаграні
емоції, випадкові, непоставлені сюжети. Доповнюють картину політичні
фотоштрихи (які можна „розгорнути“ і поза політичною площиною).
Запам’яталися „президентські“ фото
„Моє“, „Якби ви вчились так, як треба…“, іронічні „Модна пані“ й „Активіст“, серія світлин Руслана Канюки
„Харківські угоди: люди, характери,
наслідки“. Треба сказати, що гумору,
іронії, критичности учасникам фотоконкурсу не бракує (тут зображення
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Має що сказати на читацькій
конференції журналістка „Аудиторії“
Ірина Шутка

доповнюють дуже влучні й оригінальні
підписи): згадаймо „Льотчиків ХХХL“,
„Про гендерну політику“…
Першокурсник ІТРЕ Дмитро Григорчак, учасник фотоконкурсу „Аудиторії“,
каже, що виставка „Дня“ зацікавила
його сюжетами, цікавими задумами
і їх професійним втіленням. Найбільше Дмитрові сподобалися роботи,
які „змушують задуматися“, як-от „В
новий день“ „Сходи на небо“ (пам’яти
Юрія Іллєнка), „Забута мелодія“ (старенька з гітарою), „Уміння влаштуватися“ (кіт — у буді собаки)…

З читачами: „Розмова
про майбутнє“
Ще одним епіцентром інтелектуальної
активности була читацька конференція на тему „Історія — розмова про
майбутнє“. На початку ректор Юрій
Бобало побажав присутнім цікавої та
плідної праці, а „Дню“ — нових ідей та

[•]

активних читачів і дописувачів. А тоді
ведуча, директор МІОК Ірина Ключковська запросила до слова головного
редактора „Дня“.
Лариса Івшина розповіла, чому
„День“ свого часу вийшов за рамки
газети. Це, зокрема, проявилось у таких акціях, як проголошення (спільно з
Національним музеєм історії України)
2009-го Роком Івана Мазепи, підтримка ініціятиви надання ДонНУ імени
Василя Стуса, заснування премії імени
Джеймса Мейса, а також Літня школа
журналістики, пропагування інтелектуального туризму (історично знаковими
місцями), проведення фотоконкурсів
і читацьких конференцій (у вишах
України) і нарешті — бібліотека „Дня“.
Керівник газети представила найсвіжіше її видання „Екстракт +200“ —
двотомник вибраних матеріялів, де
поважні фахівці (Оксана Пахльовська,
Юрій Щербак, Петро Кралюк, Ігор Сюндюков та ин.) осмислюють, аналізують
новітню історію. Як відомо, малознаним, сфальшованим, неосмисленим
сторінкам минулого „День“ приділяє
особливу увагу, адже прагне „розкомплексувати“ сприйняття власної
історії українським суспільством, насамперед молоддю.
На конференції виступили й читачі
„Дня“: науковий співробітник МІОК
Олеся Палінська, професор кафедри
фотограмметрії та геоінформатики, голова товариства „Просвіта“ Політехніки
Христина Бурштинська, голова комісії з
науки та організації навчального процесу колегії та профкому студентів та аспірантів Олександр Березко, журналістка

Фотовиставка „День-2010“ — це Україна, якою вона є
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Під час презентації видання
„Екстракт + 200“

„Аудиторії“, автор цих рядків. Емоційно
й безпосередньо до авдиторії звернувся
студент-політехнік із Бразилії Олександр
Стоцький. Він закликав кожного бути
відповідальним перед сьогоденням і
майбутнім, не ховатися від нагальних
українських проблем, водночас і політичних, бо „один студент-українець з
Бразилії (в четвертому поколінні) нічого
не може зробити!“.
Власне, питання індивідуальної
участи й відповідальности у творенні
держави та громадянського суспільства чи не найбільше цікавило присутніх. На зустрічі актуалізували й
такі теми, як важливість відновлення
й збереження історичної пам’яти,
поточна політична ситуація, рівень
загальної культури, свідомости суспільства, його запити. Як зауважила
Лариса Івшина, нині в нас інтелектуальне — не в пошані, а інтелектуальний реципієнт (насамперед глядач)
узагалі підданий „політиці апартеїду“.
Та попри це, впевнена керівник „Дня“,
сьогодення відкриває чимало можливостей для того, хто справді хоче
щось робити, змінювати, — ми просто
„якось неправильно боремося“. На
думку Лариси Олексіївни, передумовами якісних зрушень у суспільстві є
дискусії, творення „горизонтальних
зв’язків“ між „інтелектуальними острівцями“, чесне осмислення історії,
вироблення критичного мислення — і
тут й справді дуже важливою є активність кожного:
— Без нашої участи нічого не відбудеться... Важливо творити свій власний
простір. Ми, наприклад, замість того,
щоб сидіти в Києві, приїхали до вас, —
зауважила гостя.
На завершення „День“ подарував
найактивнішим учасникам конференції книги, а вони (учасники) ніяк не
могли розійтись: очевидно, на інтелектуальне спілкування запит у нас
все-таки є.
Ірина ШУТКА

14

[молодіжна політика]

ч. 37 (2717)
2 — 8 грудня 2010

день студента

Новий рекорд —
найбільша листівка

Світлини Наталії Павлишин

День студента — найрадісніший день
для студентської молоді. Тож 17 листопада Колегія та профком студентів
і аспірантів Львівської політехніки
організували справжнісіньке свято.
Вхідна брама зустрічала студентів
кольоровими повітряними кульками
і святковими написами „Вітаємо з
Днем студента“, а найсумлінніших
студентів, які встигли прийти в рідний університет до 8.30, активісти
профкому обдарували спеціяльними
призами — квитками в Аквапарк,
запрошеннями на фінал фестивалю
„Осінь Політехніки-2010“, купонами
харчування у їдальні Львівської політехніки на суму 25 грн. та зубною
пастою.
Під час урочистої академії зі
святом привітав студентів ректор
Львівської політехніки професор
Юрій Бобало і побажав їм успіхів у
навчанні, що відкриє перед ними
перспективи. Але самого навчання,
за словами ректора, замало, і тому
студентське життя має бути наповнене ще й радістю, коханням та
романтичними прогулянками. Ректор
наголосив, що студенти Львівської
політехніки — найкращі студенти, які
своїм ставленням до навчання дають
привід пишатися ними.
Разом з гостею, головним редактором газети „День“ Ларисою Івшиною, ректор взяв участь в урочистому
відкритті таблички на місці майбутнього встановлення пам’ятника
студентові. Високу честь перерізати
стрічку під час відкриття таблиці

надали відмінникові навчання, стипендіятові академічної стипендії Президента України, студентові шостого
курсу Інституту інженерної механіки
та транспорту Ігореві Могилі та Міс
Політехніки-2010, студентці п’ятого
курсу Інституту архітектури Аліні
Радкевич.
Вже кілька років поспіль доброю
традицією в Політехніці є встановлення рекордів Книги рекордів студентів.
Цьогоріч це була найбільша вітальна
листівка, розміром 13,9 м на 8,9 м,
яку студентський профком підготував
спеціяльно до Дня студента. Першими свої привітання студентській молоді написав на ній ректор та київська
гостя. А вже після них усі охочі мали
можливість залишити свої побажання
своїм друзям і самим собі.
Завершенням святкового дня
став фінал фестивалю „Осінь Політехніки-2010“ та святкова вечірка у
Студентському клубі.

