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Яким має бути підручник
з історії України?
Ярина Турчин, завідувач кафедри політології Інституту гуманітарних та соціяльних наук Львівської політехніки:

„Головне завдання — формування европейськости“
Ми вже переживали періоди, коли саме історія ставала знаряддям боротьби в руках ідеологів. І це
не найкращі періоди в житті українського народу. В підручнику мають бути акумульовані певні знан
ня, які передаються молодим поколінням. Тому він не може бути політизований, а має відображати
реальні факти. Історію не можна писати під ту чи иншу епоху. Споживач інформації має отримувати
достовірні альтернативні факти, на основі яких зможе виробити власну позицію.
Якщо проаналізувати підходи у написанні посібника з історії України, то тут виокремлюються два.
Перший, коли автори намагаються критично розглянути історію України, не оминаючи гострих кутів. Такий підручник є
дискусійний і, на мою думку, правильний, бо в дискусіях формується громадянське суспільство. І другий, в якому автор
намагається уникнути протиріч, керуючись тим, що не треба тривожити розум учнів і студентів. Підручник з історії повинен формувати патріотизм, образ европейського громадянина України, обізнаного, критичного, толерантного, терпимого
до инших культур, релігій, тобто людини, яка орієнтується на ідею демократичної, правової і соціяльної держави. Незалежно від автора, підручник має відповідати національній і державницькій стратегії, базуватися на історичній пам’яті,
враховуючи найкращі надбання нашої педагогічної науки.
Ольга Мацуська, вчитель історії Львівської
академічної гімназії при Національному
університеті „Львівська політехніка“:

Тарас Попів, студент четвертого курсу Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій Львівської політехніки:

„У нашій гімназії
історію України
викладаємо на тлі
всесвітньої історії“

„Головне фактаж,
а висновки зробить
суспільство“

Історія завжди була знаряддям політизації. Думаю,
що зараз кожен вчитель, який себе поважає, не дозволить повторення того, що було раніше. Однозначно
вважаю, що не можна замовчувати сторінки історії,
якими б невигідними вони не були. У нашій гімназії
впродовж багатьох років історію України викладають
на тлі всесвітньої історії. Ми розглядаємо світові події
і відразу вчимо, який зв’язок наша держава мала з
тими подіями.

Іван Хома, доцент кафедри історії, теорії та
практики культури Інституту гуманітарних
та соціяльних наук Львівської політехніки:

„Науковці мають
стояти вище політичних
спекуляцій“
Література, за якою вчаться сучасні школярі, є досить доброю. Щоправда, за роки незалежности ці підручники таки
не спромоглися виховати критичну масу суспільства, яка
толерантно і з розумінням ставилась би до складної української історії. Наше минуле так і не стало досвідом, на основі
якого будується держава і живе суспільство. Ми продовжуємо
позиціонуватись, як знедолені, невдахи тощо. Українським
викладачам історії та науковцям треба стояти вище від антиукраїнських спекуляцій, не боятися говорити про українських
героїв на догоду політикам чи сусіднім державам. Адже
жодна держава, історія якої переплетена з українською, не
радиться з нами, кого їм вважати героєм, а кого ні.

Якщо розглядати вивчення історії України на тлі історії инших держав, то українська історія, звісно,
має домінувати. Звичайно, ми повинні бути толерантними
до инших, але українські інтереси, заслужені діячі, зрештою
герої, мають бути на першому місці. Европа також має своїх
героїв і з великою пошаною та повагою ставиться до них.
Про історію инших народів на території нашої держави
можна говорити лише на основі їхніх внесків у розвиток
нашої країни. Головним завданням історії має бути фактаж,
а висновки людина повинна робити сама.

Андрій Шпіцер, аспірант Львівської політехніки:

„Підручник має
формувати громадянина“
На мою думку, в нас є непогані підручники, на яких уже виросли національно свідомі покоління, тому нема
потреби в нових. В історії України мають бути висвітлені всі
етапи нашого націєтворення, починаючи від трипільської
культури, козаччини, яка завоювала повагу цілої Европи
та Азії, діяльности ОУН-УПА, завершуючи сучасністю. Не
можна замовчувати факти, які комусь невигідні, бо така історія апріорі стає неправдивою. Підручник має формувати
людину, яка любить свою країну і з повагою ставиться до
тих, хто поважає її державу і мову.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
Продовження теми на 6 с. →
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вручення дипломів

М

инулого тижня, вперше у новому році, в
актовій залі Львівської політехніки відбулося урочисте вручення дипломів
випускникам Інституту хімії та хімічних технологій.
Цього року дипломи, які
вручав випускникам ректор університету, професор
Юрій Бобало, отримав 231
випускник інституту. Серед
них — дипломи з відзнакою вручено 78 магістрам
і 15 спеціялістам.
З цією визначною подією молодих людей привітали ректор Юрій Бобало,
директор ІХХТ Йосип Ятчишин й усі завідувачі кафедр.
Щирі слова вітання почули
вчорашні студенти й від

