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Чи зручна для Вас схема руху львівських маршруток?
Про маршрутки (і не тільки
львівські) завжди ходили
легенди. Як от: „Було у
Шумахера-батька три сини:
два гонщики, а третій —
водій маршрутки“. Якщо
серйозно, то бувало всяке:
і пісні „з зони“, і водій у
„дивному“ стані, і пожежа в
салоні… Тепер нашу увагу
від вправности і стану водіїв,
кишенькових злодіїв, сварливих пасажирів, відсутности
будь-якого комфорту (якщо
не безпеки взагалі), дикого
шансону відвернуло дещо
инше. Це розгубленість і
обурення багатьох львів’ян
новою схемою руху громадського транспорту.
Серед скарг, які доводилося
нещодавно чути в маршрутках, приблизно такі: „якщо не
маєш при собі інтернету, то й
„гаряча лінія“ міськради — ні
до чого“; „запитувати у людей
на зупинках — не вихід: вони
самі нічого не знають“. І старші, й молоді тепер „недобачають“ написів на передньому
склі, бо написано невеличким
шрифтом чорного кольору на
темному тлі, а якісь кольорові
точки взагалі — навскоси!
Тих пояснень і схем, які роздавали по місту в переддень
„реформи“ та 2 і 3 січня, на
всіх не вистачило, знаки на
зупинках не змінилися наразі,
і жодної довідкової інформації там нема.
Один із водіїв 23-го маршруту
зізнався, що перед змінами
ні йому, ні його колегам нічого ніхто не пояснював. Навіть
у своєму маршруті довелося
розбиратися на ділі. Тож і самому собі, за потреби поїхати
кудись на вихідних, й иншим
пасажирам, які намагаються
щось довідатися, ще допомогти не може.
Отож, шановні викладачі, якщо
ваш студент запізнився і при
цьому стверджує, що зустрів
Білосніжку і семеро гномів,
Халка, Шрека, цирк карликів,
літаючого осла, але тільки не
свою маршрутку, можете повірити йому. У нинішніх умовах — це таки щира правда.

Іванна Боднар, студентка першого курсу Інституту хімії та хімічних
технологій Львівської політехніки:

„Мій автобус перейменували. Оце і все“
Для мене нічого не змінилося. Раніше я їздила 14 маршруткою від
АС № 2 до гуртожитків Політехніки. Тепер його просто пронумерували на 114. Правда, чекати на зупинках доводиться довше, й пасажирів побільшало. А від гуртожитку до корпусів щодня йду пішки.
Роман Малець, студент другого курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Ідея хороша, але погано зреалізована“
Єдина маршрутка, якою я тепер можу доїхати якнайближче до
Політехніки, довозить мене лише до Лісотехніки. Тому я вибираю
тролейбус. Але маршруткою було швидше. З інтернет-схемами
нових маршрутів ідея хороша, але так, як їх там промалювали і
розписали — мало шансів, що навіть ті, хто сам це спроєктував, розбереться що до чого.
Помітно, що люди, які створили нову схему руху, ніколи не мали справи з містами на
кшталт Львова і абсолютно не думали про львів’ян.
Юліяна Малішевська, студентка другого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Тепер маю навіть дві маршрутки на вибір“
Я доїжджаю зі смт. Івано-Франкове Яворівського району і дуже
задоволена з того, як поміняли схему руху громадського транспорту у Львові. Нові 50 і 30 маршрутки їдуть від Підрясного до
головного корпусу Політехніки. До першого січня таких не було,
і мені потрібно було йти щодня від церкви Ольги і Єлизавети. На дорогу по місту затрачаю тепер максимум 20 хвилин, а також, якщо не потрапила у 50-ту, то за кілька
хвилин вже прибуває 30-та. Я всюди встигаю.
Андрій Сушкет, студент третього курсу Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Я змушений їхати трамваями“
Раніше вулицею Івана Франка їздили 50 і 46 маршрутки, які мені
підходили. Тепер 46-та стала 21-ою. До того ж по вулиці Франка
вона вже не їде. Тож добираюся на навчання тільки трамваями 3, 5,
1, але це — надто довго. Не лишається часу підготуватися до пари.

Борис Корнійчук, студент п’ятого курсу Інституту будівництва та
інженерії довкілля Львівської політехніки:

Їжджу „кругом світу“
Мені не підходить нова схема руху громадського транспорту.
Мушу постійно дивитися в інтернеті, як і чим доїхати туди, куди
мені потрібно. Вже два рази, бажаючи потрапити в одну точку
Львова, я їздив „кругом світу“, двічі, а то й тричі пересідав на різні
автобуси. Внаслідок цього ще довго йшов пішки. Це при тому, що я живу не бозна-де,
а на початку вулиці Шевченка. Водії навіть не можуть пояснити тих умовних позначок,
які понаклеювані на склі, вони ще плутаються самі у всьому.
Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ
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[nota bene!]

міжнародний проєкт

нова програма

Львівська політехніка
співпрацюватиме зі „Swarco Україна“

Онлайн-ресурси
для науковців
та студентів

инулої середи Львівська політех
ніка провела спільний семінар із
компанією „Swarco“. Директор „Swarco
Україна“ Андреас Дрехер та Дмитро Фе
дасюк висловили наміри щодо укладан
ня рамкової угоди про співпрацю, а ди
ректор компанії „Schlothauer&Wauer“
Тілман Вауер безкоштовно передав
кафедрі транспортних технологій Інсти
туту інженерної механіки та транспорту
відповідне програмне забезпечення.
Австрійський концерн „Swarco“ через
свої дочірні компанії займається виробництвом та реалізацією систем безпеки
руху, організації дорожнього руху, керування міським та міжміським транспортним рухом, громадським транспортом
тощо. Підрозділ концерну інжинірингова
компанія „Schlothauer&Wauer“ надає інженерні консультації в галузі транспортного планування, організації дорожнього
руху та управління рухом, розробляє
відповідне програмне забезпечення.
Нещодавно створене представництво
„Swarco Україна“ уклало угоду зі Львівською міською радою для впровадження у Львові системи автоматизованого
керування дорожнім рухом через центр
керування дорожнім рухом (вул. Коновальця, 109). Як розповів на зустрічі у
Львівській політехніці начальник управління транспорту і зв’язку ЛМР Микола
Жук, центр здійснюватиме моніторинг
та координування дорожнього руху. На
першому етапі проєкт буде реалізовано
вздовж трамвайних ліній 2 і 6 маршруту
з перспективою розвитку цієї системи на
всю мережу громадського транспорту.
Заплановано, що до виконання цього
проєкту будуть залучені і науковці кафе-

Світлина Тетяни Пасович

М

дри транспортних технологій Львівської
політехніки.
― Тематика співпраці повністю збігається з науковою тематикою нашої
кафедри з оптимізації руху транспортних
потоків на вулично-дорожніх мережах
Львова, — розповів заступник завідувача
кафедри транспортних технологій Юрій
Ройко. — Під час зустрічі на кафедрі ми
обговорили можливі форми співпраці
з компанією „Swarco Україна“. Концерн
працює з багатьма західноевропейськими
університетами над дослідженням проблем дорожнього руху. І дуже добре, що
Політехніка приєдналась до цієї когорти.
Крім цього, на кафедрі відбувся
двогодинний тренінг для роботи з переданим програмним забезпеченням.
Воно розраховане на 10 комп’ютерних
місць. Це комерційна версія. ПЗ використовуватимуть також працівники
кафедри в науково-дослідних роботах,
виконуючи замовлення „Swarco Україна“,
та маґістранти, аспіранти, студенти під
час навчання.
Тетяна ПАСОВИЧ

українські традиції

Напередодні „другого празника“ —
св. Василя Великого, инакше кажучи,
на Маланки та Василя до Львівської
політехніки завітав вертеп із Львівської
академічної гімназії. Гімназисти зі своїми
керівниками водили „козу“, колядували,
многих літ бажали, з Новим роком (за
старим стилем) ректора та проректорів
вітали.
Т. П.

Світлина Тетяни Пасович

Добрий вечір тобі,
пане господарю!
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Одна з найбільших книгозбірень
вищих навчальних закладів
України — Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки
вже кілька років поспіль надає
читачам можливість ознайомитися з відомими світовими
онлайн-колекціями наукових
досліджень із різноманітних
галузей знань. Нещодавно
науковці і студенти-дослідники
отримали ще одне авторитетне
джерело поповнення знань —
програму HINARI (Health
InterNetwork Access to Research
Initiative). Бібліотека надає
тестовий доступ усім охочим до
цього авторитетного ресурсу,
що містить онлайн-колекції з
біологічних та медичних досліджень.
Як розповідає директор НТБ університету Олександр Шишка,
програма HINARI функціонує
вже десять років і на початках
містила публікації із 1500 журналів та 6 великих видавництв.
Сьогодні кількість доступних
інформаційних ресурсів через
мережу HINARI сягнула 8 тисяч
і понад 160 видавництв.
Це насамперед одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень
ScienceDirect, що містить майже 10 мільйонів статей із більш
ніж 2500 журналів і понад 6000
електронних книг, довідників.
Прес-служба Львівської політехніки
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з головної зали
минулого року в центрі уваги Вченої ради були наукові видання Львівської політехніки та інфорНаприкінці
маційний супровід наукових досліджень, а також створення нової кафедри

Інформацію про науку — до дії

За заслуги перед університетом почесними грамотами Політехніки відзначили професорів Михайла Дорожовця
і Ярослава Бобицького. Поповнився
список почесних професорів: це звання присвоєно завідувачеві кафедри
захисту інформації професорові Валерію Дудикевичу. Валерій Богданович
зауважив:
— Отримана відзнака є для мене,
напевно, найвищою нагородою. 53
роки тому я вперше переступив поріг
Політехніки, і з того часу все моє життя
пов’язане з нашим університетом.
Асоціяція випускників Політехніки
відзначила іменними стипендіями
Анну Павлову з ІАРХ та Михайла
Романишина з ІМФН — за відмінне
навчання, участь у конкурсах, громадському житті.

Створити ефективну
систему
Про наукові видання Політехніки та
інформаційний супровід наукових
досліджень доповідав проректор Зорян Піх. Він зазначив, що „виконання
наукових досліджень, інформування
про результати та супровід наукової
роботи вимагає правильно побудованої
інформаційно-аналітичної системи —
зручної, ефективної складової інформаційної системи університету. При цьому
важливими є якість, адресність, оперативність, ефективність інформації“.
Доповідач нагадав, що у програмі
розвитку університету до 2020 року
питання інформаційного забезпечення наукових досліджень відображено у таких пунктах: вдосконалення
інформаційно-комунікаційної інфраструктури та інформаційно-аналітичної
системи вишу, заснування нових наукових журналів, збільшення кількости
публікацій політехніків у індексованих
наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз даних. Инший
пріоритет — забезпечення і розширення доступу до світових інформаційних
освітньо-наукових ресурсів.
Ректор Юрій Бобало говорив про
важливість постійного та своєчасного

Світлина Ірини Шутки

Відзнаки для професорів
і студентів

оновлення наукової інформації, тому
що „без цього будь-який сучасний
університет розвиватися не може“.
Як зазначив проректор з наукової
роботи, наповнення інформаційного
середовища — це завдання групи
інформаційної підтримки наукових
досліджень, яка функціонує в структурі
НДЧ, а також керівників університетських підрозділів. Зробити інформацію
дієвою покликана і система цільового
розсилання повідомлень на електрон
ні скриньки працівників і керівництва
Політехніки. А от доступ до наявних
інформаційно-наукових ресурсів політехнікам забезпечує Науково-технічна
бібліотека.
Зорян Григорович зазначив: за
п’ять років кількість виданих монографій зросла. У 2011-му вийшли 61
монографія, 52 навчальні посібники
та 17 підручників із грифом МОНМС.
З-поміж фахових видань вишу — 21
серія тематичного вісника, три міжвідомчі науково-технічні збірники,
инші видання. Загалом за минулий рік
політехніки опублікували у фахових
виданнях 3099 статей. Зараз у процесі розробки нові вимоги до фахових
видань.