Святкували навіть
львівські леви
Зі святом студентську молодь привітав міський голова Андрій Садовий.
А 25 студентів львівських вишів та
лідери студентського самоврядування отримали від мера ще й грошові
виплати в розмірі 1221 гривні.
Подяками за активну участь у діяльності Студентської ради Львова
та за реалізацію суспільно-корисних
проєктів відзначили студентку Львівського національного університету
імени І. Франка Христину Педь та
студента Національного університету „Львівська політехніка“ Павла
Якимчика.

Світлина zaxid.net

Урочистості, нагороди, забави

У День студента львівські спудеї
обрали собі ще й нового мера. Ним
став студент історичного факультету
ЛНУ ім. І. Франка Тарас Прокопишин.
А біля Ратуші всіх перехожих тішили вбрані у студентські мантії кам’яні
леви. Такі перевтілення цих символів
Львова вже стали доброю традицією
львівського студентства.

У Будинку вчених вітали
майбутніх учених
Голова Львівської ОДА Василь Горбаль у Будинку вчених організував
прийом найкращих студентів Львівщини. Участь в урочистостях також
взяли перший заступник голови ЛОДА
Мирон Янків та голова Ради ректорів,
ректор Львівської політехніки Юрій
Бобало.
Студентів нагородили Почесними грамотами ЛОДА та вручили
сертифікати на 4,5 тис. грн. стипендіятам премії ім. В’ячеслава
Чорновола. Критеріями для відзначення Почесними грамотами
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коротко
найталановитіших та найуспішніших
студентів була їх громадська діяльність, здобутки у навчанні, науковій
роботі, участь у міжнародних чи всеукраїнських конкурсах, семінарах,
конференціях тощо. Найкращих студентів визначали шляхом опитування
через анкети. Із двохсот претендентів
було відібрано 30 студентів. Серед
політехніків Почесні грамоти ЛОДА
отримали Христина Паньків, Ігор
Якубовський, Федір Задимлинюк та
Дарій Сольський. А іменними преміями нагородили Павла Якимчика
та Ігора Суботу.
Вітаючи молодь з Днем студента,
Василь Горбаль наголосив, що Львівська область є науковим центром,
тому регіональна та державна влада
створюватимуть сприятливі умови
для розвитку і реалізації талановитої
молоді, щоб не допустити її відтік в
инші країни.
Голова области підписав розпорядження про створення Студентської
ради при Львівській обласній державній адміністрації. До складу Ради ввійшли представники вишів Львівщини,

профкомів, органів студентського самоврядування та молодіжних громадських організацій.

Молодь проти расизму
У столиці України святкування Дня студента розпочалося ще 13 листопада.
Із вітальними словами до студентів
звернулися організатори свята: директор департаменту молодіжної політики
Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту Ігор Хохич, начальник
Головного управління у справах сім’ї,
молоді та спорту КМДА Володимир
Філіппов та президент Міжнародної
благодійної організації „Жінка ІІІ тисячоліття“ Лідія Лісімова.
Денна програма свята формувалася
із флеш-мобу проти расизму з елементами театральної вистави „Молодь
проти расизму!“. Під час якої півсотні
молодих людей із різнокольоровими
парасольками утворювали фігури, які
символізували єдиний соціяльний
простір для людей різних рас і національностей. Такі молодіжні заходи
відбулися не лише в Києві, а й у Дніпропетровську та Житомирі.
А продовжилося святкування вечірнім гала-концертом, у
якому взяли участь переможці
вокального конкурсу серед
студентів вищих навчальних
закладів. Співали для молоді
і зірки української естради
Наталія Валевська, Едуард Романюта, Анжеліка Рудницька
та инші.
Наталія ПАВЛИШИН

вечірка

„Візьми своє горнє“

24 листопада, вже вкотре, студентське
капеланство Львівської політехніки
організувало невеличке свято-вечірку
у Студентському клубі, де кожен мав
можливість послухати улюблену музику та повеселитися.
Цього разу причиною для студентської забави стало, на подив усім, горня.
Якщо зазвичай вхід на подібні гулянки
оплачують грішми, то тут на всіх чекала
несподівана плата — звичайнісіньке
керамічне горнятко, без якого неможливий кожен студентський ранок. Забава
так і називалася — „Візьми своє горнє“.
До кожного горнятка, як бонус, від
організаторів були кава, чай, смачненьке
печиво і гарний настрій. Але студенти
мали змогу не лише почастуватися та

пострибати під запальну українську
музику, але й почути різноманітні історіїлегенди про виникнення горнятка.
Також кожен охочий міг взяти участь у
цікавих конкурсах на кшталт: намалюй
своє горня чи вигадай власну історію виникнення цього невід’ємного елементу
повсякденного життя. Охочих позмагатися зібралося чимало. А переможців,
звичайно, чекали призи і теплі оплески.
На горнятковій забаві веселилося
більше півсотні студентів. І, що найбільше втішило, кожен повертався додому
щасливий і задоволений. Тож гулянка
вдалася на славу.
Ірина АНДРУСІВ,
студентка четвертого курсу ІНЕМ
Львівської політехніки