своїх батьків, які були присутні на церемонії вручення
дипломів.
Професор Йосип Ятчишин пригадав молодим
людям, що саме в інституті
вони пройшли шлях зростання, становлення, змужніння, стали дорослими.
Побажав їм цікавої, успішної роботи з достойною
платнею, добробуту та благополуччя. Юрій Ярославович, вітаючи новоспечених
магістрів і спеціялістів зі
святом, сказав, що глибоко
в душі вони сумуватимуть
за Політехнікою, однак
вона завжди їх радо зустрічатиме у своїх стінах
як випускників Львівської
політехніки:

— Ви знову, як і після
закінчення навчання у
школі (вибором майбутнього фаху), вступаєте у
невідомий для вас широкий світ. Тішимося, що
Львівська політехніка дала
вам найголовніше: вміння
знаходити себе в будь-якій
ситуації.
Щасливі миті переживає
й магістр Руслана Гумінілович (на світлині), яка отримала диплом із відзнакою:
— Від раннього ранку
отримую позитивний заряд:
всі мене вітають з цією важливою у моєму житті подією.
Диплом у руках невимовно
підносить настрій, викликає
певного роду ейфорію. На
відміну від своїх товаришів,

Світлина Катерини Гречин

Незабутні миті прощання з альма-матер

я не полишаю стін свого
Інституту, адже продовжуватиму навчання в аспірантурі,
працюватиму над цікавою
темою. Та знати, що ти вже
чогось досягнула в житті —
це чудово!
Катерина ГРЕЧИН

національне свято

День Соборности об’єднав громадян України

22

січня Україна відсвяткувала 92
річницю проголошення Акта
злуки УНР і ЗУНР. У багатьох обласних центрах люди створювали „живі
ланцюги“ як символи єдности нації.

Світлина Наталі Яценко

Свій „живий ланцюг“ від пам’ятника
Степану Бандері до пам’ятника Тарасу
Шевченкові створили львів’яни та

гості міста. Учасники акції з рук в руки
передавали велике синьо-жовте полотнище і колоною пройшли до центру
міста, де відбулося віче та екуменічний
молебень.
Представники влади міста та области поклали квіти до пам’ятника
Михайлові Грушевському, Меморіялу
воїнам УГА, Меморіялу Українським

Січовим Стрільцям на Янівському
кладовищі та до могили Президента Національної Ради ЗУНР Євгена
Петрушевича на Личаківському
кладовищі.
В урочистостях взяли участь заступник міського голови Львова з
гуманітарних питань Василь Косів,
заступники голови Львівської ОДА
Мирон Янків та Ірина Мошура, заступники голови облради Петро Колодій та
Валерій П’ятак і начальник Головного
управління МВС України у Львівській
області Богдан Щур. А міський голова
Львова, голова Львівської ОДА та голова Львівської облради перебували на
святкуванні в Києві.
„Живий ланцюг“ об’єднав пам’ят
ники двом великим українцям, Тарасові Шевченкові та Степанові Бандері,
і в Тернополі.
День Соборности символічним
об’єднанням відсвяткували в столиці.
Тисячі людей, поділившись на дві групи, пішли назустріч одні одним з боку
станції метро „Дніпро“ та з проспекту
Возз’єднання. Одну колону очолював
хлопець із прапром Української Народної Республіки, а другу — ЗахідноУкраїнської Народної Республіки.
Н. П.
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міжнародні проєкти

коротко

Новий Темпус-проєкт реалізовують
у Львівській політехніці

І

з січня 2010 року у Львівській політехніці
реалізовується новий проєкт UNI4INNO
„Активізація трикутника знань шляхом
створення Інноваційних офісів в українських вищих навчальних закладах“.

Цей трирічний проєкт з бюджетом
637,405 евро фінансує Европейська Комісія за програмою Темпус. Координатор
проєкту — Університет Аліканте (Іспанія).
Консорціум партнерів проєкту сформовано з трьох інституцій із країн ЕС (Технологічний університет, Чалмер, Швеція;
Болонський університет, Італія; Світовий
університет — Австрійський сервісний комітет, Австрія), шести українських університетів (Львівська політехніка, Кримський
гуманітарний університет, Донбаська державна машинобудівна академія, Національний аерокосмічний університет імени
М. Жуковського „Харківський авіаційний
інститут“, Національна металургійна академія України та Одеський національний
університет імени І. Мечникова). Також
членами консорціуму є Київська торговопромислова палата та Український державний інститут інноваційних технологій
та змісту освіти Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.
Основна мета проєкту UNI4INNO — постійне зміцнення стратегічних, управлінських та адміністративних можливостей
шести українських університетів у визначенні, управлінні та генеруванні вартостей
на основі нематеріяльних (передовсім —
інтелектуальних) активів університетів, а
також підвищення ефективности участи
українських університетів у науковій
кооперації через впровадження ряду цільових заходів для розбудови потенціялу
їхньої співпраці. Крім цього, створення
офісів та служб інноваційної підтримки
сприятиме розвитку інноваційної культури