Наука і „Наука“
Базою для інформаційного забезпечення наукових досліджень Зорян
Піх назвав науково-інформаційний
портал університету — сайт „Наука“

(http://nauka.lp.edu.ua/). Триває робота над його основними продуктами.
Це, зокрема, система „Консультант“
(для моніторингу проблем підприємств і замовників України та скерування цієї інформації до відповідних
наукових підрозділів), спеціяльні розділи для молодих учених, аспірантів
і студентів (максимум інформації про
наукові дослідження і здобутки, конкурси…). В процесі створення — система звітности про науково-дослідну
роботу. Ця система, інтегрована з иншими базами даних, відображатиме
картину підготовки наукових кадрів,
фінансування науково-дослідних
робіт тощо.
Особливу увагу зосередили на
Технологічній матриці Політехніки,
покликаній „зводити“ науковців і
потенційних інвесторів досліджень,
замовників послуг. Цьому сприятиме
інформація про наукові групи Політехніки і напрями діяльности (нанотехнології, машинобудування тощо). Наразі
тестову програму сформовано на базі
ІХХТ, ІЕСК, ІТРЕ.
— Технологічна матриця є проєкцією взаємозв’язків між наукою та
промисловістю. Це сприятиме пошуку
осіб, зацікавлених у вирішенні певних
науково-технічних проблем, кооперуванню наукових груп як у межах
університету, так і з науковцями инших
закладів, співпраці із зовнішніми замовниками, — зазначив проректор з
наукової роботи.
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Готуватимуть судових
експертів
Доповідаючи про створення кафедри
судової експертизи та ліцензування
спеціяльности „судова експертиза“ в
ІНПП, директор інституту Володимир
Ортинський пояснив, що в Західному
реґіоні немає навчальних закладів,
які готували б фахівців з проведення

судових експертиз. Тож йдеться про
відкриття в Політехніці маґістратури
за спеціяльністю „судова експертиза“
з двома спеціялізаціями — інтелектуальна й технічна експертиза. На них
зможуть „йти“ бакалаври (техніки й
гуманітарії), планується набір по півсотні осіб на денну й заочну форми
навчання. Політехніки вчитимуться
робити авторознавчу, будівельно-

5

технічну, автотехнічну й економічну
експертизи, а також експертизи у сфері
інформаційних технологій і дорожнього покриття. А працювати зможуть у
державних чи приватних структурах,
наприклад, експертно-аналітичних
підрозділах МВС, СБУ, прокуратури,
страхових компаніях тощо.
Ірина ШУТКА

нова спеціялізація

Політехніка готує управлінців митною
діяльністю для всієї Західної України

М

инулого року на базі кафедри
менеджменту і міжнарод
ного підприємництва Львівської
політехніки відкрили маґістерську
програму підготовки за спеці
ялізацією „управління митною
діяльністю“. Про цю новинку роз
повідає професор кафедри ММП,
завідувач секції управління зов
нішньоекономічною та митною
діяльністю Ольга Мельник

― Чим зумовлена актуаль
ність нової спеціялізації?
— Розгорнуті структури у державних митних органах потребують відповідних фахівців,
зокрема в рамках економікоуправлінських спеціяльностей. Тим часом у переліку
спеціяльностей, за якими
у вишах здійснюють підготовку фахівців за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціяліста і маґістра,
немає жодної управлінської
спеціяльности, пов’язаної
з митною діяльністю. Тож з
ініціятиви директора ІНЕМ
професора Олега Кузьміна за
підтримки керівництва університету в межах спеціяльности
„менеджмент зовнішньоекономічної діяльности“ створено спеціялізацію „управління
митною діяльністю“. Варто
сказати, що чимало наших
випускників уже займали за
конкурсом вакантні посади у
митних органах.
― Чи зацікавилися студен
ти новою спеціялізацією?
― Так. Конкурс був доволі
великий. Зараз маємо групу

з тридцяти осіб. Вона експериментальна, і вже думаємо про те, щоб цього року
набрати не одну групу. За
новою спеціялізацією потенційно може навчатися кожен
випускник бакалаврату за
напрямом „Менеджмент“
галузі знань „Менеджмент
і адміністрування“.
— Які знання й навички
отримають управлінці
митною діяльністю і де
зможуть працювати?
— Йдеться про формування
вмінь, навичок і компетенцій, необхідних для управління митною діяльністю
на рівні підприємства чи
державних органів — як місцевого, так і вищого рівнів,
скажімо, Державної митної
служби. Але, наголошу, ми
готуємо фахівців насамперед
для підприємств. Адже Західний реґіон України є прикордонним, і близько 90%
підприємств тут є суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльности (ЗЕД), тобто співпрацюють з митними органами. До
прикладу, лише на теренах

нашої области функціонує
десять митних постів. Тож
підприємства потребують
фахівців, які, крім стандартних менеджерських навичок
у сфері ЗЕД, мали б і спеціялізовані — у галузі митної
діяльности. Наші випускники
зможуть працевлаштуватися
на підприємствах у відділах зовнішньоекономічної
діяльности, експортних та
імпортних відділах, підрозділах митного супроводу тощо.
Ми намагаємося забезпечити студентам високо
якісну підготовку. Розробили навчально-методичне
забезпечення для базових
дисциплін (аналогів в Україні немає): „Митна справа“,
„Управління митною діяльністю“, „Діагностика та
експертиза в митній діяльності“ та ин. За окремими
дисциплінами передбачені
курсові проєкти з підготовки пакета документів
за певною зовнішньоекономічною операцією в ме
жах митного оформлення
та декларування. Також
придбали спеціялізований програмний продукт
МD STANDART, який містить
нормативно-довідкову базу
митних органів. Студенти
навчаються заповнювати
вантажно-митні декларації, багато супровідних документів, розраховувати
митну й фактурну вартість
товару. На ознайомчі лекції
ми запрошуємо представників митних органів, бро-

керських аґентств, підприємств Львівщини. Зокрема,
цикл лекцій для студентів
провів начальник відділу
організації митного контро
лю та роботи митних посередників Львівської митниці
Андрій Тодощук.
На нашій кафедрі працюють висококваліфіковані
у сфері митної діяльности
викладачі. Це завідувач
кафедри Олег Кузьмін, Володимир Жежуха, Віктор
Голомовзий, Наталія Калиновська, Олена Мукан,
Олександр Григор’єв. У перспективі — створення кафедри зовнішньоекономічної
та митної діяльности, яка готувала б фахівців, спроможних ефективно реалізовувати зовнішньоекономічну
і митну діяльність на всіх
рівнях національної економіки.
― А де студенти проходи
тимуть практику?
— На підприємствахсуб’єктах ЗЕД, у брокерських
аґентствах, ведемо перемовини з митними органами.
До речі, наші студенти вже
встигли побачити митні процеси зблизька: відвідали
Одеський морський торговельний порт, відокремлений підрозділ Львівської
залізниці „Локомотивне
депо Львів-Захід“, брокерські аґентства, митні служби
підприємств.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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родом з політехніки

Дмитро Шимків: „Треба ставити
високу мету“

Н

априкінці року у Львівській по
літехніці у межах Всеукраїнського
освітнього туру „Майкрософт“ побу
вав генеральний директор „Майкро
софт Україна“ Дмитро Шимків. Фанат
(не фанатик) технологій та інновацій,
він може годинами (буквально) го
ворити про новітні технології, не від
мовляється прогнозувати майбутнє та
наполегливо переконує, що викорис
тання піратського програмного забез
печення — це така сама крадіжка, як
і будь-якого чужого майна. Але чита
чам „Аудиторії“ хочу розповісти про
нього як про успішного випускника
нашого університету.

― Ви закінчили Львівську політехніку
у 1997 році. Які спогади з того часу
найцікавіші?
― Перший спогад про Політехніку —
це колгосп, у який треба було їхати на
місяць працювати (була тоді така „традиція“). Ми збирали помідори. Оскільки їхали туди, як тільки вступили до
університету, то це був перший такий
досвід співіснування різних людей, налагодження стосунків між студентами.
Вже під час навчання запам’ятав
багатьох потужних викладачів, загалом рівень викладання в Політехніці
був дуже високий. Наприклад, Ірина
Михайлівна Вінницька — викладач
хімії — навчила мене реально розуміти
свій предмет. У школі я мав із хімії відмінну оцінку, але насправді не знав її
взагалі. Я не хімік, однак, навчаючись в
Ірини Михайлівни, в той же рік посів на
Всеукраїнській студентській олімпіяді
перше місце серед студентів нехімічних спеціяльностей.
Йосип Андрійович Захарія — викладач теорії поля, теорії антен. Я вважаю,
що його методика, його розуміння,
його інтеліґентність — це щось надзвичайне. Для багатьох його предмет
надто складний. Але він навчив мене
працювати з дуже складними математикою й фізикою.
Пригадую веселу історію з нинішнім
ректором. Тоді Юрій Бобало був проректором. А я з четвертого курсу навчався
за індивідуальним графіком, займався
самопідготовкою, бо працював у Києві
в студентській організації AIESEC, до
Львова приїжджав складати іспити.
Здебільшого я складав на відмінно, у
мене чотири четвірки за весь час на-

вчання. А Юрій Ярославович поставив
мені незадовільну оцінку, бо я не ходив
на пари. Я пішов у деканат узяти талон, а
там — свято: мені вперше — на п’ятому
курсі — видають талон на перескладання. Коли я приніс Юрію Ярославовичу
талон, він поставив відмінно.
Значно вплинув на мене Маркіян
Павликевич (тоді проректор). У Львівській політехніці був бізнес-інкубатор, і
влітку я працював перекладачем. Я переклав дві книжки — про менеджмент
і маркетинг. І ще я був синхронним
перекладачем. Викладачі та студенти
запросили мене у поїздку до США, там
я побачив трохи світу. Повернувшись,
прийшов до Маркіяна Йосиповича
і сказав: я знаю, що Ви займаєтесь
інтернетом, я хочу побудувати такий
інтернет, який є у вишах Америки.
― Це Ви переходите до історії про
те, як стали одним із засновників
„Полінету“? Звучить, як історія
якогось Марка Цукерберга…
― Інтернет у Політехніці ми почали
розбудовувати удвох із Андріяном
Павликевичем. Ми й придумали ім’я
Полінет. Працювали спочатку у п’ятому
корпусі, потім у головному. Не могли
нікого найняти, тому власноруч бурили
стіни (там австрійська цегла), прокладали всі кабелі, оптику між корпусами,
зварювали її, і проректор Маркіян
Павликевич працював разом із нами.
Ми прописували стандарти, створили
сервери, все під’єднували. Працювали
ночами, у вихідні.