Міжнародна студентська організація BEST започатковує проведення серії тренінгів для студентів Львівської політехніки.
Щоб взяти участь, зареєструйтеся до 20 год. 4 грудня 2010 року
за номерами +380633418915
або +380979451774. Докладніша інформація — на сайті www.
best-lviv.org.ua.
Минулого тижня BEST у Львівській політехніці презентував
фестиваль de:coded (мультидисциплінарний IT рух). Рух
de:coded об’єднує комплекс
проєктів і заходів у різних
сферах комп’ютерної індустрії,
конкурс з розробки програм
для нетбуків; Національний
етап евпропейського кубка з
робототехніки; кубок дизайнерів технічних пристосувань та
ин. Апогеєм всього руху стане
фестиваль, який відбудеться у
Львові наприкінці травня 2011 р.
Докладніша інформація — на
сайті www.decoded.org.ua.
Львівська молодь 27 листопада
вшанувала пам’ять членів ОУН,
розстріляних нацистами в листопаді 1942 року на Кортумовій
горі. На місці розстрілу відслужили панахиду, поклали квіти та
запалили свічки.
В Івано-Франківську створили
комісію з перепоховання праху
Степана Бандери. Щодо місця
перепоховання винесено кілька
пропозицій — с. Старий Угринів,
де народився провідник ОУН і де
діє історико-меморіяльний музей,
міста Калуш чи Івано-Франківськ.
СБУ за сприяння українських
інститутів і громадських організацій видало науково-довідкову
книгу „Голодомор 1932 — 1933
років в Україні за документами
ГДА СБУ: Анотований довідник“. Книга є першим виданням
повного переліку всіх розсекречених документів Галузевого
державного архіву СБУ про
Голодомор 1932 — 1933 років
в Україні. Презентація відбулася
26 листопада у Національному університеті „КиєвоМогилянська академія“.
За матеріялами інформагенцій
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конкурс веселих і найкмітливіших

Pazitiff переміг на святі гумору

Ф

Світлини Ірини Шутки

інал фестивалю КВН „Осінь Політехніки“ став завершальним
акордом у святкуванні Дня студента.
Він і показав, які справжні сучасні
спудеї, — кмітливі, дотепні, талановиті на сцені та з почуттям гумору (за
деякими винятками) в залі.
Почався вечір, як завжди, з традиційно дотепного ведучого Вадима
Струка. Він звично не переймався загубленим списком членів журі, адже
легко викручувався з ситуації, на ходу
придумуючи жартівливі характеристики замість прізвищ. А називаючи
спонсорів та представляючи команди,
умудрявся жартувати так влучно, що
заслужив за весь вечір максимум балів
від усієї суддівської колегії.
Але за кубок довелося боротись не
йому, а п’ятьом командам. Не скажу,
що я в журі КВН дуже багато років, але
принаймні за ті кілька останніх ігор не
пригадую ще такої запеклої боротьби
за звання найдотепніших. Майже всі
команди йшли на рівних. Різниця між
ними не досягала навіть пів бала!
Зі самого початку відстала лише
найменш досвідчена команда „Чияхуа-хуа“ (ІТРЕ). Водночас деб’ютант
„На щастя“ (ІНЕМ+ІЕСК) несподівано
зі старту взявся наступати на п’яти
лідерам (і врешті-решт посів аж третє
місце). Команда в першому ж конкурсі
(фристайл на тему „Вікно в Европу“)
єдина отримала максимум балів від
усіх членів журі.
Отож, зубрам КВНу ІКТА та ІГДГ
довелося нелегко: вони конкурували
не лише між собою, а й із „Механізатором“ та „На щастя“. Отож, інтрига
залишалася до оголошення остаточних
результатів. Завдяки такій ситуації

жодна команда не розслаблялася,
тому гра вийшла цікава й непрогнозована.
Найскладнішим для команд (зрештою, як і для журі) був конкурс „Розминка“. Студентам складно було не
лише імпровізувати, відповідаючи на
питання, а й здивувати заздалегідь
підготовленим питанням. Однак цього
року розминку доповнили нововведенням — конкурсом „Біатлон“. „Відстрілювати“ команди по одній після
жарту по колу виявилося не особливо
складно, навіть дещо захоплююче. У
цьому конкурсі (принаймні спочатку)
члени журі були одностайні. Першими „вилетіли“ студенти ІТРЕ, далі
несподівано (особливо для себе) —
геодезисти, тоді тандем економістів
з енергетиками, а от коли вже судді
почали вагатися у виборі між ІІМТ та
ІКТА, обидві команди почали влучати просто в яблучко: що не жарт, то
вдалий. Довелося „помилувати“ обох
(поставити однакову кількість балів).
Перед СТЕМом на тему „Добре
там, де нас нема“ лідирували команди
„На щастя“ та „5 × 1,70 м“ (ІГДГ), а вже
після цього конкурсу — „Pazitiff“ (ІКТА).
Перші (як і команда ІТРЕ) обрали не
особливо студентську риболовну тематику. І хоч „На щастя“ поставили значно дотепніший номер, ніж „Чия-хуахуа“, все ж і ті, і ті заробили не вельми
високі оцінки. Геодезисти, як завжди,
вели до філософського висновку, що
сучасні герої схожі на кіношних: вони
теж вирішують надумані проблеми —
так усім легше.
Дві инші команди обрали більш
студентську тематику, ближчу і глядачам, і самим виконавцям, тому

поставити номери їм було легше,
як наслідок — заробили найбільше.
Механіки познайомили нас із типовим контингентом дискотек (мачо у
футболці з молодшої сестри та ременем, котрий визирає з-під футболки,
блондинка у спідниці-поясі, невдаха),
а Pazitiffна команда розповіла про
скромного першокурсника, котрий
щойно вступив до університету. У
цьому СТЕМі найдотепнішими були
прокльони: „на youtube мене голим!“,
„лаби мені п’ятою парою!“ та визначення фізичних термінів: „провідник
на півставки — напівпровідник“.
Врешті-решт володаря кубка
все-таки визначив фінальний конкурс — музичний номер „Світовий
хіт-парад“. Музикували всі команди
по-студентському. І в День студента
думали вони зовсім не про навчання
і не про сесію. Хоча знають, що й це їх
не мине: „Як за голову візьметесь, то
до грудня розгребетесь. А цю пісню в
нас замовив деканат“ (ІІМТ). Та найкращими у музичному завданні були
геодезисти й Pazitiffісти, за що судді
їм поставили по 5 балів. І перших відділило від перемоги лише 0,3 бала у
загальному підсумку. А скільки хвилювання ці „0,3“ додали переможцям!
Адже свої оцінки вони побачили останніми, після максимальних 5 балів від
усіх суддів геодезистам… Але радість
перемоги від того була ще більшою —
ось погляньте на фото вгорі!
Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю
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на варті порядку