українських вищих навчальних закладів.
Торік у рамках проєкту проведено два
навчальні семінари (в Університеті Аліканте та на базі Одеського університету)
для університетських керівників відповідних напрямів роботи та співробітників
і консультантів майбутніх інноваційних
офісів. Наш університет в цих заходах
представляли проректор з наукової роботи професор Зорян Піх; автор цих рядків;
заступник проректора з НДЧ доцент Ліля
Жук; доцент ІНЕМ Ігор Олексів та науковий
працівник НДЧ кандидат технічних наук
Наталя Качмар-Кос. За результатами цих
семінарів кожен із українських партнерів
напрацював пропозиції щодо місії, структури, функцій та кадрового забезпечення
офісів. За кошти проєкту Львівська політехніка придбала необхідне офісне обладнання на суму близько 12 тисяч евро.
У поточному році, згідно із планом
робіт у рамках проєкту, в Чалмерському
університеті відбудеться ще один навчальний семінар. Керівники майбутніх
інноваційних офісів упродовж двох тижнів
навчатимуться в одному з українських
університетів. Наприкінці року заплановані відкриття та початок функціонування
інноваційних офісів в шести українських
університетах. У Львівській політехніці
Інноваційний офіс буде структурним
підрозділом НДЧ та включатиме служби
маркетингу наукових розробок, забезпечення інтелектуальних прав та трансферу
технологій.
Юрій РАШКЕВИЧ,
проректор з міжнародних зв’язків,
професор, координатор проєкту у
Львівській політехніці
На світлині: учасники семінару в Одеському Національному університеті імени
І. Мечникова.

Кабмін доручив Міністерству
освіти і науки, молоді та спорту
посилити контроль за використанням бюджетних коштів.
З нового навчального року
студентів-бюджетників, які не
відпрацювали в державному
секторі економіки визначений
законодавством термін, можуть
зобов’язати відшкодовувати
державі кошти, витрачені на їх
навчання, і встановити економічно обґрунтовану плату за
проживання в гуртожитках. На
думку представників комітету
Верховної Ради з питань науки
і освіти, ініціятива Кабміну
суперечить Конституції, що забезпечує громадянам свободу
вибору місця роботи.
20 січня розпочався плановий
друк бланків для зовнішнього
незалежного оцінювання ―
2011, повідомляють на сайті
МОНМС. Представників ЗМІ
запросили ознайомитися із
процесом видруку бланків,
стати свідками виробництва,
поспілкуватися з фахівцями,
які відповідають за систему
безпеки та збереження секретности тестових завдань тощо.
У заході взяла участь директор
Українського центру оцінювання якости освіти Ірина Зайцева.
Львівський національний університет імени Івана Франка
відзначає 350-річчя від часу
свого заснування. Відкриття
ювілейного року розпочалося
20 січня урочистою Вченою
радою. До 350-річчя Львівського національного університету
імени Івана Франка випустили
ювілейну атрибутику: пам’ятні
медалі, значки, ювілейні монети, конверти і марки. Ювілейною медаллю університету
нагородили академіка Ігора
Юхновського та почесного
доктора ЛНУ ім. І. Франка Ігора
Калинця. Заходи з відзначення
ювілею триватимуть упродовж
року. Головні святкування відбудуться 11 жовтня 2011 року
в День Університету. Заплановано конференції, виставки,
семінари, круглі столи, тематичні лекції.
За матеріялами інформаґенцій

ч. 3 (2723)
27 січня — 2 лютого 2011

[студії]

5

тенденції
ще зі школи відоме поняття гуманізму. А що означає людинолюбство в університетських стінах —
Кожному
для студента й педагога?..
Гуманізація освіти: теорія і практика,
принципи і цілі

Більше людини
і природи

Мета — допомогти
виробити світогляд

Якщо зануримося у глибини інтернету, з’ясуємо, що під гуманізацією
освіти розуміють її олюднення, до
того ж олюднення як її змісту й мети,
так і форм чи засобів навчальновиховного процесу. З гуманізацією
змісту освіти більш-менш зрозуміло:
гуманітарні дисципліни, покликані
допомогти нам краще розуміти
(зрозуміти) себе і світ, знайти власне
місце у ньому, мудро відповідати на
різні буттєві „запитання“.
У ко н те кс т і в и що ї тех н і ч н о ї
освіти гуманізацію трактують як
людиноцентризм у дисциплінах
природничо-технічного профілю.
Та цей, людиноцентричний підхід
використовують і гуманітарії. Так,
скажімо, серед українських істориків
(за прикладом европейських учених) дедалі більше актуалізується
„людинознавча історія“ („історія
повсякденности“ або „соціяльна
історія“): на противагу політичній
(історії керівників, влад) вона зосереджується на „звичайній“ людині з
її щоденними турботами, проблемами, переживаннями.
Певне місце в гуманізації змісту освіти відводять й екологічній
складовій. Як пояснюють теоретики, виклики сучасности вимагають,
аби кожна людина розуміла суть
актуальних (часом загрозливих)
природних процесів і тенденцій
(як-от глобальне потепління чи вичерпування природних ресурсів),
принципів сталого розвитку, а також
усвідомлювала власну відповідальність за майбутнє планети.