Ми будували інтернет за принципом Масачусетського технологічного
інституту. Відповідно Львівська політехніка стала першим вишем, який
створив свого провайдера. В цей час
на грант фонду „Відродження“ ми видали книжку „Знайомся з інтернетом“.
До речі, я також перший в Україні створив інтернет-сайт. Я вважаю, що те, як
створювався Полінет, — це приклад
еволюційного розвитку. Спочатку ми
брали плату за пошту, бо нам треба
було десь її зберігати, на ці гроші купували жорсткі диски. А коли їх стало
достатньо, ми знижували ціну, а потім
і зовсім зробили пошту безоплатною,
а тепер у Політехніці для працівників і
студентів безкоштовний і безлімітний
інтернет. Але все починалося з такої от
ручної роботи.
Ще одна значна для мене подія в
Політехніці — захист диплома. Досі
не розумію студентів, які копіюють
дипломні роботи, купують. Це ж має
бути серйозна робота — дослідницька,
аналітична. Це ж підсумок навчання!
Я вибрав тему, поїхав у Київ на виставку, підійшов до людей, попросив
у них дозволу і на їхньому обладнанні
сам робив експерименти. Я написав
свій диплом, знайшов рецензента,
який перевірив це все і написав дійсно жорстку рецензію. Захищався я
англійською (здається, перший на
кафедрі). Для мене це була велика
відповідальність.
― Ви сказали, що працювали синхрон
ним перекладачем. Керівники львів
ських ІТ-компаній (українських та
іноземні інвестори) кажуть, що
головна проблема зараз у тому, що
чимало випускників, зокрема й По
літехніки, погано знають англійську
мову. Звідки у Вас знання англійської?
― Крім того, що я вчився в математичній школі, з четвертого класу ходив до
репетитора. Батьки інвестували в мою
освіту. Але я не вчився аж так супе
рово, поки не захотів поїхати у США. А
коли я чогось хотів, то свого домагався.
Треба вивчити англійську — сів і почав
вчитися. Уявіть собі, коли ми вчилися,
була доступна єдина газета англійською мовою — „Moscow News“. Підручників не було. Зараз мову вчити легко. Сьогодні світ глобальний. Є фільми
англійською мовою, безліч ресурсів.
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коротко
Якщо Ви хочете себе реалізувати, знання англійської обов’язкове. Коли Стів
Балмер (генеральний директор корпорації „Майкрософт“) приїхав в Україну,
генеральний директор „Ощадбанку“
попросив його одну річ: коли будете
зустрічатися зі студентами в КПІ, будь
ласка, скажіть їм одну фразу: „Вчіть
мову!“. Якщо кажуть, що важко — насправді це лінь! Іван Франко скільки
мов знав — 6 чи 7!
― Що порадите сучасним студен
там, крім знання англійської мови?
― Я порадив би не боятися реалізувати свою мрію. Треба ставити мету і
завжди пам’ятати: її можна досягнути,
тому що її можна досягнути. І коли всі
кажуть, що це неможливо, це неправда, якщо хочете — досягнете. І ще —
завжди ставте за мету те, що позитивне, що дасть поштовх до якісних змін
у суспільстві. Коли я, наприклад, ішов
у компанію, я хотів дати можливість
працювати, реалізувати себе класним
людям, які не їдуть із країни (тоді був
великий відтік за кордон). Тобто моя
мета була — не заробити гроші. Мета
повинна бути більша, висока. Я жартував, що хочу зробити Европу в своїй
команді. І це можна зробити. Якщо
подивитись на більшість успішних компаній, ви побачите успішних людей.
Крім знання мови, обов’язково треба з’їздити за кордон — на стажування,
на роботу. Туризму мало. Ви повинні
пожити в иншій країні. Чому? Тому що
це инша культура. Коли я працював у

AIESEC, я був такий впевнений у собі, був
переконаний, що легко дам собі раду
всюди. Але коли поїхав у Данію, було
дуже складно. Коли пристосовуєшся до
иншої культури, починаєш її розуміти —
межі розуміння розширюються.
Сучасному студентові достатньо
лише бажання, є ж безліч можливостей. Керівники хочуть працювати з
тими, хто має бажання. Так, щоб досягти успіху, треба багато працювати.
Це нелегко.
― Багато працювати — означає, що
треба бути фанатом свої справи?
― Наша компанія бере участь у величезних проєктах, Україна займається
розробкою багатьох надзвичайних
речей. Я не уявляю собі, як можна
робити щось і не любити цього. Я люблю технології, вони можуть змінити
світ, покращити життя, сприяють позитивним змінам, це надзвичайний
потенціял для людства. І, звісно ж, я
люблю свою сім’ю. Ще я люблю спорт.
Зустрічаюся з друзями.
Моя формула успіху: треба любити справу, якою займаєшся, але при
цьому розуміти, що у світі є ще багато
цікавого. Бути студентом — це не лише
вчитися, ще є студентське середовище,
студентське самоврядування. Словом,
студент — це людина, яка бере також
участь у суспільному житті, не відмовляється від забав, але при цьому має
серйозне зацікавлення.
Спілкувалася Тетяна ПАСОВИЧ

оголошення

До уваги молодих науковців!
Посольство Франції в Україні оголошує конкурс стипендій для молодих
(віком до 35 років) дослідників для виконання дисертаційної роботи за
умови спільного українського і французького наукового керівництва або
ж у рамках існуючого чи щойно започаткованого співробітництва між
українським та французьким освітнім чи науковим закладами.
Стипендії передбачають трикратне стажування у наукових або освітніх
закладах Франції протягом 4 — 6 місяців упродовж 3 років аспірантури і
(або) написання дисертації.
Лавреати конкурсу матимуть статус стипендіята уряду Франції, завдяки якому їх буде звільнено від оплати за навчання, а також забезпечено
соціяльним страхуванням. Стипендіяти отримають також відшкодування
квитків з Парижа — місця стажування і назад, матимуть пріоритетний
доступ до соціяльного житла тощо.
Останній термін подачі документів — 15 березня 2012 року, оголошення результатів конкурсу на підставі розгляду запиту та співбесіди — в
середині травня 2012 року.
Докладну інформацію щодо переліку та змісту документів можна
знайти на сайті http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#Attrib.

Львівська політехніка випустила у
світ новий довідник для абітурієнтів
з описом усіх напрямів навчання
та спеціяльностей, які пропонує
навчальний заклад. Про це повідомляє прес-служба університету. У
2012 році Політехніка прискіпливіше
добиратиме студентів, котрі хочуть
пов’язати своє життя з інженерними
професіями.
На початку січня студенти пікетували
Верховну Раду, протестуючи проти
законопроєкту про вищу освіту.
Зокрема, невдоволення студентів
викликала обіцянка влади прирівняти стипендію до прожиткового
мінімуму. Крім цього, організатори
акції стверджують, що в урядовому
законопроєкті приховано ще низку
„сюрпризів“ для студентів. Зокрема,
щорічне збільшення плати за навчання для студентів-контрактників.
21 січня у Львові відбудеться загальнонаціональний етап ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови
імени Петра Яцика. Як повідомила
заступник начальника Головного
управління освіти і науки ЛОДА Богдана Біляк, у ньому візьмуть участь
30 учнів 3 — 11-х класів загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів та переможці
обласного етапу конкурсу.
На виконання Указу Президента
України та в рамках підготовки до
відзначення у 2014 році 200-річчя
від дня народження Тараса Шевченка, 10 грудня 2011 року відбувся
III (обласний) етап II Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської молоді імени Тараса
Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА. У конкурсі
взяли участь учні 5 — 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів области — переможці районних
(міських) етапів змагань.
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту планує скасувати оцінювання навчальних досягнень з фізичної
культури у загальноосвітніх школах.
Як повідомили у прес-службі
міністерства, це буде передбачено
новими навчальними програмами,
які поетапно запроваджуватимуться
з 1 вересня 2012 року.
За матеріялами інформаґенцій
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наукові дослідження

Повернення із забуття романського цементу
онедавна науковці кафедри хі
мічної технології силікатів ІХХТ
Львівської політехніки здійснювали
дослідження і розробки для велико
тоннажних виробництв. Сьогодні зро
блено переорієнтацію на одержання
сучасних ефективних матеріялів на
основі нанотехнологій, золь-гель
технології, мікрододатків тощо. А не
щодавно повернули до життя роман
ський цемент, значно поліпшивши
його властивості.
Ідею повернення до життя романського цементу „підкинули“ колеги з
кафедри реставрації та реконструкції
архітектурних комплексів Інституту
архітектури, зокрема її завідувач професор Микола Бевз. Він створив каталог об’єктів старої забудови міста, в
яких використовувався романцемент,
запатентований ще у 1796 році. Базуючись на дослідженнях европейських
спеціялістів, науковці кафедри ХТС теж
почали розробляти сучасний романцемент. Один з ініціяторів — доцент
кафедри Роман Семеген, який читає
лекції студентам-реставраторам і,
відповідно, знайомий із проблемами
науковців-реставраторів. Під керівництвом завідувача кафедри професора
Ярослава Вахули творча група інтенсивно працює над вдосконаленням
та виготовленням романцементу. Очолює групу доцент Ярослав Якимечко.
Хіміки, у тісній співпраці з
науковцями-реставраторами, працю-

Світлина Катерини Гречин

Д

[•]

Творчий колектив: Роман Семеген, Ярослав Якимечко, Андрій Шепінько, Богдан Панчук
та Ярослав Вахула оглядають вироби із романцементу

— Зокрема, саме завдяки старанням
завідувача кафедри Ярослава Вахули
на кафедрі відновлено хімічну лабораторію, де виконуємо хімічний аналіз
штучних та природних мінеральних
речовин.
Ярослав Якимечко разом зі своїми
„підопічними“ досліджують місцеву
сировину (мергель), яку використовують у виробництві романцементу.
Створено перелік можливих родовищ,
уточнено ряд технологічних параметрів романцементу, запропоновано
сучасні додатки, що розширюють

Романцемент є перехідним матеріялом між вапном
і портландцементом. Він дуже морозостійкий і
водостійкий, дає будинку „дихати“ й гарантує
довговічність споруди.
ють у двох напрямах. Роман Семеген
займається аналізом та встановленням хімічного та мінералогічного
складу взірців, відібраних з історичних
будівель Львова. Ярослав Якимечко
спільно з аспірантом Олександром
Хітою, маґістрами Богданом Панчуком
та Андрієм Шепіньком розробляють
технологію одержання романцементу, досліджують процеси, що відбуваються під час його тверднення та
експлуатації.
— У нашій команді кожен робить
свою справу, яка загалом виливається
на конкретний результат, — романцемент, — говорить Роман Семеген.