У гуртожитках працюють оперативні загони

М

ешканці студмістечка, очевидно, зауважили, що
вечорами на прохідній гуртожитку разом із вахтером чергують студенти. Це представники студентського
оперзагону, який працює у кожному гуртожитку університету. Їхня робота розпочинається о 17-ій і закінчується
о 23-ій — 24-ій год. А наприкінці зміни оперативники
проходять поверхами. Почувши шум, бійку, з’ясування
стосунків у кімнаті чи голосну музику, вони заходять туди,
щоб залагодити конфлікт.
Як розповів заступник керівника оперативних студентських загонів, голова оперзагону гуртожитку № 11 Іван
Попович, усе залежить від самого порушення. Скажімо,
якщо студенти після 23-ої години забули стишити музику
або взагалі вимкнути її, то оперативники нагадують їм про
це і просять припинити шум. Якщо ж студентів застають
за розпиванням алкоголю, то доводиться одразу на ім’я
директора або заступника директора писати депешу про
подію й обставини, за яких вона відбулася.
— Ми не шукаємо свідків — достатньо підтвердження
представників оперзагону, — наголошує Іван. — Після цього
виливаємо залишки алкоголю, заспокоюємо порушників і
вилучаємо їхні документи — перепустки, студентські квитки. Коли ж сп’янілих студентів не вдається заспокоїти, то
доводиться викликати представників „Аутпосту“.
Справи порушників розглядають на засіданні дисциплінарної комісії і вирішують міру покарання. За вживання
алкоголю, однозначно, їх очікує виселення з гуртожитку, а
часто навіть і відрахування з університету.

новини
У студентському клубі відбулася вечірка до Дня студента. У програмі були
танці, забави, конкурси. Як запевняє
керівництво студмістечка, цього року
зріс культурний рівень студентів та їхня
дисципліна.
На День студента в гуртожитку № 10
студенти-старшокурсники вирішили
принизити молодших. За це порушників
не лише виселять із гуртожитку, а й відрахують з університету. Про це повідомив заступник директора студмістечка
Ігор Якубовський.
У студмістечку розпочали збирати благочинні кошти до Дня святого Миколая для
дітей студентів та аспірантів, що мешкають у гуртожитку № 12. Гроші збирають
по гуртожитках у скриньки, на яких є
печатка студентського профкому або
студмістечка. Організатори наголошують,
що до акції можуть долучитися всі.
25 листопада в гуртожитку № 11 відбувся турнір із настільного тенісу. Захід
організувала студрада. У найближчих
планах організаторів — змагання з
армреслінгу.

Мета оперзагонів полягає не в тому, аби когось зловити
на гарячому, а щоб гарантувати студентам спокійне проживання, сприятливі умови навчання, захист від порушників.
Номери телефонів оперативників є у кожного вахтера. До
того ж, кожен студент у будь-який час доби може зателефонувати за номером гарячої лінії. І оперативники прибувають
на місце події до 15 хвилин.
Іван Попович в оперзагоні працює вже четвертий рік. Цю
роботу йому порадили співмешканці кімнати, дізнавшись,
що Іван школярем здобував призові місця на всеукраїнських
змаганнях із вільної боротьби. А вже наступного року хлопець очолив оперзагін свого гуртожитку.
Сьогодні в оперативному загоні студмістечка — сотня
студентів, тобто в кожному гуртожитку їх близько десяти. Спочатку сюди приходять на місячний випробувальний термін.
Здебільшого всі ці хлопці займалися або займаються спортом. Однак це не є обов’язковою умовою, адже, як наголошує
Іван Попович, силу доводиться застосовувати в крайнощах.
Здебільшого оперативники послуговуються иншими рисами — розумом, хитрістю, психологічними засадами.
Щодо прикрих випадків у гуртожитках, то вони, на жаль,
трапляються ще досить часто. Найбільша проблема — вживання алкоголю. Позаяк в оперзагонах — лише студенти, то
щоб не ставати для порушників „своїми“, вони періодично
обмінюються місцем праці в гуртожитках.
Що дають оперзагони студмістечку? Його керівництво
запевняє, що порушень щораз стає менше. А оперативники
серед своїх ровесників здебільшого мають авторитет.

студентський квест

Пізнавали своє місто

25

листопада у студмістечку
Політехніки відбувся квест
містом Лева.
Студенти, поділені на дві команди, отримали три типи завдань —
світлини цікавих об’єктів, коло яких
треба сфотографуватися, список
місць, на яких треба побувати, а
також письмові завдання різної
складности, що стосуються історії
міста. Все це журі оцінювало певною
кількістю балів.
Десятьох учасників, які зголосилися до участи, поділили на дві
команди — „Вар’яти“ (чотири дівчини і один хлопець) та „Оселедець“
(чотири хлопці і одна дівчина).
Особливу креативність проявили
„Вар’яти“. Однак перемогла команда
„Оселедець“, що набрала 148 балів.
„Вар’яти“ мало що програли — набрали 142 бали. Переможців нагородили футболками з написами про
Львів та дипломом, а їхніх суперників — шоколадками.
Як запевняє один із організаторів квесту Микола Веприк, позаяк

деб’ют вдався, то на черзі — инші
квести, можливо, й англомовні.
Сторінку підготувала
Ірина МАРТИН

[культура]

палітра

А,

ч. 37 (2717)
2 — 8 грудня 2010

Осінь, схожа на Неї

може, навпаки, Вона, схожа на
осінь… Жінка і осінь злились. Однак на одних картинах чітко проступає
образ природи — тоді бачимо пейзаж,
на инших — портретний образ. Художник Тарас Бенях входження в тему
осени розпочинав із етюдів у Карпатах.
У Львові вона набула жіночих обрисів,
і всі ті творчі еманації мистець вирішив
оприлюднити на персональній виставці
в галереї „Зелена канапа“.
Виставка робіт Тараса Беняха під
назвою „Схожа на осінь“ є своєрідним
малярським прощанням з осінню і переходом до зими. Навіть портрет самої
осени — це таємнича жінка, ніби вкрита
синьою памороззю-вуаллю. Червоний
колір на ній губиться серед холодности
зеленкавої блакиті. Загалом, холодні
кольори врівноважують осінню гарячу
палітру, деколи й домінують, наближаючи нас до… „Першого снігу“ (майже
зимовий твір Тараса).
Двадцять картин, виставлених в
галереї, художник намалював більш
ніж за тиждень. Всі роботи нові і свіжі
в художній манері вираження. „Вони
ще мокрі, — застеріг Тарас Бенях на відкритті експозиції. — Коли я їх творив,
то намагався менше думати, щоб руки
працювали самі собою“.
Художник Остап Патик оцінив твор-