Власне, УКУ можна вважати одним
із найкращих зразків реалізованої
на практиці концепції гуманістичної
освіти. Тут духовному становленню
особистости студента приділяють
особливу увагу, а про цінності не
лише говорять, а й практикують їх.
До того ж в найрізноманітніший
спосіб: на рівні і міжособистісних
стосунків, і зустрічей (зі знаковими постатями), і позанавчальних
ініціятив. Варто згадати співпрацю
вишу з Центром підтримки осіб
з особливими потребами та їхніх
родин, соціяльно-душпастирську
студентську практику в сиротинцях,
психічній лікарні, будинках для осіб
похилого віку, спільнотах розумово
неповносправних осіб „Віра і Світло“, активну участь в акції „Різдво
Разом“… В УКУ особливо дбають про
забезпечення потреб і комфорту осіб
з обмеженими фізичними можливостями й особливими потребами.
Є тут духовно-пасторальний відділ:
його духівники систематично зустрічаються, спілкуються зі студентами,
ті можуть звернутися до наставників
за порадою.
На думку першого проректора
УКУ, університети повинні „допомогти молодій людині виробити
належний світогляд та адекватні
ціннісні орієнтири“, „творити для
молодої людини численні нагоди для
навчання свободи і громадянських
чеснот…“. Саме в цьому Тарас Добко
бачить покликання УКУ:
— Завданням УКУ є творити нагоду для вишколу і виховання таких
молодих людей, які будуть готові
брати відповідальність не тільки за
себе, а й за своє оточення і загальне
благо; будуть будувати не тільки
свою особисту кар’єру, а творитимуть
нові системи й структури, гуртуватимуть инших навколо своїх проєктів.
Це можна осягнути, тільки плекаючи
серед членів університетської спільноти культуру свободи та громадянської відповідальности.

Студент і викладач:
особливості комунікацій
Проте гуманізація освіти акцентує не
стільки на змісті освіти, скільки на
стосунках між викладачем і студентом.
Відповідно до цієї концепції, обидві
сторони — рівноправні, відкриті,
взаємно відповідальні. Студентові
відводиться активніша (порівняно з позицією пасивного сприймача) роль: він
може не просто обирати місце, темп і

зміст навчання, а вчиться мислити самостійно, критично (і самокритично),
творчо, висловлювати й відстоювати
власну думку і водночас з повагою
ставитись до позиції иншого. Засвоїти
все це своєму вихованцеві допомагає
педагог; він дбає не лише про те, щоб
передати студентові певну суму знань,
а про те, щоб розвинути його здібності, задатки, пізнавальні можливості.
Такий індивідуалізований підхід до
студента є одним із принципів гуманізованої освіти. Але, як зауважує
проректор з науково-педагогічної
роботи і питань соціяльного розвитку
Львівської політехніки Богдан Моркляник, розкрити кожну особистість
просто нереально, зате можливо — і
це, власне, є покликанням вищої
школи — створити відповідні умови
для саморозкриття молодої людини
(скористатися чи не скористатися цими
умовами — вирішує сам студент). І
тут уже слід говорити про значення
викладача.
— У вищій школі людина здобуває
не лише знання, а й набуває, утверджує світогляд. І роль педагога тут є
великою. Адже студент не оскаржує
того, що чує від викладача, тому що
довіряє йому, адже викладач для
нього є носієм моралі, прикладом,
навіть починаючи від зовнішнього
вигляду й манери мовлення… Тож
праця педагога є непростою, потребує
спеціяльної підготовки; недарма аспірант як майбутній викладач вивчає
педагогіку, психологію, — каже Богдан
Васильович.
Таку позицію розділяє й перший
проректор Українського католицького
університету, доктор філософії Тарас
Добко. Він наголошує на відповідальности й визначальній ролі викладача
„у виробленні характеру й вихованні
інтелектуальних чеснот студента“.

Ірина ШУТКА
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без коментарів
думку експертів, головним викликом для сучасних українських істориків є вписання історії України в
Наевропейський
контекст