якісні властивості цементу, зокрема,
збільшують час тужавіння, показники
міцности тощо.
— Не дивно, що із мергелю виготовляли раніше романцемент, — каже
Ярослав Якимечко.— Геологічні дані
свідчать про те, що все наше місто
стоїть на гірських пластах, які, здебільшого, складаються з мерґельних порід.
— Моє завдання — зробити так,
щоб термін тужавіння цементу збільшити хоча б до години (розроблений
цемент, хоча і ліпший від инших, але
швидко твердне: працювати з ним можна 10 — 15 хвилин), — додає Богдан
Панчук. — Досліджувати і виготовляти

романцемент мені дуже цікаво. Тішить,
що нашою розробкою зацікавилися
австрійські реставратори і ми можемо
скласти конкуренцію европейським
виробникам. Планую вступати в аспірантуру, й займатися надалі дослідженням романського цементу, розробкою
реставраційних матеріялів.
Хоча романський цемент потрібен
не лише місту, а й деяким навчальним
корпусам Львівської політехніки, за
словами завідувача кафедри Ярослава Вахули, науковці кафедри ХТС
свої дослідження проводять з власної
ініціятиви: за браком фінансування
користуються коштами з инших госпдоговірних дослідницьких робіт.
— Через брак належних приладів
важко здійснювати сучасні дослідження. Та при бажанні цю трудність можна
вирішити, — міркує Ярослав Вахула.
— А ще через відсутність фінансування
нам бракує можливости спілкуватися
з провідними вченими европейських
вишів, які працюють у цьому напрямку, і за европейською програмою
ROCEM збираються на конференції,
присвячені романцементу. Невеликі
партії цементу одержуємо на кафедрі
із сировини, яку привозимо самі. Нині
могли б виготовляти великі об’єми
цементу для його натурних випробувань, однак, сучасної печі для його
випалу у Львові нема. Сподіваємося
на допомогу керівництва університету у створенні такого виробництва в
рамках Технопарку.
Катерина ГРЕЧИН
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українські традиції

Велика коляда крокує Україною
іздвяні свята в українській традиції чи не найколо
ритніші. Особлива урочистість відчувається у Львові.
Цьогоріч традиційно святкування розпочалися 6 січня із
встановлення дідуха (заввишки шість метрів) біля ялинки
у центрі міста. Перед встановленням цього різдвяного
символу відбулася урочиста хода колядників, яку очо
лював вертепний звіздар, а за ним ішли діточки із не
величкими дідухами в руках.
рекордів Гіннеса Д жек
Брокбенк).
Свій рекорд встановили
і тернопільчани. У Тернополі в храмі Святого апостола
Петра розмістили найбільший вертеп в Україні — 18
м заввишки і 28 завширшки.
Схожі шопки встановили в
Ужгороді і Хусті. А у Вижниці (Чернівецька область)
колядники перевершили
рекорд України — 615 осіб

Світлина Ірини Шутки

Як і торік, біля міської
ратуші львів’ян та гостей
тішила „жива“ шопка, відбувся фестиваль вертепів
та хода звіздарів. А 7 січня
на V міському фестивалі
„Свято пампуха“ львів’яни
встановили світовий рекорд — виклали малюнок
розміром 4 на 10 м із понад
семи тисяч пампушків (це
досягнення оцінив офіційний предс тавник Книги

Світлина Тетяни Пасович

Р

заколядували відому колядку „Нова радість стала“.
Нова традиція з’явилася
і на півдні нашої країни — у
Криму пройшла перша хода
різдвяних звіздарів. Кілька
десятків учнів та вчителів
Української школи-гімназії
Сімферополя пройшли центральними вулицями міста з різдвяними зірками,
які зробили власноруч під
керівництвом львівських
майстрів.
Різдвяний настрій пануватиме у Львові ще до
кінця місяця. Адже від 7 до
29 січня у храмі Пресвятої
Євхаристії проходить 13-й
різдвяний фестиваль „Велика коляда“, присвячений
гуцульським колядкам. У
ньому беруть участь по-

над 80 хорів та ансамблів.
Зокрема учасниками фестивалю будуть і колективи
Народного дому „Просвіта“
Львівської політехніки: 17
січня колядуватиме Народна хорова капела студентів
„Гаудеамус“, 24 січня —
Народний чоловічий хор
„Орфей“, а 25 січня колядки
виконуватиме Народний
камерний вокальний ансамбль „Аколада“.
Особливий різдвяний
настрій Львівській політехніці подарував Народний
ансамбль бандуристів „Заспів“, з віншуванням та
колядами вітав працівників університету. Завітали
колядники і до редакції
тижневика „Аудиторія“.
Н. П.

Студентський вертеп дарував радість

В

же п’ятий рік поспіль студенти Львівської політехніки
продовжують давню традицію голошення радісної
звістки про народження Ісуса Христа.
Величавий спів колядок, яскраві костюми та акторська
майстерність учасників вертепу дала можливість відчути
кожному, хто мав нагоду побачити це дійство, — присутність
різдвяної феєрії, а головно — пригадати про прихід Спасителя на землю в подобі людини. Упродовж цих днів учасники
святкового дійства побували у студентських храмах бл. Свщмч.
Олексія (Зарицького), Св. Володимира, а також не оминули
Гарнізонного храму Свв. Петра і Павла. Особливою радістю
сповнились військовослужбовці однієї із військових частин
Львова, які також мали нагоду побачити вертеп та поколядувати разом із студентами.
Отець-диякон Тарас ОСТРОВСЬКИЙ
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грудня 1868 року українська інтеліґенція
заснувала у Львові Товариство „Просвіта“.
Заборонене радянською владою, воно відродилося в червні 1988 року як Товариство
української мови імени Тараса Шевченка (згодом повернуло собі першоназву „Просвіта“),
а вже 14 грудня його осередок створено у
Львівській політехніці. Тож тихого грудневого
вечора говоримо з головою університетської
„Просвіти“ професором Христиною Бурштинською про роль Товариства в нашому житті

„Просвіта“ виконає своє завдання тоді,
коли всі українські голови ідентифікують
себе з Україною
― Пані Христино! Пригадаймо собі
промову студента університету
Андрія Січинського 8 грудня 1868
року на зборі у Львові: „Кожний нарід,
що хоче добитися самостійности,
мусить дбати про те, щоб нижчі
верстви суспільности, народні маси
піднести до тої степени просвіти,
щоби ця народна маса почула себе
членом національного організму, від
чула своє громадянське і національне
достоїнство й узнала потребу існу
вання нації як окремішньої народної
індивідуальности…“.
― Золоті слова! Я думаю, що першопричина наших проблем сьогодні
якраз у тому, що українська спільнота
не відчуває себе отим „членом національного організму“, а найбільше —
того не усвідомлює так звана еліта,
точніше влада. Якби на чолі держави
стояли державні мужі, сьогодні ми
могли б говорити про справедливе,
повне і безповоротне утвердження
української мови у всіх сферах життя
багатої і щасливої країни. Бо саме від
провідників нації, від їхнього патріотизму і моральности залежить духовне
здоров’я суспільства, а значить —економіка і добробут народу.
― Понад триста років бездержав
ности, двадцять років незалежнос
ти… Скільки затрачено зусиль на
цьому довгому, важкому шляху! Не
вже наша праця і праця попередніх
поколінь була марна?
― Не все так безнадійно. Навіть у часи
найбільшої темряви є люди, які запалюють свічки. Якщо проминути часи

комуністичного режиму, то і до нього, і
після (і навіть у ті роки!) українська земля родила світочів української науки і
культури. Впродовж усіх цих століть напрацьовані тонни українських історичних наукових праць, творів мистецтва
всіх видів і жанрів, які збагатили б не
одну світову культуру, та які з величезним трудом пробивають шлях до
української людини. На кожному етапі
українського національно-визвольного
руху цю важку, але благородну місію —
нести світло людям — виконує Товариство „Просвіта“.
Згадаймо сьогодні його націєтворчу роботу, підтримку національного
товаровиробника, створення кредитних спілок, культурологічних та
инших товариств, боротьбу зі шкідливими звичками (пияцтвом, курінням)
і т. ин. Це „Просвіта“ разом з иншими
патріотично-спортивними організаціями виховала юнацтво, яке без вагань
стало у лави Українського Січового
Стрілецтва, Української Галицької
Армії та Армії УНР. Їх і досі називають
найінтелектуальнішими арміями
світу. Могутній опір насильницькій
російсько-більшовицькій колективізації у 20 — 30-х роках минулого століття
на центральних, східних і південних
українських землях, а потім — на
приєднаних західноукраїнських, свідчить про те, що українці почувалися
вільними і гордими господарями на
своїй землі. А чи могли стільки літ у
жорстоких умовах боротися повстанці
у 40 — 50-их роках, якби не мали високих поривів до волі, прищеплених
справжньою елітою нації — провідни-

ками цих рухів? А згадайте дисидентівшестидесятників, які перейняли від
старшого покоління прапор боротьби
за незалежність України! А хіба не
наше, а згодом наступні покоління зберегли і воскресили ідею державної незалежности у 70 — 90-ті роки? Отож —
дух „Просвіти“ не згасав ніколи!
― Я пам’ятаю, скільки людей поста
вили свої підписи за державність
української мови наприкінці 80-х… За
вдяки цим підписам я відкривала для
себе політехніків, адже до того часу
здавалося, що у цьому зросійщеному
інституті, який у Львові називали
„останнім бастіоном застою“, вже не
залишилося жодної української душі…
― Політехніки — люди конкретні. Їм
притаманна інженерна думка, наукове
мислення, вміння аналізувати і розважливо приймати рішення, що стає міцним фундаментом для твердих переконань і громадянської позиції. Сьогодні
можна назвати сотні імен політехніків,
які відгукнулися на заклик повернути
українське слово в науково-технічну
термінологію та студентські авдиторії.
― А це якраз і є те найважливіше,
про що 1907 року писав Михайло
Грушевський: „Поки українська мова
не здобуде собі місця у вищій школі,
поки вона не служить органом ви
кладання в університетах та в ин
ших навчальних закладах, поки вона
не стала знаряддям наукової праці
у викладанні і літературі, доти сус
пільство, народність, що розмовляє
цією мовою, почуватиметься на
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становищі нижчої, культурно непо
вноцінної нації“. Чи не тому україно
фоби всіх часів гальмують розвиток
і поширення української мови в Укра
їні? Їм, мабуть, дуже хочеться, щоб
цей добрий, працьовитий, мудрий
народ, який з давніх-давен годував
цілий світ хлібом і своїм невичерп
ним інтелектом, залишався рабом
на своїй благодатній землі, яка для
загребущих олігархів та їхніх лакеїв
є лише територією збагачення.
― Це добре розуміли наші мудрі
попередники. Це розуміють і наші
просвітяни. Саме тому одним з найважливіших завдань ми визначили
перехід Політехніки на українську мову
викладання і наукової праці, провадження документації…
― Пригадаймо докладніше, як це
відбувалося…
― Ще на самому початку дев’яностих
років ректорат Політехніки не тільки
підтримав ініціятиву Товариства української мови, а й заохочував науковців
і педагогів до цієї роботи. Спільно
з представниками адміністрації ми
написали Програму організаційнометодичних заходів із впровадження
Закону „Про мови в Українській РСР“,
яку в квітні 1990 року затвердила Вчена рада. Зауважте: це було більш, ніж
за рік до проголошення Незалежности!
У ній були чітко визначенні головні завдання: українська мова викладання,
забезпечення навчального процесу
українською навчально-методичною
літературою, написання (або переклад) підручників і посібників українською мовою, підготовка наукових
праць, укладання термінологічних і
перекладних словників, провадження
документації. Питання постійно було
на контролі Вченої ради інституту
і ради Товариства. Двічі на рік ми
здійснювали перевірки, наші звіти заслуховувала Вчена рада, ухвалювала
відповідні рішення. Матеріяли перевірок друкували в інститутській газеті.
Я розгортаю старі підшивки
газети. Ось „Львівський політехнік“
від 14 листопада 1991 року. На 2-ій
сторінці А-3 формату під рубрикою
„Як впроваджується Закон про мови
в Українській РСР“ розміщена стаття
„Підстав для заспокоєння немає“. У
ній докладно розповідається, як факультети виконують Програму. Поруч опубліковано ухвалу Вченої ради,
в якій вказані недоліки, встановлені
терміни їх усунення.
У „Львівському політехніку“, число 6 за травень 1992 року — знову