Світлина Наталі Яценко
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чий здобуток колеги так: „Для Тараса,
що важливо для художника, характерна
відвага у сприйнятті світу і передачі його
на полотні. Якщо уважно придивитися
до картин, то видно глибину думок, які
закладено в них“.
Жінки Тараса Беняха різні і в той же
час впізнавані. Олійні фарби стікають на
полотні, ніби акварелі, переплітаються.
З цигаркою, квіткою, бананом жінка
залишається спокусливо осінньою і позимовому неприступно-загадковою.
Оглянути виставку можна до 12
грудня.
Наталя ЯЦЕНКО

майстер-клас

Розумова розминка для поліглотів

К

нигарня „Є“ спільно з Центром дослідження літератури для дітей та
юнацтва запровадила цікавий проєкт ― „Багатомовне читання“ і Перекладацьку школу. На п’ятому та шостому
заняттях вчилася читати французькою
та латинською мовами і журналістка
„Аудиторії“.
Кожен присутній отримує роздаткові
матеріяли: абетку, правила читання і
взірці текстів із дослівним перекладом.
Так, наприклад, я дізналася, що у французькій абетці використовується 26 пар
латинських букв та діякритичні знаки.
Про те, що наголос французи завжди
ставлять на останній склад, мабуть, усім
відомо.
На заняття приходить публіка дуже
різноманітна — і люди старшого віку, і
молодь, і українці, і чужоземці. В оригіналі нам читали вірші Шарля Азнавура та
Віктора Гюго. Сміливіші пробували читати фрази французькою мовою. Мовних
обмежень немає — можна приходити

й тим, хто мову вивчає, і тим, хто чує її
вперше.
Цікаве було й заняття з латини. Його
проводили викладач латинської мови з
УКУ Ростислав Паранько та „патріярх“ у
цій галузі, письменник, науковець, кандидат філологічних наук Андрій Содомора.
Ще студентом він почав перекладати твори античних авторів і нині його переклади
відомі не лише в Україні, а й далеко за її
межами. На цьому занятті було легше —
ми пригадували собі вивчені в університеті латинські фрази та правила мови.
Після читання керівник Перекладацької школи, лавреат премії ім. М. Рильського Наталя Трохим, зазвичай, показує
відео, розповідає про відомих авторів та
навчає перекладу.
Наступне заняття буде з литовської
мови. Його проводитиме у грудні завідувачка литовської недільної школи,
вихованка Вільнюського університету
Марина Троценко.
Софія МАТВІЇВ

коротко
25 листопада у Львівському
міському палаці культури імени
Г. Хоткевича відбувся перший
Фестиваль студентської пісні
„Голос молодого серця“. Участь
у конкурсі взяло найобдарованіше студентство — 22 учасники з 13 вишів. Організувала
фестиваль Студентська рада
Львова за підтримки управління молоді сім`ї та спорту
Львівської міської ради.
Ліга українських меценатів
виступила ініціятором всенародного зібрання коштів на
створення першого українського високоб’юджетного фільму
„Чорний Ворон“. Стрічка буде
знята за однойменним романом
Василя Шкляра, який розповідає про боротьбу українців
проти більшовицької окупації у
20-х роках минулого сторіччя.
Якісний кінопродукт потребує
щонайменше 20 мільйонів гривень. Ліга українських меценатів
звернулася до поважних інституцій в Україні та за кордоном
і отримала підтримку. Реалістичним цей проєкт вважає і
Національна спілка кінематографістів: на конкурсній основі вже
розпочалися пошуки режисера
та виконавця головної ролі
отамана Чорного Ворона.
Від 2 до 12 грудня шанувальники джазу зберуться на десятому міжнародному фестивалі
„Джаз Без“. У Львові свої
музичні програми представлять 26 колективів із України,
Польщі, Грузії, Канади, Аргентини, Вірменії, Росії, Швейцарії,
Німеччини, Литви, Португалії, Нідерландів. Ювілейний
„транскордонний джазовий
марафон“ концептуально вирізнятиметься від попередніх
розмаїттям стилів: звучатимуть
swing і fusion, bebop, jazz rock,
funk, cool, free jazz тощо. В
Україні „джазову хвилю“ в рамках фестивалю підтримають
Харків, Севастополь, Тернопіль,
Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне,
Ужгород. І вперше за роки
свого існування „Джаз Без“
поєднає клубний та сценічний
формати.
За матеріялами інформагенцій
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чари мельпомени
остий з половиною (торік повноцінному проведенню фесту зашкодив переполох довкола грипу), міжШ
народний, молодіжний, творчий. У такому форматі чотири дні — від 25 до 28 листопада — відбувався
театральний фестиваль під назвою „Драбина“. Кожен її „щабель“ піднімав глядача до розуміння, що від
аматорства до професіоналізму недалеко

Відчувати і думати, сидячи на „Драбині“

Світлини Наталі Яценко

Той, хто стверджує, що сучасна молодь пропаща, і, зокрема, театральним мистецтвом не цікавиться, глибоко
помиляється: попри насиченість програми фестивалю, на
кожній виставі був аншлаг. Глядачі інколи дивилися вистави
стоячи і майже завжди жваво обговорювали побачене, як у
кулуарах театрів, так і разом із критиками. Зрештою, гаслом
фестивалю було „Відчувати і думати“: кожна постановка
намагалась розкрити персонажів через призму відчуттів
і раціо, піднявши питання, актуальні для нашого соціуму.
Відкривав перший фестивальний день проєкт „Захід“.
Переважно львівські аматорські театри на сцені театру
„Воскресіння“ демонстрували своє вміння виразити через
гру внутрішню роботу акторів і режисера. Опісля актори,
швидко змивши грим, разом із активними глядачами і
консультаційною радою збиралися у тісному „родинному“
колі, щоб вислухати подяку та критику. Зізнаюсь, аналіз
побаченого, практичні поради щодо вдосконалення у
майбутньому тої чи иншої постановки були не менш, а то
й більш цікавими, ніж сама вистава. Оцінку ради можна
було спростовувати, заперечити, хоча здебільшого вона
викликала у театралів схвалення.
Театрознавець Уляна Рой після перегляду всіх вистав
проєкту зробила такі висновки: „Перший висновок: театр
аматорський є. Другий — він має свого глядача і це молодь.
Третій — він ставить те, що хоче, що на його думку є цікавим.
А якщо такої драматургії нема, то сам пише для себе і це
ставить. Четвертий — театр експериментує з пластикою,
простором, використовує мультимедію, користає з різних
видів театру, наприклад, театру тіней. П’ятий — аматорський театр піднімає актуальну тематику, актуальну для
учасників театрів, що формується з філософських, побутових, моральних питань, теми смерти, хворіб як ВІЛ-СНІДу,
раку, які, особливо нині, домінують, не оминаючи й молодих. Шостий — має ті самі проблеми, що і професійний
театр: брак драматургії, брак професійних режисерів, брак
пластики, брак праці над сценічною мовою, акторською
майстерністю, брак художників та сценографів, брак критики і брак фінансів, але не бракує йому любови до театру“.