Новий погляд на вивчення історії
Заради порозуміння
„Історія заради порозуміння“― під
такою назвою 14 — 15 січня в Українському католицькому університеті з ініціятиви Всеукраїнської асоціяції викладачів історії та суспільних дисциплін
„Нова Доба“ і Програми дослідження
сучасної історії та культури України
ім. Петра Яцика відбувся круглий стіл
науковців та вчителів історії. Учасники
зустрічі обговорили концепцію написання нового підручника з історії нашої
країни та укладання нової історичної
політики в державі.
Проєкт нового підручника „Разом
на одній землі. Історія України багатокультурна“ підготувала Асоціяція
„Нова Доба“ за підтримки Ради Европи. Цей посібник, який пропонує
поліетнічну версію української історії,
готують до виходу в 2012 році.
Окрім дискусій, науковці ставили
перед собою й більш стратегічну мету
— створення громадської альтернативи офіційній версії історичної пам’яти,
аби не дозволити політикам використовувати історію для вузькопартійних
цілей. „Конфлікт навколо історичної
пам’яти унеможливлює компроміс у
державі, це також гальмує політичні
та економічні реформи. Тому потрібні
громадські ініціятиви, які зможуть
протистояти такій монополізації і пропонувати розумні альтернативи“, —
зазначив професор ЛНУ ім. І. Франка
Ярослав Грицак.
Для реалізації своїх задумів учасники заходу створили рух „Історична ініціатива“. До цього проєкту долучилося
близько сорока педагогів-істориків та
науковців з різних регіонів України —
Одеси, Харкова, Криму, Луцька, Рівного та инших.
На думку експертів, головним
викликом для сучасних українських
істориків є вписання історії України в
европейський контекст.

Українська історія через
призму світової
Учасники круглого столу „Історія заради порозуміння“ зійшлися на думці
про те, що викладання історії України
потребує серйозних змін, бо підручники в нашій державі нагадують
підручники історії Европи ХІХ ст., які

мали національний характер. На думку
Ярослава Грицака, наша держава ще
досі „переживає своє ХІХ століття“, бо
викладає свою історію відокремлено
від европейської історії. З цим погодилася завідувач кафедри історії НАУКМА
доктор історичних наук Наталія Яковенко і запропонувала скоординувати
схему української історії за схемою
загальноевропейської, яку викладають
за великими культурними епохами.
Заступник директора з наукової
роботи Інституту історії України НАН
України доктор історичних наук Станіслав Кульчицький зазначив, що досі
залишається невирішеним питання
про те, скільки курсів історій викладати і які саме — „історію України“ і
„всесвітню історію“ (такий поділ був у
Російській імперії, Радянському Союзі
та сучасній Росії) чи просто „історію“
(европейський приклад). В Україні, на
думку науковця, мала би бути історія
України на тлі всесвітньої історії, куди
входили б загальні явища, регіональна
історія (якої досі в наших підручниках
практично нема) та історичне крає
знавство.
Учасники дискусії також вважають,
що нашу історію не треба розглядати
крізь призму колоніяльного статусу.
Треба вивчати буття українців у всіх
державах, до яких їх вводила історична доля, через призму включеності в
життя цих держав.
Наталія Яковенко, зокрема, закцентувала на тому, що „ідея колоніяльного статусу вносить в історію України
почуття меншовартости та постійної
упосліджености. Такий підхід до висвітлення історичних подій неминуче
призведе до відчуття власної вторинности і марґінальности“.

Героїзм жертовний,
а не наступальний
На думку істориків, місце війни у
шкільному підручнику історії має бути
принципово переосмислено. Учні мають вивчати війну як явище, знати певну кількість найголовніших дат і подій.
„У війні немає правих і немає вин
них. Одна річ — розглянути, які ідеології підштовхнули у ХХ ст. до війни, а
инша — це жертовність мільйонів невинних людей, які повинні були в лавах
армії, в тилу, страждаючи і втрачаючи

годувальників, пережити той страшний час“, — саме це, на переконання
Наталії Яковенко, має бути головним
акцентом у змалюванні війни. Вона
наголосила на потребі розділяти історію дослідницьку, яка має охоплювати
все, та історію шкільну, яка має бути
виховною.
Схожої думки дотримується й Ярослав Грицак, який сказав, що є різні типи
героїзму, і важливо акцентувати увагу
на героїзмі не тих, хто стріляє, а тих, у
кого стріляють. І якщо розглядати українську історію в такому контексті, то нас
більше об’єднують жертви, аніж герої.

Моральність — шлях
до толерантности
Шкільний підручник, на думку експертів, має нести не лише знання,
але й виховний заряд, щоб дитина
виростала толерантною до инших рас
та релігій.
Наталія Яковенко наголосила на
необхідності зміщення історичних
акцентів, щоб навчити молодь вірити
не лише своїм поглядам, а й у те, що
думка опонента теж може бути слушна. І це абсолютно сучасна вимога до
підручника, який повинен формувати
й утверджувати у світі саме моральну
людину.
― Національне виховання має
бути вихованням моральнісного громадянина, який любить і поважає
свою Батьківщину, але водночас — це
відкрита на світ людина, яка шанує й
инших, усвідомлює, що правд може
бути багато, — наголосила Наталія
Яковенко.