велика стаття голови мовної комісії
ради осередку Товариства української
мови доцента Ростислава Білосевича
„Державна мова — обов’язкова для
всіх“. І знову― ухвала: „1. Вважати, що
Програма… в основному виконана. 2.
Завершити перехід до функціонування
української мови в усіх сферах життя
інституту до 1 вересня 1992 року“.
― Здавалось би — і що в цьому над
звичайного? Але ми з Вами, пані Хрис
тино, добре пам’ятаємо, що за цими
газетними рядками — титанічна
праця всього колективу політехніків…
― Особливо велика заслуга у виконанні цієї Програми Р. Білосевича, О. Захарків, В. Данилович, М. Ганіткевич,
В. Літинського, О. Івахіва та багатьох
инших. Та чи не найбільшу роль тут
відіграла Термінологічна лабораторія
(НДЛ-89), створена в 1991 році при
Львівській політехніці. Багато років
нею керував автор кількох підручників українською мовою, редактор короткого електротехнічного словника
професор Володимир Перхач. Через
рік він очолив створений спільним
наказом Держстандарту та Міносвіти
України Технічний комітет стандарти-
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просвітницькі задуми, якби не його
особистий приклад і підтримка? У
радянські часи, пригадую, засідання
ректоратів, вчених рад та инші ве
лися російською мовою. У переломні
80 — 90-ті українською заговорили
окремі керівники інституту, а
після того, як Політехніку очолив
Рудавський, — на всіх засіданнях за
панувала українська мова.
― А хіба можна не згадати роль кафедри української мови і особисто
її завідувача Геннадія Вознюка? Ця
кафедра, створена ще в 1989 році,
стала центром українства у Львівській
політехніці. Окрім того, що її колектив
своїм членством, інтелектом і працею
суттєво підсилив Товариство, готував
словники та инші мовознавчі видання,
провадив велику виховну роботу серед
студентства, виступав з просвітницькими статтями на сторінках „Львівського
політехніка“ (потім „Аудиторії“), — викладачі і науковці кафедри провадили
курси української мови для тих, хто
не знав її і хотів вивчити, зокрема для
викладацького і командного складу
Військового інституту. Кафедра перша
в Україні впровадила для всіх студентів
обов’язковий курс ділової української

Здобувши державу, ми сподівалися, що всі
просвітницькі і контролюючі функції тепер
виконуватимуть державні органи, а громадські
організації лише допомагатимуть.
Так, як це є у нашій Політехніці.
зації науково-технічної термінології (з
1996 року його очолює доцент Богдан
Рицар). Чимало зусиль, душі й інтелекту вклав у цю справу другий голова
Товариства української мови світлої
пам’яти доцент Євген Шморгун.
― Одним із найвагоміших кроків, що
допомогло Політехніці перейти на
українську мову викладання, стало
створення власного видавництва…
― Ця ідея і її реалізація належали
незабутньому ректорові Юрієві Рудавському. Далекоглядний керівник,
він розумів, що без потужної сучасної
поліграфічної бази не вдасться забезпечити навчальний процес україномовною літературою.
― Юрій Кирилович був мудрим стра
тегом і керманичем, справжнім
державним діячем. Я не раз думаю:
чи вдалося б реалізувати всі наші

мови та забезпечила навчальний процес власними посібниками. Однією з
перших відгукнулася на ініціятиву мецената Петра Яцика організувати конкурс
знавців української мови і проводить
його щороку й досі. А як активізував
громадську думку організований доцентом Іриною Фаріон конкурс студентських плакатів „Мова ― твого життя
основа“! А безліч тематичних вечорів
та академій! Зрештою, про все це писала наша газета. Тоді в кожному числі
„Аудиторії“ була сторінка „Просвіти“…
― Просвітницькі статті газета
друкує і сьогодні. Та ще до проголо
шення Незалежности наші науковці
подавали до друку надзвичайно цікаві
матеріяли з історії України, про події,
які замовчувалися, про постаті, імена
яких були заборонені. Боюся, що зараз
Закінчення на 13 с. →
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люди університету
афедрі менеджменту персоналу та адміністрування Інституту економіки та менеджменту Львівської поКй інституту
літехніки 20 січня виповнюється рік. Її керманич — доктор економічних наук, член Вченої ради університету
Галина Захарчин, — не просто сучасний керівник-менеджер. Це лідер, який мислить глобально,
бачить стратегічний розвиток усіх доленосних процесів

Жити не лише для себе…
Вміє запалити словом
до конкретних дій
Перш, ніж зустрітися з Галиною Захарчин, вдалося поспілкуватися з людьми, які знають і шанують її як людину,
керівника і громадського активіста.
— Нам дуже імпонувала її патріотичність, вміння запалити словом до
конкретних дій, — каже випускник
кафедри менеджменту організацій
2005 року Мирослав Криса, нині
— керівник відділення Першого
українського міжнародного банку,
голова кафедрального ДЕКу із захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт.— Ми пройшли „бойове
хрещення“ на виборах Президента у
Дніпропетровську, пізніше — у Києві,
на Помаранчевій революції, де Галина
Миронівна підтримувала нас своєю
відкритістю до змін, що на той час
не було так вже й безпечно. Галина
Захарчин належить до керівників, які
не дають працівникам постаріти на
своїх посадах.

Має принципову позицію
в усіх стратегічних
питаннях
Якщо раніше Галина Захарчин багато
сил і вміння віддавала на організацію
високодуховних вечорів, які залюбки
відвідували не лише студенти — учасники дійств, а й їхні батьки і друзі, викладачі кафедри зі своїми дітьми, то
нині, як завідувач кафедри, має багато
адміністративної й організаційної роботи. Як фаховий науковець виступає
на конференціях, опонує дисертації.
— Галина Миронівна чудово розуміє свою персональну місію на кафедрі, — говорить старший викладач
Надія Любомудрова. — Як сучасний
лідер вона має принципову позицію в
усіх стратегічних питаннях, креативно
підходить до стилю, індивідуальности, інтелектуального самонавчання.
Щира, відкрита людина, любить театр,
музику, від мами успадкувала добре
відчуття ритму і гарний голос. Народна
пісня — обов’язковий елемент будьякого заходу, і є частиною кафедральної корпоративної культури.

ні мислеформи, — то вони стануть
достойними будівничими держави.
Намагаємося будувати стосунки на кафедрі за моделлю української родини.

Без неї „Просвіта“ —
не „Просвіта“
Професор Христина Бурштинська,
котра очолює університетську „Просвіту“, без Галини Захарчин (відповідає за культурно-масову роботу)
Товариства взагалі не уявляє:
— Це надзвичайно цікава особистість, дуже толерантна, ніколи
не говорить порожніх слів, у ній відчувається поетична ранима душа.
Галина — тверда у своїй громадянській позиції і водночас делікатна й
жіночна. Організовані нею поетичні
вечори ― то ціла епоха в Політехніці,
так, як і виступи симфонічного оркестру, хору „Орфей“, инших великих
колективів. Ми її дуже любимо і шануємо. Галина — стрижень нашого
Товариства.

Аристократка духу
Галина Захарчин має велику стратегічну мрію — створити модель українського менеджменту, яка не втрачала
б свою національну ідентичність і
водночас ґрунтувалася на кращих світових традиціях і наукових здобутках.
— Найважливіше для мене —
виховання молодих аристократів
духу, що, власне, і є місією нашої
кафедри, — каже Галина Миронівна.
— Але спочатку ми самі маємо стати
аристократами духу. Дбаємо, щоб
наші студенти були всебічно обізнані
у своєму фаху, любили науку і займалися нею. Якщо ми передамо їм те,
що самі маємо в душі, — свій інтелект,
мислення, світосприйняття, позитив-

— Галино Миронівно, звідки у Вас
така, майже планетарна, любов
до людей?
— Я народилася і зростала в родині,
де панувала любов. Любов оточувала
мене і в школі, і в інституті. Прикладом доброго наставника для мене
залишився наш перший університетський куратор Віктор Пинзеник. Ми
й донині з ним дружимо. Відчуваю
й адекватне ставлення до себе. Любов — це ж відповідальність і дуже
важлива робота.
— У Вас — поетична, творча нату
ра. Наука ж вимагає зовсім иншого
складу характеру, більшої дисци
пліни. Як Вам вдається поєднати
ці стихії?
— На перший погляд, мій стиль мислення й романтичні асоціяції не дуже
вкладаються в ці рамки. Я ж дивлюся
на науку, як на романтичну річ. Иноді
й справді нелегко було сісти за написання дисертації. Тоді допомагали
Ліна Костенко і Микола Вінграновський, збірки яких завжди лежать
на моєму столі. Починала з лірики
жіночої, завершувала чоловічою. Чоловічий склад мислення, який йшов
від поезій Вінграновського, врівноважував мене і змушував працювати
в умовах строгих рамок. Крім цього,
допомагало й моє зобов’язання: написати й захистити докторську дисертацію.

„Мрію закласти
підвалини духовної
економіки“
— Маєте якісь плани стосовно своєї
наукової праці надалі?
— Хочу написати нові монографії, на
які дивлюся не лише як на науковий
продукт, а й як на художній. До того
ж, пишу нові посібники (вже маю
2 підручники, 7 посібників з грифом Міносвіти, 4 монографії, з них
дві — одноосібні). У видавництві є
ще 2 монографії. Планую зробити
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наш календар
авторський посібник з основ підприємництва. Хотілося б написати таку
книжку, якої ще ніхто не написав:
на стику філософії, менеджменту,
національної специфіки, ліричних
речей… Моя заповітна мрія — долучитися до створення духовної
економіки. Нині домінує прагматичний інтелект, та прийде час і ми
говоритимемо про етичну, духовну
економіку. Хочеться закласти підвалини духовної економіки.