Відкриття „Драбини“ гостями з-за кордону відбулося на
великій сцені Муніципального театру на вулиці Городоцькій.
Позитивну виставу „Піджак“ за твором Рея Бредбері „Піджак кольору вершкового морозива“ про те, що прості речі
додають радості у життя, представив талановитий студентський театр із Вільнюса (Литва) „Palepe“. Опісля брестський
Вільний театр взявся до висвітлення складнішої теми — він
забажав сценічно подати твір Кафки „Процес“. Цікаво, що
кафкіянський герой у білорусів став жінкою і таким чином
було підсилено притаманну йому нерішучість.
Перерахувати всі театри і вистави нереально, бо у фестивалі взяло участь приблизно 30 театрів із різних куточків
України, Польщі, Білорусі, Росії, Литви та Лівії. Кожен з них
намагався показати можливості сучасного драматичного
мистецтва й різноманіття театральних методів, напрямів,
вдаючись до різних технік та експериментів. Зокрема,
хмельницький театр „Територія“ побудував свою виставу за
методом вербатіму — вона стала результатом соціологічного
опитування людей про те, „Як твоя мама заробляє гроші?“.
Окрім вистав, „Драбина“ запропонувала своїм шанувальникам і кілька инших цікавих проєктів: театралізовані
літературні читання, під час яких презентація поезії підсилювалась вбранням її читальника (проєкт „Пожежна
драбина: fashion-вірш“), майстер-класи для молодих
драматургів від Мартіна Гекманнса, одного з найкращих
німецьких драматургів, читання його п’єси „Коли у світ
приходить людина“, відкрита лекція відомого театрального
діяча, режисера і перекладача Алли Рибікової про сучасний
стан німецькомовного драматургічного процесу (проєкт
„Сучасна німецькомовна драматургія“). До переліченого
додались презентації видань та порталу atheatre.com.ua
(спроба об’єднати аматорські та професійні театральні
колективи України в одному просторі, наданні можливости
спілкуватись та обмінюватись ідеями), круглий стіл про сучасну українську театральну критику, читання п’єс Семюеля
Беккета у перекладі Лева Грицюка.
Закривала фестиваль вистава „Річард після Річарда“
творчої майстерні „Театр у кошику“. Також журі визначило
переможців серед тих театральних колективів, які брали
участь у конкурсній частині „Драбини“. Наразі ж — антракт,
до наступного року.
Наталя ЯЦЕНКО
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малярство

до колекції

малярських робіт Миколи Федюка, приурочена до 125-ї
Вйогоиставка
річниці від дня народження митця, стала гарною ретроспективою
творчости та подарунком для шанувальників мистецтва

Експозицію відкрили 19 листопада
на другому поверсі Національного
музею ім. А. Шептицького у залах
українського мистецтва XIX — XX ст.
На відкриття прийшли поціновувачі
творчости Миколи Федюка з Товариства українських колекціонерів та
Клубу греко-католицької інтелігенції.
Як зазначив директор Національного
музею Ігор Кожан, у музейних фондах
зберігається ще півсотні малярських
робіт художника, датованих 1910 —
1950-ми роками.
Микола Федюк народився у селі
Голубиця Бродівського району на
Львівщині, проте отримав справжній
европейський професійний вишкіл.
Він навчався у Кракові, подорожував
узбережжям Адріятики, як стипендіят
митрополита Андрея Шептицького
студіював живопис у Мюнхені, а опісля
знову навчався у Кракові в майстернях
Станіслава Дембіцького та Юзефа Мегоффера. Адресатами його листів, свого часу досліджених і опублікованих
Вітою Сусак, були Андрей Шептицький,
Ярослава Музика, Станіслав Віткевич,

Світлина Софії Матвіїв

Подих інтелігентного
ХХ століття — у картинах

Станіслав Дембіцький, Петро Гальм.
Микола Федюк зарекомендував себе
не тільки як маляр і графік, а й як тонкий мистецький критик і прекрасний
педагог.
Експозиція знайомить із пейзажами, жанровими сюжетами та портретами, серед яких — відомі постаті ХХ
століття та сам Микола Федюк.

Новий альбом гурту
„ДахаБраха“
У грудні гурт представляє свою нову
платівку під назвою „Світло“ (Light).
Звуковим продюсером кружальця
став відомий музикант Юрій Хусточка.
На відміну від попереднього диску „На
межі“, тут небагато тривожних нот,
обійшлося без музичних драм, додалося іронії. „ДахаБраха“, не змінюючи свого музичного почерку, починає
легко й невимушено виробляти
комічні піруети з використанням
жанрів „соул“ і „драм енд бейс“. А чи
могло тут обійтися без старовинних
гуцульських співанок? Певно ні.
Учасники гурту зробили крок уперед,
щоб подивитись на власне минуле
відсторонено. Здається, тепер вони
запрошують до невимушеного танцю, від якого стає світліше на душі.
До слова, за шість років існування
гурт зіграв майже 300 концертів
та вистав, став учасником десятків
міжнародних фестивалів в Україні,
Росії, Грузії, Угорщині, Польщі,
Франції, Великобританії, Фінляндії,
Австрії, Німеччині, Італії, Словаччині,
Чехії, Нідерландах, Китаї. Унікальність колективу й в тому, що вони
можуть грати як в невеликих клубах,
камерних театрах, так і перед стотисячним натовпом.