Поліетнічність — ознака
европейськости
Чи не найбільше дискусій під час
круглого столу викликало питання
поліетнічности в історії України. Наша
держава є багатовимірним (релігійне, мовне, етнічне) „пограниччям“,
тому вибір ідентичности є особливо
гострий.
Завідувач кафедри українознавства
філософського факультету Харківського національного університету Володимир Кравченко наголосив на тому,
що більшість західних істориків, аналізуючи історичні події, використовують
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поліетнічний підхід. Національнодержавницька парадигма, що домінувала ще півстоліття тому, на Заході
поступилася місцем мультикультурній
перспективі. Адже саме мультикультурне бачення власної історії є привілеєм демократичних та успішних
країн, із розвиненим громадянським
суспільством. Вивчення історії різних
культур пришвидшує виховання в
людині якости самостійно і критично
мислити та привчає поважати иншого.
Декан гуманітарного факультету

УКУ Ігор Скочиляс зауважив, що поліетнічна історія є новою і несподіваною
для українського суспільства. Такий
підхід може бути перспективним, коли
вже досягнуто загальнонаціонального
консенсусу в трактуванні подій минулого.
― Наша держава має дві історичні
пам’яті — українську і колоніяльну.
В нас є громадяни, які є українцями
лише за географічним визначенням,
а не за ментальними ознаками. Щоб
змінити ситуацію, треба написати іс-
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торію України з цивілізаційних міркувань, відмовившись від підходу, який
існував навіть у нових українських
підручниках початку 90-х років ХХ
століття, — наголосив завідувач відділу
джерел історії України XIX — початку
XX ст. Інституту української археографії
та джерелознавства НАН ім. М. Грушевського Ігор Гирич.
Наталія ПАВЛИШИН

міжнародна студентська практика

Екстремальні дослідження „Печери Ведмедя“

С

тудентам Інституту геодезії Львівської політехніки торік пощастило пройти навчальну і культурнопізнавальну практику у
Природничому університеті польського міста Вроцлава.

Поїздка розпочалася
ознайомленням із Перемишлем. Місто вразило нас
своєю схожістю на рідний
Львів: такі ж вузькі вулиці,
маленькі площі, невеликі
будинки та затишні кав’ярні.
А ще — багато церков та костелів, Перемиський замок,
що, мов вартовий, височить
над містом.
У Вроцлаві ми поселилися у студентському
гуртожитку Природничого університету. Цього ж
дня зустрілися із керівництвом Інституту геодезії та
геоінформатики університету — директором Анжеєм Борковські та деканом
Бернардом Контни, який
презентував нам інститут,
розповів про основні напрями наукових досліджень,
співпрацю з геодезичними
організаціями та фірмами
тощо.
Місцем нашої практики
була найбільша печера в
Судетах — „Печера Ведмедя“, що неподалік містечка Клєтно, розташованого
на півдні Польщі поблизу
польсько-чеського кордону.
Її відкрили у 1966 році під
час експлуатації камено-

ломні Клєтно III. Довжина
печери — близько трьох кілометрів. Цього ж року у ній
розпочали науково-дослідні
роботи. У 1977 році печері
та її околицям надано статус
природного заповідника, а
у 1983 році її відкрили для
туристів.
Перші геодезичні роботи
у „Печері Ведмедя“ розпочали у 1975 році. Оскільки
геодезичні спостереження
проходили у важких умовах,
а вимоги щодо точності вимірювань були високі, вимірювання на 47 пунктах полігонометричного ходу тривали до 1979 року. У 1975
— 1979 роках проведено 9
літніх та зимових наукових
геодезичних експедицій.
Виміри на одній станції в печері инколи тривали кілька
годин, хоча на поверхні такі
ж виміри можна зробити за
кілька хвилин.
З 1984 року у печері та її
околицях щороку в червнілипні за встановленими
тут реперами проводять
високоточне нівелювання.
До цього активно залучають студентів. Нівелювання
має на меті визначити деформації гірських порід та
забезпечити безпеку інтенсивного туристичного руху
в печері. До слова, в 1990
році у ній було зареєстровано аномальні зміщення
гірських порід, що змусило
припинити в каменоломні
Клєтно вибухові роботи та
закрити її для відвідувачів.

Нівелірні ходи було прокладено вздовж заасфальтованих гірських доріг (які,
до речі, у відмінному стані),
гірської річки, що протікала
в цьому районі, та туристичних шляхів у печері. Під час
практики ми проводили високоточне нівелювання навколо та всередині печери.
Оскільки вдень печеру відвідувало багато туристів, то
ми працювали вночі, користуючись ліхтариками. Мінімальне освітлення, низький
рівень температури, вузькі
проходи (туристичні доріжки — вкрай вузенькі, з частими звивинами та висотою
до стелі подекуди не вище
плечей) та відсутність сну
робили наші дослідження
досить екстремальними і
неймовірно цікавими.
У двоповерховому
дерев’яному будиночку,
який дуже нагадував „кар-

патську хатину“, ми жили
разом з польськими студентами, тож і їжу готували
спільно. За цей час подружилися і майже ліквідували
мовний бар’єр.
У вільний від практики час ми піднялися на
найвищу точку місцевості
— гору Снєжнік (1423 м.),
розташовану на кордоні
з Чеською республікою,
відвідали Вроцлавський
зоопарк, який вразив своїми масштабами, побачили
відомий на всю Польщу
мультимедійний фонтан у
Вроцлаві. Оскільки мали
шенгенські візи, завітали
на кілька годин до Чеської
республіки.
Олеся ТКАЧИК,
аспірантка кафедри
кадастру територій
Інституту геодезії
Львівської політехніки
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з історії альма-матер

Витягу у Славському — 40

В

иявляється, цього Нового року політехніки мали
нагоду святкувати ще один
ювілей — 40 років тому на
відпочинковій базі Львівської політехніки у Славському було запущено в дію
перший бугельний лижний
канатний витяг VL-1000.