„Працюємо
над корпоративною
культурою“
— Ви — керівник зі стажем, але
Ваша кафедра матиме тільки ро
чок. Як Ви почуваєтеся у ролі „ма
тері“ цього немовляти?
— Перебуваю в мрійливому стані, але
реально оцінюю те, що стоїть за тим
роком і наші можливості на майбутнє.
Загалом, налаштована оптимістично:
треба ж „дитину“ у світ випустити,
щоб вона достойно почувалася у
ньому, і, незважаючи на жорстку
конкуренцію, виборола гідне місце
на ринку освітянських послуг.

Плануємо ліцензувати спеціяльності „Управління персоналом та
економіка праці“ й „Бізнес адміністрування“; розширити контакти із
зовнішнім середовищем, налагодити
співпрацю з Центром зайнятости для
проведення спільних тренінгових
програм, круглих столів, обміну досвідом, формування баз практики;
започаткувати співпрацю з консалтинговими організаціями, партнерський
діялог з Інститутом соціогуманітарних
проблем людини Західного наукового центру; налагодити співпрацю
із Суботньою школою кадровика.
Намагатимемось працювати над корпоративною культурою і далі зустрічатимемось за кавою, де народжуються
цікаві дискусії, наукові ідеї. До слова,
на цих зустрічах студенти діляться з
нами своїми планами, думками, найсокровеннішим. Ми жартома називаємо нашу кафедру дуже патріотично
— УПА (Управління персоналом та
адміністрування). Колеги з инших кафедр, які приходять до нас на „Олімп“
(кафедра розташована на п’ятому поверсі), кажуть, що заряджаються від
нас позитивною енергією.
Катерина ГРЕЧИН

як много важить слово!

„Просвіта“ виконає своє завдання
тоді, коли всі українські голови
ідентифікують себе з Україною
→ Закінчення. Початок на 10 с.

не зможу пригадати всіх авторів,
але пам’ятаю, що добрий приклад
тому подали професори Леонтій
Дещинський, Лев Полюга, доценти
Ігор Гаврилів, Олександра Захарків….
А тепер я собі думаю: чи не зарано
заспокоїлася „Просвіта“, вважаючи,
що вже виконала своє завдання?
― А хто сказав, що ми заспокоїлися?
Те, що Політехніка однозначно і безповоротно стала найпрестижнішим українським університетом, що нинішній
ректор професор Юрій Бобало усіляко
підтримує як видавничу діяльність, так
і инші сфери функціонування української мови в університеті, не означає,
що для „Просвіти“ не залишилося роботи. Нам треба постійно плекати рідну
мову, підтримувати українські традиції,
виховувати свідомих громадян Украї-

ни. А якщо розглядати мовну політику в
масштабах усієї держави, то, можливо,
помилкою „Просвіти“ є те, що, здобувши державу, ми сподівалися, що всі
просвітницькі і контролюючі функції тепер виконуватимуть державні органи, а
громадські організації лише допомагатимуть. Так, як це є у нашій Політехніці.
На жаль, в Україні владні інституції цю
роботу проводять дуже неохоче, а
иноді просто гальмують. Тому поділяю
думку патріярха української літератури
і першого голови відродженої „Просвіти“ Романа Іваничука: „Не заспокоюймось сьогодні своєю незалежністю
і не допускаймо думки, що „Просвіта“
відживає свій вік — вона зможе відійти
в минуле тільки тоді, коли всі українські
голови ідентифікують себе з Україною“.
Розмовляли Христина БУРШТИНСЬКА
та Ярослава ВЕЛИЧКО

19 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща).
22 січня — День соборности України.

Пам’ятні дати
17.01.1869 — народився Iван Труш,
український живописець i художнiй
критик.
17.01.1901 — iнтронiзацiя Андрея Шептицького на Галицького митрополита.
17.01.1921 — у Вiднi відкрито Український Вiльний Унiверситет.
19.01.1809 — народився Едґар По,
американський письменник, родоначальник детективної літератури.
19.01.1912 — народився Голова Проводу ОУН Ярослав Стецько.
19.01.1939 — у концтаборі загинув Михайло Драй-Хмара, український поет i
літературознавець.
19.01.1959 — помер Олександр Носалевич, український співак, соліст провідних театрів Европи.
20.01.1884 — народився Іван ФещенкоЧопівський, визначний металурґ, автор
об’ємного твору „Металознавство“,
громадський і політичний діяч, міністр
промисловости і торгівлі в уряді УНР.
20.01.1897 — народився поет i есеїст
Євген Маланюк.
22.01.1775 — народився Андре Марі
Ампер, французький фізик і математик.
22.01.1788 — народився Джорж Ґордон
Байрон, англійський поет, учасник визвольного руху в Італії та Греції, автор
роману у віршах „Дон- Жуан“.
22.01.1803 — помер Кирило Розумовський, останній обраний гетьман
України.
22.01.1918 — Центральна Рада IV Універсалом на Софійській площі в Києві
проголосила самостійність України.
22.01.1919 — Директорія УНР на
Софійській площі в Києві проголосила
Злуку всіх українських земель (західних
і східних) в одну Українську державу.
22.01.1920 — померла Наталія Кобринська, українська письменниця.
23.01.1921 — підступно вбито видатного українського композитора Миколу
Леонтовича.
24.01.1869 — народився Остап Нижанківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав
Людкевич, український композитор.
25.01.1736 — народився Жозеф Луї
Лаґранж, французький математик і
механік.
25.01.1756 — народився Вольфґанґ
Амадей Моцарт, австрійський композитор.
25.01.1840 — помер Сімон Дені Пуассон, французький математик і механік,
автор праць з теоретичної механіки,
матаналізу, математичної фізики.
25.01.1942 — помер Агатангел Кримський, український письменник,
філолог-орієнталіст, академік.
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Болонський процес: студентський погляд
23 — 25 грудня в Національному
університеті „Львівська політехніка“
відбувся реґіональний студентський
форум „Болонський процес: студент
ський погляд“, який організували
Управління з питань сім’ї та молоді
Львівської обласної державної адмі
ністрації спільно з Колегією студентів
і аспірантів Львівської політехніки та
Національним студентським союзом.
Незаважаючи на сесійний період,
було багато охочих долучитися до
роботи форуму та подискутувати про
реформи і проблеми у вищій школі.
Представники органів студентського самоврядування, студентських профспілок, наукових товариств студентів
та аспірантів із шістнадцяти областей
України розповідали про особливості
впровадження Болонського процесу,
про проблеми, пов’язані з організацією
навчально-виховного процесу в їхніх
університетах.
Найбільше дошкуляє студентам
система оцінювання знань. Запро-

вадивши Европейську кредитнотрансферну систему (ECTS) у вищих навчальних закладах України,
професорсько-викладацький склад
почав займатись додаванням і відніманням балів, діленням їх на поточний контроль, самостійну роботу та
екзаменаційний контроль. Внаслідок
цього — у кожного викладача своє
оцінювання і свій Болонський процес.
Проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків Юрій
Рашкевич у своїй пленарній доповіді
проаналізував ситуацію, що виникла
в Україні через нерозуміння вимог
Болонської декларації та сучасних
тенденцій у европейському просторі
вищої освіти. Дав відповіді на безліч
запитань, допоміг зрозуміти, який напрям у розвитку освіти взяла Европа
і чим це зумовлено. Виявилось, що
Болонський процес — це не ділення
балів, не вільне відвідування пар, не
модульні та підсумкові контролі, й аж
ніяк не ІНДЗ (індивідуальне навчальнодослідне завдання). Як наголосив Юрій

Михайлович: „Болонська декларація
передбачає запровадження системи
легкозрозумілих та порівнювальних
освітянських ступенів для підвищення
конкурентоспроможности та шансів на
працевлаштування для европейських
громадян, а також кооперацію щодо
забезпечення якости освіти“.
Також студенти обговорювали проєкт Концепції розвитку студентського
самоврядування, що розробив Національний студентський союз. Багато
питань виникло щодо можливостей
реалізації студентської мобільности та
навчання за кордоном.
Організатори запевнили, що такі
заходи відбуватимуться частіше, адже
тема реформування освіти і роль органів студентського самоврядування у
цих процесах є надзвичайно важливі
для інтеґрації України в европейський
простір вищої освіти.
Олена ГУМЕНЮК,
перший віце-президент
Національного студентського союзу

молодіжні ініціятиви

Н

априкінці минулого тижня, 13 січня, представники
молодіжних громадських організацій, органів сту
дентського самоврядування та первинних профспілкових
організацій студентів і аспірантів вищих навчальних за
кладів области зібралися на зустріч-нараду з начальником
Управління з питань сім’ї та молоді Львівської обласної
державної адміністрації Анатолієм Ігнатовичем.
Головною метою зустрічі
було обговорити пріоритети молодіжної політики
Львівщини на 2012-ий рік,
формування плану заходів
на поточний рік та обрання представників молоді
области до складу колегії
Управління з питань сім’ї та
молоді Львівської обласної
державної адміністрації.
Обговорюючи конкурс
молодіжних проєктів, начальник управління закликав очільників молодіжних
організацій насамперед
звертати увагу на заходи з
патріотичного спрямування
та проєкти, скеровані на
оздоровлення дітей і студентської молоді. Ігнатович

звернув увагу молоді й на
те, що 2012-ий рік присвячено 70-річчю створення
УПА, 140-ій річниці від дня
народження відомого художника Олекси Новаківського та діяча ОУН Ярослава Стецька. Також цьогоріч
виповнюється 120 років від
дня народження патріярха
Йосипа Сліпого та 100 років
з дня створення „Пласту“.
Голова первинної профспілкової організації студентів Національного лісотехнічного університету України Ігор Гайдук запропонував
проводити подібні зустрічі
наприкінці року, щоб обговорювати все, що вдалося
чи не вдалося реалізувати,

Світлина Наталії Павлишин

Новий рік — нові плани

що дасть можливість поліпшити співпрацю управління
і молодіжних організацій у
майбутньому.
Більше заходів наукового спрямування запропонував проводити голова
Колегії та профкому студентів і аспірантів Львівської
політехніки Богдан Поліщук.
Окремо начальник управління закликав керівників
молодіжних громадських
організацій та очільників

студентських профкомів залучити студентську молодь
до заходів з нагоди Дня соборности 22 січня. В цей день
планують організувати „живий ланцюг“ від пам’ятника
Михайлові Грушевському до
пам’ятника Євгенові Петрушевичу на Личаківському
кладовищі. Цікаві заходи
Управління молоді проведе
на вшанування пам’яти Героїв Крут.
Наталія ПАВЛИШИН
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І прийдуть до тебе три майстри
у гості…

Г

алерея „Леміш“, яка не так давно
з’явилася на культурній мапі Львова
на вулиці Ставовій 7в (бічна Хімічної),
напередодні Старого Нового року за
просила до своїх залів трьох визнаних не
лише в Україні, а й за кордоном, митців
— художників Бориса Буряка, Михайла
Демцю та скульптора Василя Ярича. Їх
твори стали святковою окрасою галереї.