посиденьки

Світлина Софії Матвіїв

Хочеш мати особливий вечір — зроби його бардівським

У

м і с ь к о м у п а л а ц і к ул ьт у р и
ім. Г. Хотк евича 20 листопада
організовано чимало подій. Тут грав
і симфонічний оркестр „INSO-Львів“,
і виступали рок-гурти, і відбувся бардівський вечір. „Аудиторія“ завітала
на всі заходи, але найдовше затрималась на останньому.
У невеличкій кімнатці Палацу зібралася більш, ніж сотня людей. Вечір
заплановано з двох частин. Тема вечора — Львів. Кожен, хто вмів на чомусь

грати, мав завдання принести зі собою
свій музичний інструмент, внаслідок у
залі опинилися гітари, сопілки, перкусія,
тамбурин, маракаси і навіть фортепіяно.
Присутнім роздали співаники — „новинка“ на такому заході. У виконанні бардів
з допомогою зали прозвучали знамениті
„Личаківське танго“, „На площі Ринок“,
„Львівська кава“, „Жарівка“, „Старенький трамвай“, „Роксоляна“, „Файдулі
фай“, „Там під Львівським замком“, та
ще чимало таких пісень, певно, кожен

відчув себе львів’янином, навіть гості
міста. Поміж піснями звучали вірші у
виконанні молодих авторів, згадували історію, трагічні події листопада…
Традиційною особливістю вечора був
обов’язковий вхід у вишиванці, а хто
прийшов без неї — тільки з печивом пускали. Приємною несподіванкою стало й
те, що молодим поетам запропонували
подати свої вірші для видання, яке готує
ЛА „Піраміда“. А ще варто відзначити,
що у Львові стає щораз більше бардів,
які готові гідно представити наше місто.
Єдине, що болить — досі українська бардівська пісня не спромоглася
на кошти, щоб знайти залу з акустикою, чи хоча б кріслом для кожного
охочого слухати музику під гітару.
Очевидно приватним та державним
коштам не до бардів, а дарма — це ж
показник рівня, ставлення до високої
проби мистецтва.
Сторінку підготувала Софія МАТВІЇВ
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футзал

Стартувала Спартакіяда „Здоров’я“

Н

Світлина Мирона Маслюка

а волейбольних майданчиках кафедри фізичного
виховання Львівської політехніки, у рамках Спартакіяди „Здоров’я“, відбулися
змагання колективів викладачів і працівників університету за право називатися
найкращою волейбольною
командою року. У напруженій боротьбі це право вибороли волейболісти ІГСН.
Десять команд вишикувалися на параді-відкритті
змагань. З вітальним словом [•] Атакує ректор Львівської політехніки Юрій Бобало
до учасників звернувся ректор
Львівської політехніки професор Юрій Бобало. Юрій Ярославович ІГДГ — 2 : 0). Сенсацією стала перемога
наголосив на тому, що приклад ви- команди ІІМТ над колективом ІМФН.
кладачів, котрі беруть активну участь У напруженій фізично-психологічній
у різних спортивних змаганнях, є дуже боротьбі лише 2 очки у вирішальній
важливим для студентства й висловив третій партії дали можливість команді
побажання відновити в університеті ІІМТ поборотися за місце на п’єдесталі
традиції масового розвитку волейболу. пошани.
Він також нагадав, що ректорат надає
Напружено і цікаво відбулися й
можливість викладачам і працівникам фінальні ігри. Переможців зустрічей
вишу не тільки брати участь у спор- визначили лише після третіх партій,
тивних змаганнях, а й систематично які у волейболі мають назву „лотерея“.
відвідувати спортивні тренування.
Цього разу „лотерею“ виграла команПеред початком змагань було да ІГСН, яка й удостоєна бути чемпіопіднято Державний прапор України. ном 2010 року з волейболу. Срібними
Звучав Державний гимн. А далі на призерами стали волейболісти ІІМТ,
волейбольних майданчиках розпоча- бронзовими — команда адміністрації.
лися ігри Спартакіяди „Здоров’я“. На Наступні місця посіли колективи ІБІД,
першому етапі команди проводили ІТРЕ, ІМФН, ІНЕМ, ІАРХ, ІГДГ та ІХХТ.
попередні ігри у підгрупах за право
Голова Спортивного клубу Львівпродовжити боротьбу у фіналах. За ської політехніки Євген Сербо нагорорезультатами змагань таке право див переможців і призерів кубками та
отримали волейболісти адміністрації дипломами Спортивного клубу.
(перемогли команди ІНЕМ та ІБІД
з рахунком 2 : 0), ІГСН (ІАРХ, ІХХТ,
Арнольд ПРОХОРОВ,
ІТРЕ — 2 : 0) та ІІМТ (ІМФН — 2 : 1,
головний суддя змагань

Львівські
політехніки — другі
Команда Львівського державного
університету фізичної культури
стала переможцем чемпіонату з
футзалу, що відбувся між львівськими вишами 20 листопада
у рамках спортивного свята
„Студент Евро-2012“. Друге місце
посіла команда Національного
університету „Львівська політехніка“, а третє — Львівського
національного аграрного університету.
Переможці отримали подарунки
від організаторів заходу: володарі
першого місця — форму національної збірної України з футболу
та футбольний м’яч зі символікою
турніру, а срібні і бронзові призери — футболки.
Глядачі ще матимуть нагоду побачити
боротьбу студентських команд за
першість у спортивному багатоборстві, зокрема й виступ команди
Львівського державного університету фізичної культури та урочисту
церемонію нагородження переможців спільно з талісманами УЕФА
ЕВРО-2012.
З нагоди свята проїзд у трамваї № 7
із зображенням логотипу турніру
УЕФА ЕВРО-2012 буде безкоштовним, треба лишень мати студентський квиток.
Студентське спортивне свято
„Студент Евро-2012“ відбудеться
невдовзі у спорткомплексі Львівського національного університету ім. І. Франка за адресою:
вул. М. Черемшини, 31.
За повідомленням ЗІКу

універсіяда

85-річчю українського волейболу присвячено

У

програмі святкування 86-річчя
українського волейболу чоловічі
команди змагалися за нагороди
Універсіяди Львівської політехніки
2010 року.
Як завжди, спочатку у підгрупах відбулися попередні ігри, далі — фінали.
Перший етап змагань визначив сильніші команди, які у фінальній частині
розіграли нагороди Універсіяди. Серед
них — волейболісти ІБІД (перемогли
команди ІГДГ — 2 : 1, ІКНІ — 2 : 0),
ІЕСК (ІТРЕ — 2 : 1, ІХХТ — 2 : 0), ІНЕМ

(на змагання не прийшли команди
ІКТА й ІМФН) та ІАРХ (ІГСН — 2 : 0,
ІІМТ — 2 : 0). У попередніх іграх вольовий настрій найбільше виявила
команда волейболістів ІЕСК. Як результат — перемогла сильну команду ІТРЕ.
Вперше на волейбольні майданчики
Універсіяди Львівської політехніки вийшли студенти-спортсмени ІГСН.
У фіналі волейболісти продемонстрували справжню волю до перемоги, підкріпивши її високою технікотактичною підготовкою. Чемпіонами