З чого все починалося,
згадує один із розробників проєкту підйомника та
його значно примітивнішого
(старшого на 3 роки) попередника — тоді студент, тепер
заступник директора Інституту інженерної механіки та
транспорту Ігор Кузьо:
― У 1961 році на кафедрі
теорії механізмів та машин і
підйомно-транспортних машин, якою завідував професор Михайло Комаров, було
створено науково-дослідну
лабораторію НДЛ-32 під
керівництвом доцента Юрія
Микольського. Основну діяльність науковців у лабораторії було скеровано на
розробку методів та приладів для діягностики промислового обладнання.
1964 року на кафедрі відкрили спеціяльність „Динаміка та міцність машин“, випускники якої мали широкий
попит у науково-дослідних
установах та на виробництві. Більшість студентів цієї
спеціяльности було залучено
до роботи в лабораторії. Студентам давали реальні завдання на курсові, а згодом
і дипломні проєкти.
У той час спортивнооздоровчий табір „Політехнік-2“ у селищі Славському,
де був директором Василь
Фаб’як, почав активно розбудовуватись: побудували
корпуси, їдальню, провели
комунікації.
Згадує тодішній проректор з господарської роботи
університету Антон Копча:
― Колись були популярні „сніжні поїзди“, коли
потяг завозив відпочивальників у гори, стояв у тупику,
а наступного дня забирав

відпочивальників назад. А
коли нашу базу зробили,
на „Динамо“ (сусідня база)
вже був витяг такий більшменш нормальний. І наші
вчені під керівництвом Юрія
Микольського вирішили і
собі забезпечити підйом
лижників нагору.
У 1967 р. після „чергової“
інвентаризації на кафедрі
фізвиховання в таборі виявили електромеханічну лебідку, яку за ініціятиви Юрія
Микольського вирішили використати для стаціонарного
лижного витяга (підйомника). Таке завдання стало
темою курсового проєкту
з дисципліни „Підйомнотранспортні машини“ студентів групи ДМ-4 Ігора
Кузьо та Андрія Лавитського.
― У Славське на базу
Політехніки тоді привезли луганський підйомник — такий
примітивний, з конопляним
канатом. Він був слабкий,
швидко рвався, — розповідає Ігор Володимирович. — І
от Юрій Миколайович поставив нам з Андрієм (він тепер
займається витягами на дуже
високому рівні, захистив на
цю тематику дисертацію;
він — засновник та головний інженер проєктів ПП
„Горизонт АЛ“ — старійшини
серед українських фірм на
ринку послуг зі створення гірськолижних об’єктів) завдання: розробити і змонтувати
такий витяг, але зі сталевим
канатом. Ще студентами
ми розробили конструкцію,
виготовили робочі креслення. На дослідному заводі,
який знаходився тоді у 8-у
навчальному корпусі, було
виготовлено привідну та
реверсивну системи, опори
тощо. Але на нашу прикрість,
ми не могли зібрати той
підйомник, тому що погано
володіли такою дисципліною як „Допуски й посадки“.
Токар каже: „А отут ніяких
допусків немає, що і як має
збиратися“. Наших теоретичних знань було недостатньо,
але на практиці ми навчили-

ся те все робити. І от якраз
1 січня 1968 р. той витяг таки
запустили. Підйомник був
порівняно примітивний. Спеціяльним затискачем треба
було схопитись за рухомий
канат і триматися за нього,
рухаючись вгору.
― Так, пам’ятаю… За той
канат треба було чіплятись
такими гачками з дерева.
Чіпляєшся — і від опори до
опори під’їхав, відчепився,
перейшов опору і знову
зачепився. Поки виїхав наверх, здавалося, що руки
з суглобів повикручує, —
сміється Антон Копча, тепер завідувач лабораторії
кафедри електроприводу й
автоматизації промислових
установок ІЕСК.
Однак тоді це викликало
неабиякий інтерес серед
спортсменів та любителів.
Ігор Кузьо переконаний, що
запровадження таких на
той час новітніх технологій
було можливе лише завдяки
підтримці тодішнього директора бази Василя Фаб’яка,
проректорів Володимира
Бардачевського та Антона
Копчі.
― Вже через три роки у
Славському почали будувати
сучасніші підйомники, чеські. Але й на тому, першому,
багато людей поїздило, —
ностальгує Ігор Володимирович. — Ми з Юрієм Миколайовичем, враховуючи
досвід, навіть розробили
на його базі такі переносні
підйомники. Брали двигуни