Експозиція є ні підсумково-юві
лейною, ні тематичною, а лише нагодою
для митців продемонструвати глядачеві
свої творчі настрої і здобутки за останні
роки. Їх роботи — а це 29 живописних
полотен і 13 скульптур — гармонійно
поєднались у виставковому просторі
галереї як щодо кольору, так і щодо
форми та пластики.
Михайло Демцю, як свідчать його
яскраві полотна, намальовані з душевним розмахом, коли не шкода фарб,
аби максимально передати глядачеві
враження від побаченого, і далі оптимістичний. Його еспанські вечори і ранки соковиті, свіжі та невимовно теплі,
навіть при наявності в зображеному
білого й синього.

Художник Борис Буряк більш стриманий у виражальних засобах: лінії
плутані, силуети розмиті, кольори
приглушені. Чи то міський сюжет, чи
натюрморт з фруктами, чи людська постать — усе загадково і не так відверто,
як у його колеги по пензлю.
Зрівноважує цих двох митців скульптор Василь Ярич. Він обрав для експонування роботи переважно з двох
серій — біблійної — варіятивність подачі історії „Повернення блудного сина“
і філософсько-життєвої — взаємодія
двох начал — жіночого й чоловічого, їх
діялог та доповнення одне одного (хоч
жінка у скульптурних композиціях, як
випадково помітилось, здебільшого над
чоловіком — можливо, тому, що життя
починається таки з неї).
Митці представляли свої роботи
утрьох ще кілька років тому. Галерея
„Леміш“ дала змогу оприлюднити те,
„в чому кожен виклався енерґетично
найбільше“. Виставку Михайла Демцю,
Бориса Буряка та Василя Ярича відкрито
для огляду до 14 лютого.
Наталя ЯЦЕНКО

високі ноти

М

Астор П’яццолла — танго для
слухання

узика відомого аргентинського
музиканта і композитора другої
половини двадцятого століття, запаль
ними ритмами зігріваючи публіку, 15
січня звучала у концертній залі Львів
ської філармонії.
Астор П’яццолла своєю музикою
змінив уявлення про танго, внісши в
його традиційність елементи джазу
і класичної музики. Як Йоган Штраус
підняв вальс до вершин досконалости,
так і пристрасна любов П’яццолли до
танго („музика — це більше, ніж жінка“)
принесла йому славу короля цього виду
танцю. Відчути витончену матерію „нового танго“ — не тільки танцювальної,
але й серйозної музики, поліфонічної,
збагаченої художніми прийомами модернізму, львівський слухач отримав
змогу у цей недільний січневий вечір.
Концертна програма складалася з
двох частин. У першій частині головним
твором стали „Пори року“ для скрипки і
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струнних в аранжуванні Леоніда Десятникова. Осінь, зима, весна і літо — не
зовсім Вівальдівські, а такі, як бувають
у Буенос-Айресі, зі своїми, тангівськими,
контрастами. Частину „Зима“ Молодіжний академічний симфонічний оркестр
„INSO-Львів“ (а саме він був цього разу
на сцені) разом із солістом-скрипалем
Назарієм Пилатюком виконав повторно,
з нагоди початку справжньої зими у нашому місті.
Друга частина мала свою родзинку — „Aconcagua“ (назва найвищої
гори Південної Америки) — концерт
для бандонеону, струнного оркестру й
ударних. Соліст Роман Юсипей (баян)
спільно з оркестром дали нам змогу
зануритися у світ високої музики. Крім
цього, прозвучала „Історія танго“ і на
завершення — „Медітанго“ й „Oblivion“
(„Забуття“). Опісля останніх акордів покидати зал не хотілося ні слухачам, ні
виконавцям…
Н. Я.

13 та 14 січня у клубі „Хмільний
дім Роберта Домса“ відбувався
четвертий музичний фестиваль
„Рок-Коляда“. Під час нього відомі українські гурти, які грають
у різноманітних стилях — від
фолку та року до ска і панку —
виконували власні твори, колядки
та щедрівки в авторській обробці.
Цьогоріч фестиваль розширив
часові кордони і це дало змогу
виступити більшій кількости
гуртів: „КораЛЛі“, „Ґорґішелі“,
„Фолькнери“, „Cherry band“,
„Тарасова ніч“, „Йорий Клоц“,
„Zapaska“ та „ДримбаДаДзиґа“.
Більшість гуртів показали також
невеличкі вертепи та театралізовані дійства.
Виставка найбільшої колекції
гуцульських ікон на склі Івана
Гречка під назвою „Червоні
образи“ відкриється 19 січня
в галереї ICONART. Гуцульські
ікони вирізняє особлива палітра,
в основі якої — яскраве червоне
тло. Споглядаючи їх образи, ми
потрапляємо у втрачений світ
автентичних гуцульських ґражд і
церков. Виставка буде відкрита до
15 лютого.
У межах проєкту „Пласти Прихованого“ 22 січня у Музеї ідей
відбудеться концерт гурту „Йорий
Клоц“ та перегляд фільму „Заповіт“ Еміра Кустуріци. „Йорий
Клоц“ — неординарна команда,
що ламає всі стереотипи про
народну музику, переносить її у
зовсім инші пласти сприйняття,
представить свою повноцінну
сольну програму. „Заповіт“ —
це добра сатирична історія з
простим гумором, прекрасними
сербськими краєвидами, гарною
музикою і гарним закінченням.
У львівському храмі Пресвятої
Євхаристії до 29 січня триватиме
різдвяний фестиваль „Велика коляда“, присвячений гуцульським
колядкам. А розпочався фестиваль 8 січня концертним виступом хору „Вірую“ Храму святих
Ольги та Єлизавети у Львові.
Загалом у „Великій коляді“ візьме
участь понад 80 хорів та ансамблів. Гала-концерти фестивалю
пройдуть 22 та 29 січня.
За матеріялами інформаґенцій
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нове життя давніх традицій

Крига оживає при мінус п’ять

К

рижані скульптури на Водохре
ща — давня українська традиція.
Чи не в кожному селі, де є хоч неве
личка річка, перед водосвяттям ви
різають хрест із льоду, який фарбують
у червоний колір відваром столового
буряка. Вже кілька років Львів від
роджує рідні традиції та одночасно
долучається до світових, даруючи
львів’янам та гостям можливість
помилуватися то сніговими „Химе
рами“, то „Музикантами“ (2010), а
тепер — ще й крижаними піраміда
ми, сфінксом, левами, драконом,
випити за крижаною барною стійкою
з крижаних склянок і навіть побувати
на крижаному футбольному полі. Всі
ці дива в Ice-House (Крижаному буди
ночку) на площі Ринок створив львів
ський скульптор Мирослав Дедишин.

Світлини Анни Герич

Хоч Ice-House з’являється біля
Рат уші вже другий рік поспіль, і
організатори „Львівські ярмарки“
анонсували його футбольну тематику,
скульптор усе-таки зумів здивувати.
Під білим тентовим куполом зав
вишки 9 м, діяметром 14 м і площею
154 м², який має форму футбольного
м’яча і розсіює світло, ще до Різдва
діялося щось таємниче. У холодному
царстві льодових кубів народжувалося життя.
― Ми — всередині м’яча. Він
круглий і може бути символом яйця,
у якому зароджується нове життя. У
цьому м’ячі-яйці продемонстровано
як зароджувався і розвивався від

― Чи це єдина перевага або особли
вість льоду з-поміж инших матері
ялів (дерева, каменю, бронзи)?― запитую в автора.
― Якщо подивитися на роботи, які
створюють на світових фестивалях,
конкурсах, то це за мистецьким і технічним рівнем унікальні речі. Скульптори вкладають у них душу.

своїх початків аж до сьогодні футбол,
оскільки маємо тему Евро-2012. Історія починається з єгипетських часів,
адже єгиптяни поклонялися богу Ра.
Це божество Сонця, а Сонце — це
куля. Куля-сфера і куля-м’яч. Єгипетську еру проілюстровано пірамідами
і Сфінксом, який тримає у лапах м’яч.
Є також людино-лев, бо напівтварини
й напівлюди були популярні у древніх
народів. Він теж тримає м’яч, ніби передає його далі … до греків. Від греків
ми успадкували амфітеатр, тобто,
арену. Це стадіон „Арена-Львів“, який
також тут. Планувалося, що довкола
цього стадіону-стола, на якому розграфлене футбольне поле, будуть ще
й справжні глядацькі місця, де можна
було б посидіти, сфотографуватися.
Але погода внесла свої корективи.
Ще є скульптура лева — символу
міста, який зловив м’яч. Його розмістили на крижаному написі Lviv, а
прототип прикрашає будинок №14
на площі Ринок (XVI ст.). Позаду нього ― футбольні ворота, стилізовані
під львівські кам’яниці, — пояснює
свій задум митець.
Цьогорічна тепла зима завадила
Мирославові Дедишину та його помічникам створити ще й крижаного
футболіста, який ось-ось заб’є гол у
ці ворота, а також третю піраміду і
рельєфні зображення цікавих футбольних моментів навколо барної
стійки. Сама ж стійка, як і торік,
виблискує ще й крижаними склянками, що виглядають не гірше від
кришталевих.