заслужено стали волейболісти ІНЕМ
(ІБІД — 2 : 1, ІАРХ — 2 : 1, ІЕСК — 2 : 0)
Тарас Маслій, Роман Пашко, Тарас
Свередюк, Петро Баляба, Олександр
Біланчук, Іван Кульматицький, Богдан
Пасічник, Ярослав Командир. Срібні
нагороди вибороли представники ІБІД
(ІАРХ — 2 : 0, ІЕСК — 2 : 0), бронзові
нагороди — волейболісти ІАРХ (ІЕСК —
2 : 0). Наступні місця посіли команди
ІГДГ, ІІМТ, ІТРЕ, ІГСН, ІКНІ, ІХХТ.
Арнольд ПРОХОРОВ,
головний суддя змагань
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Сканворд
Правитель
давнього Єгипту
Збори
кардиналів

Склала Христина ВЕСЕЛА

Одна із
сторін
прямокутного
Удар знизу в тулуб трикутабо підборіддя у
ника
боксі

Добуток послідовності натуральних
чисел; n!
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США
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Півострів в Ураїні
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Дружина
У КотляДж.
ревсько- Леннона
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палац у Версалі

К
О
Р
Е
К
Т
О
Р

К

А
У
Т

Д
Р
Д А
К
Б У
Л
З А

Дівчинка
без
батьків

Пір’я на
жіночому
капелюшку

Мистецтво
складання
Рицинопаперових фігурок ва олія
у Японії

Нічийна
шахова
позиція
Ріка в
Італії

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 34

Будьякий
предмет,
що існує Геннореально модифіковані
організми

Прикраса у вигляді
стилізованого
листка в
архітектурі

Водна оболонка
Землі, що поділяє
сушу на материки

Друга
літера
грецького
алфавіту

Турецька шабля з
увігнутим лезом

Французький
письменник, автор
роману “Діти
капітана Гранта“
Нерухома частина ел.
двигуна

Знак
зодіаку

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 35-36
Горизонтально: 5. Кірасир. 10. Фермата. 11. Афаліна. 12. Сейм. 13. Оріґамі. 15. Омар. 16. Котермак. 19. Стортинг. 22. Епоха. 23. Зеров. 24. Скарб.
25. Ерот. 26. Піка. 27. Чавун. 29. Лікар. 31. Вітер. 33. Каскадер. 35. Орнамент.
37. Берн. 39. Макогін. 42. Грим. 43. Органон. 44. Маслина. 45. Цепелін.
Вертикально: 1. Оклахома. 2. Аргалі. 3. Астана. 4. Органіст. 6. Єфрейтор.
7. „Фрам“. 8. Віко. 9. Мамалига. 14. Ґуно. 16. Козачок. 17. Равенна. 18. Кентавр. 19. Саппоро. 20. Русалка. 21. Габарит. 28. Васнецов. 30. Клерикал.
32. Тріо. 34. Есмінець. 36. Ренесанс. 38. Нога. 40. Канапа. 41. Гомель.
42. Грип.

Нота

Нахил
на бік
корабля,
літака

J

J

J

Сусідка:
― Ви впевнені, що ми
вас затопили?
Сусід:
― Ні, вода, що капає зі
стелі — моя улюблена
галюцинація!

[реклама та оголошення]
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експрес-оголошення

Многая літа!
Щиро вітаємо з Днем народження проректора
Львівської політехніки
Володимира Ярославовича КРАЙОВСЬКОГО.
Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я, щастя побажати
На все життя, на довгий вік!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
2 грудня — „Іоланта“ (опера). 18.00.
5 грудня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
2 грудня — „Полліанна“. 18.00.
3 грудня — „Він прийшов“. 18.00.
4 грудня — „Дама з камеліями“. 18.00.
5 грудня — „Небилиці про Івана“
(прем’єра). 18.00.
7 грудня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.

Камерна сцена
2 грудня — „Варшавська мелодія“. 11.30.
7 грудня — „Дама з собачкою“. 16.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
3 грудня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
4 грудня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
5 грудня — „МA-NA HAT-TA“. 19.00.
8 грудня — „Хвала Еросу“. 19.00.

Муніципальний театр
2 грудня — „Лісова пісня“. 18.30.
5 грудня — „Скандал без антракту“. 18.00
7 грудня — „Лісова пісня“. 16.00.
8 грудня — „Сорочинський ярмарок“.
17.00.

О С В І Т Н І Й

Львівський академічний
духовний театр „Воскресіння“
2 грудня — „Попелюшка“ (казка для
дітей). 11.00.
4, 5 грудня — „Розбите серце“. 18.00.
8 грудня — „Пісочниця“. 17.00.

Перший український театр для
дітей та юнацтва
3 грудня — „Пригоди Олівера Твіста“
(прем’єра). 15.00.
7 грудня — „Острів скарбів“. 14.00.
8 грудня — „Дюймовочка“. 14.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
4 грудня — Романтична орґанна музика.
Солістка — Н. Величко. 17.00.
5 грудня — Перлини вокальної лірики.
Солістка — І. Маковецька. 17.00.

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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №

Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Скорика Олега Романовича;
утрачений диплом МВНХ № 013179, виданий
Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кіт Наталії Петрівни;
утрачений диплом ЛВ № 002737, виданий Державним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Сьокала Андрія Орестовича;
утрачений диплом ТВ № 930200, виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Сулими
Тараса Степановича;
утрачений диплом ЛЗВЕ № 007312, виданий
Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Фацієвича Олега Миколайовича;
утрачений диплом ВК № 21693214, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лисого Василя Богдановича;
утрачена залікова книжка, видана Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Лазаняка Володимира Миколайовича;
утрачений студентський квиток ВК № 05589869,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Назарука Віталія
Петровича;
утрачений студентський квиток № 0702040,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мадая Любомира
Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Джули Олени Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Сліпця Андрія Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Гички Катерини Володимирівни.

Колективи Інституту будівництва та інженерії довкілля і кафедри мостів та будівельної
механіки Львівської політехніки висловлюють щирі співчуття доктору технічних
наук почесному професору Львівської
політехніки Богдану Григоровичу Гнідцю з
приводу важкої втрати — смерти дружини
Сюзани Казимирівни.

Львівська обласна філармонія
→ вул. Чайковського, 7.
5 грудня — фестиваль дириґентського
мистецтва пам’яти Миколи Колесси.
18.00.
8 грудня — концерт симфонічної музики.
19.00.

Колектив Народного чоловічого хору
„Орфей“ висловлює щире співчуття багатолітньому учасникові хору Ярославу Дмитровичу Швецю і його родині у зв’язку з тяжкою
втратою — передчасною смертю сина
Володимира.

Художній салон „Мистецька
рамарня“
→ вул. Вірменська, 3.
Виставка авторських робіт Євгена
Трубеги.
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