― Але, попри те, вони не є вічні…
― Так, але в цьому, можливо, й перевага льоду: не треба думати, куди потім ті скульптури подіти. Наступного
року можна робити нові. Лід — прозорий. У цьому також його важлива
риса. Він дуже гарно виглядає на
чорному фоні.
Цінитель гороскопів всередині
Ice-House може сфотографуватися з
крижаним драконом, рік якого за китайським календарем розпочнеться
23 січня.
Торік Крижана хатинка з’явилася з
легкої руки майстра у Львові вперше.
Однак, як і цього року, львівська примхлива погода не була до неї доброзичливою і дозволила відкрити скульптури
аж у лютому. Це були чотири вежі, в
яких легко впізнавалися найвідоміші
львівські будівлі. Поблизу всі охочі
могли купити коктейлі у крижаних
склянках та випити їх за такою ж, як і
цьогоріч, крижаною барною стійкою.
У руках Мирослава Дедишина
оживає не тільки крига. Свої твори
він виконує в бронзі та дереві, рідше
в цементі чи металі, інколи в камені,
теракоті, або комбінує з різних матеріялів, цікавиться просторовою графікою. Його теми: анімалістика, ангели,
спорт, знаки зодіяку, портрети, міфи,
жарти. Він створив бравого вояка
Швейка, який охороняє наші велосипеди біля однієї з колон Ратуші. Знають про митця не тільки в Україні, а й
по всій Европі: його роботи встигли побувати в галереях „Vogel“ та „Seywald“
(м. Зальцбурґ), на вернісажах у Гайдельберзі, Ганновері, Маннгаймі,
Гайльброні… За крижаного „Янгола“, у
2009 році на фестивалі Crystal Garden
в Оттаві, Мирослав Дедишин здобув
друге місце.
Львівська Крижана хатинка, обіцяють, стоятиме до березня, адже
всередині купола працює спеціяльний
пристрій, який створює постійну температуру мінус 5 градусів.
Анна ГЕРИЧ
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Кросворд
Горизонтально:
1. Чистий штучно огранений алмаз;
брильянт. 3. Українська обрядова різдвяна пісня. 5. Опера Георгія Майбороди.
7. Спідниця балерини. 9. Документальний фільм про поточні події суспільного
життя. 10. Підземна міська швидкісна
залізниця. 12. Дочка крітського царя,
що вивела Тезея з лабіринту за допомогою клубка ниток. 14. Український
жіночий одяг, що використовується
замість спідниці для обгортання стану поверх сорочки. 16. Столиця Чехії.
17. Три терцети. 18. Роль Пітера Фалька
в телесеріялі. 19. Старший син Омелька Кайдаша. 21. Те, що тримає в руці
статуя Свободи в США. 24. Письмова
робота для перевірки грамотности
учнів. 25. Солдатський гуртожиток.
27. Виконавець ролей у театральних виставах. 28. Суміш бітуму з тонкоподрібненими мінеральними речовинами,
що використовують для покриття доріг.
30. Найбільша за площею держава світу. 31. Столиця Португалії. 32. Великий
водоплавний птах із шкірним мішком
під нижньою щелепою. 33. Назва азіятської частини Туреччини.
Вертикально:
1. Сніп, який ставлять українці в кутку
світлиці перед Різдвом. 2. Одиниця
магнітної індукції. 3. Водоплавний
свійський птах. 4. Приємний і ніжний
запах; пахощі. 5. Невелика арія, що
має наспівно-декламаційний характер.
6. Держава в Европі. 7. Сприятливі умо-

ви для майбутньої діяльности; те, що
чекає на кого-небудь у майбутньому.
8. Давньогрецька богиня мудрости,
опікунка наук і ремесел. 10. Вітер, що
періодично змінює свій напрям: улітку
дме з океану на материк, а взимку — з
материка в океан. 11. Відділ зоології,
що вивчає птахів. 13. Граф із роману
Б. Стокера. 15. Танець М. Огінського.
20. Щорічна нагорода, яку присуджують у Лос-Анджелесі за найкращі
фільми. 21. Гучний публічний успіх;

бурхливе схвалення. 22. Прилад для
підсилення слуху в людей, які недочувають. 23. Воєнний трофей індіянських
племен у вигляді волосся зі шкірою,
здертого з голови ворога. 24. Лісовий
птах, який добуває їжу з-під кори дерева. 26. Відросток нервової клітини.
28. Воскоподібна запашна речовина,
що утворюється в кишківнику кашалотів. 29. У давньогрецькій міфології муза,
покровителька комедії.
Склала Христина ВЕСЕЛА

веселі забави

„Єталон“ і „Коліжанки“ — об’єднані перемогою

З

Другими стали гості з Хмельницького — суржикомовна команда „Отдихаєм вмєстє“. А третє
місце посіла команда Львівської політехніки
„Загорецька Людмила Степанівна“. Цю команду,
зокрема, відзначили грамотою „Відкриття року“.
У фіналі команди змагалися у чотирьох
конкурсах — візитка, розминка, СТЕМ та конкурс однієї пісні. Провідною темою гри стала
„Різдвяна казка“.
Загалом протягом сезону 2011 року у своїй
кмітливості позмагалися 32 команди з усієї
України.
Н. П.

Світлина Наталії Павлишин

авершився сезон Відкритої телевізійної
ліги КВН „Європа“. Фінальна гра відбулася
9 січня. Перше місце і звання Чемпіона 2011
року розділили фаворити всіх ігор цього сезо
ну львівські команди „Єталон“ і „Коліжанки“.
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[реклама та оголошення]

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку № 0727008, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мішук Тетяни Миколаївни;
утрачену залікову книжку № 0727010, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Марків Оксани Олегівни;
утрачену залікову книжку № 1012128, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Охрей Ольги Ігорівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Верніковського Дмитра Олександровича;
утрачений диплом ВК № 28633562, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Висоцького Богдана Юрійовича;
утрачений студентський квиток ВС № 07641246,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Стахів Оксани
Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Паньківа Івана Васильовича;
утрачений студентський квиток ВК № 07664753,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Цвекуса Ігора
Золтановича;
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утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Гайдуківського Романа Васильовича;
утрачений студентський квиток ВК № 08586093,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хрисанфової Яни
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Федаса Андрія Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Підлісецької Юлії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Дроздової Анни Юріївни;
утрачену залікову книжку № 1182136, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Туісова Олександра Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Дрогомерецької Тетяни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Довбенчука Олега Тарасовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Українець Ірини Сергіївни.

Подаруйте дітям
книжку!
Дітям українських шкіл із районів, де мешкають українці, виселені на північ Польщі під час
акції „Вісла“ бракує українських
книг. Директори українських
шкіл просили відгукнутися
небайдужих зробити дітям подарунок: добру книгу за успіхи
в навчанні.
Просимо всіх політехніків,
від студентів до професорів, подарувати хоча б по одній книжці
українською мовою для дітей
віком від 6 до 17 років. Можна
підписати, від кого ця книга, —
дітям буде приємно дізнатися
ім’я дарувальника.
Книжки просимо приносити в кімн. 103 головного
корпусу Львівської політехніки.

Кафедра зварювального виробництва, діягностики та відновлення
металоконструкцій ІІМТ Львівської політехніки з глибоким сумом сповіщає про раптову смерть на 74-му році життя, доктора технічних наук,
професора
Михайла Васильовича Большакова.
Він був провідним фахівцем у галузі спеціяльних способів зварювання
кольорових і тугоплавких металів, у Львівській політехніці працював
понад 40 років, у 1988 — 1998 рр. був завідувачем кафедри зварювального виробництва.
Колектив кафедри глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна
йому пам’ять.

Колектив Інституту підприємництва та
перспективних технологій Львівської
політехніки висловлює щирі співчуття
заступнику декана факультету економіки та інформаційних технологій Орисі
Павлівні Волошин у зв’язку з тяжкою і
непоправною втратою — смертю батька
Павла Івановича Літепла.
Схиляємо голови у скорботі і сумуємо
разом з родиною.

Колектив кафедри напівпровідникової електроніки Інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки висловлює глибоке співчуття
доктору технічних наук, завідувачу лабораторії магнітних сенсорів НДЦ „Кристал“ Іннесі
Антонівні Большаковій з приводу передчасної смерти її чоловіка

Колективи кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту
інженерної механіки та транспорту і
лабораторії НДЛ-40 Львівської політехніки висловлюють глибоке співчуття
інженеру І категорії кафедри МАМ Ірині
Степанівні Боровець з приводу тяжкої
втрати — смерти батька
Степана Івановича.

Михайла Васильовича Большакова.

Висловлюємо глибоке співчуття колективу Національного університету „Львівська політехніка“ в зв’язку з передчасною кончиною відомого вченого і талановитого педагога
професора
Михайла Васильовича Большакова,
який зробив вагомий внесок у розвиток зварювальної науки і техніки.
Л. Лобанов, заступник директора Інституту
електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ України

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН
Львівської політехніки сумує з приводу
смерти колишнього старшого викладача кафедри
Неллі Данилівни Карвацької
та висловлює співчуття рідним і близьким.

Колектив секції мовної підготовки кафедри іноземних мов Національного
університету „Львівська політехніка“
глибоко сумує з приводу смерти колишнього старшого викладача кафедри
Лариси Михайлівни Сазонової
та висловлює щире співчуття її родині.

Народний чоловічий хор „Орфей“
Львівської політехніки висловлює глибоке співчуття учаснику хору, завідувачу лабораторії кафедри телекомунікацій
Роману Івановичу Галасу з приводу
тяжкої втрати — смерти його
батька.

Колектив кафедри технології біологічно
активних сполук, фармації та біотехнології
ІХХТ Львівської політехніки висловлює
співчуття доценту кафедри Вероніці
Геннадіївні Червецовій з приводу смерти її
батька.

[реклама та оголошення]
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Вітаємо!
Колектив кафедри СКІД Інституту гуманітарних та соціяльних
наук Львівської політехніки вітає
Марію Василівну КОМОВУ
з днем народження!
Ви своїм талантом і досвідом,
багаторічною наполегливою
працею зробили вагомий внесок
у розвиток освіти. Щиро радіємо з того, що нам випала нагода працювати разом з Вами.
Нехай Господь дарує Вам добро
і щастя, міцне здоров’я і достаток, а Віра, Надія та Любов
будуть вірними супутниками
на Вашому життєвому шляху!.

Як подати
експрес-оголошення
в „Аудиторію“
Вартість експрес-оголошення
(не більше 25 слів):
• комерційного характеру —
50,00 грн.;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені в рамочці, — додатко
во 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення:
до 50 слів — за подвійним
тарифом; понад 50 слів — за
тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від
суми замовлення.
Крайній термін подання оголо
шення — десять днів до виходу
газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 229, 103.
Тел./факс (0322) 258-26-08.

О С В І Т Н І Й

Многая літа!
Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту
Львівської політехніки сердечно вітає з ювілеєм — 60-річчям від дня народження — доцента кафедри
Ярослава Федоровича АНДРУСИКА.
Бажаємо ювілярові козацького здоров’я, сімейного щастя і добробуту,
творчої наснаги, життєвого оптимізму на многії літа! З води та роси!

Многая літа!
Колектив кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту
Львівської політехніки сердечно вітає з ювілеєм — 60-річчям від дня народження — доцента кафедри
Бориса Дмитровича БІЛОУСА.
Бажаємо ювілярові козацького здоров’я, сімейного щастя і добробуту,
творчої наснаги, життєвого оптимізму на многії літа! З води та роси!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
19 січня — Вечір одноактних балетів —
„Пахіта“, „Кармен-сюїта“, „Ніч
Вальпургії“. 18.00.
21 січня — „Любовний напій“ (опера).
Прем’єра. 18.00.
22 січня — „Лілея“ (балет). 12.00; „Мойсей“
(опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
21 січня — „Останній гречкосій“. 18.00.
22 січня — „По щучому велінню“. 12.00;
„Сільва“. 18.00.
24 січня — „Візит літньої пані“. 18.00.
25 січня — „Сто тисяч“. 18.00.

Камерна сцена
20 січня — „Три любові“. 16.00.
25 січня — „Завчасна паморозь“. 16.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120007.
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Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
21 січня — „Лісова пісня“. 19.00.
22 січня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

Львівський драматичний театр
імени Лесі Українки
21 січня — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.
22 січня — „Великі пригоди маленького РіккіТіккі-Таві“. 12.00; „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
20 січня — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.
21, 22 січня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
21 січня — Орґанний концерт „Різдвяні
фантазії“. Ірина Маковецька —
сопрано, Надія Величко — орґан.
17.00, концерт „Від Миколая до
Іоана“. 19.00.
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
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