від мотоциклів, лебідку і
монтували підйомники.
У 1970 році Політехніка
придбала буксирувальну
канатну дорогу чеського
виробництва VL-1000. Тоді
такі дороги почали активно будуватись у багатьох
регіонах СРСР, зокрема і
в Карпатах. В лабораторії
було розроблено проєктну
документацію і влітку 1970
року почалося спорудження
канатної дороги на горі табору Політехнік-2.
― Для забезпечення будівництва бетоном у таборі
довелося змонтувати „мінізавод“ для виготовлення бетону. Роботи тривали до кінця року, — згадує розробник
проєкту Ігор Кузьо. — 1 січня
1971 року було врочисто
запущено в роботу канатну
дорогу, яка успішно працює
і нині. Однак за цей час окремі вузли зносилися, металоконструкції проіржавіли. Та
і загалом обладнання вже
„морально застаріло“. Його
треба змінювати. На місці
цієї дороги, яка користується величезним попитом у
любителів гірськолижного
спорту, варто було б збудувати сучасний крісельний
витяг. Для цього є всі підстави. А раціональне його
використання дасть змогу
окупитись за кілька років.
Якщо ж зими й далі будуть
такі теплі, як цьогоріч, було
б добре придбати снігову
„гармату“.
Тетяна ПАСОВИЧ
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Пам’яті академіка Мирона Лозинського

19

січня 2011 року відійшов у вічність
видатний український учений в
галузі органічної хімії, талановитий організатор вітчизняної науки, директор
Інституту органічної хімії НАН України,
академік Національної Академії Наук
України, doctor honoris causa Львівської політехніки Мирон Онуфрійович
Лозинський.

Науковець зі світовим ім’ям Мирон Лозинський народився 22 серпня
1933 року в селищі Куликові Львівської
области. У 1956 році закінчив хімікотехнологічний факультет Львівського
політехнічного інституту, після чого
працював у філії науково-дослідного інституту органічних продуктів і барвників
у м. Рубіжному Луганської области.
З 1958 року і аж до самої смерти
М. Лозинський своє життя поєднав із
Інститутом органічної хімії НАН України.
Після закінчення аспірантури він працює
тут молодшим, а згодом — старшим науковим співробітником, начальником
відділу моделювання технологічних
процесів органічного синтезу дослідного виробництва, очолює центральну
інститутську лабораторію, відділ хімії
біологічно активних речовин. У 1983

році Мирона Онуфрійовича призначають заступником директора Інституту
органічної хімії НАН України з наукової
роботи, а в 1998 році — директором
цього інституту.
Доктор хімічних наук, професор
М. Лозинський свої головні наукові праці
присвятив дослідженням у галузі хімії
біологічно активних речовин. Учений
отримав вагомі результати у дослідженні
технології тонкого органічного синтезу,
реакцій рециклізації, хімії гетероциклічних сполук і конденсованих O-, N-,
S-вмісних гетероциклічних систем. Він
вніс величезний вклад у вивчення природи взаємозв’язку будови органічних
сполук і характеру біологічної дії та
створення на цій основі нових лікарських
субстанцій.
Під керівництвом і за безпосередньою участю академіка М. Лозинського
створено 12 нових марок термостабілізаторів та пластифікаторів полімерних
композицій, впроваджено низку відомих
лікарських препаратів. Під його орудою
захищено 11 кандидатських і дві докторські дисертації. Він — автор чотирьох монографій і 370 наукових статей, отримав
270 авторських свідоцтв та патентів на
винаходи, багато з яких знайшли прак-

тичне втілення.
М. Лозинський був головним редактором „Журналу
органічної і фармацевтичної хімії“,
заступником головного редактора „Українського хімічного журналу“, членом
редакційних колегій низки зарубіжних
галузевих наукових видань.
Вагомий науковий доробок й організаторський хист академіка гідно
відзначила держава. Його було удостоєно звань заслуженого діяча науки
і техніки України і заслуженого винахідника України, нагороджено орденом „За заслуги“, Почесною грамотою
Верховної Ради України, мав нагороди
инших держав. У 2006 році Мирона
Онуфрійовича Лозинського удостоєно
звання doctor honoris causa Львівської
політехніки.
Ректорат та Вчена рада Національного
університету „Львівська політехніка“
глибоко сумують з приводу раптової
смерти академіка Мирона Онуфрійовича Лозинського і висловлюють щирі
співчуття родині, колегам та друзям
покійного.

Пам’яті професора Тимофія Мартиновича

8

січня 2011 р. на 84 році обірвалося
життя Тимофія Лазаровича Мартиновича, професора, доктора фізикоматематичних наук, засновника відомої
далеко за межами України школи в галузі механіки, учителя кількох поколінь
науковців у галузі механіки.

Народився Т. Мартинович 1 березня 1927 р. на Волині в с. Миляновичі
Турійського району. Після закінчення
середньої школи вступив до Львівського
університету ім. I. Франка, який закінчив
з відзнакою в 1953 році за спецiяльнiстю
„механiка“. Навчався в аспірантурі ЛДУ
ім. І Франка під керівництвом професора
М. Шереметєва, займався проблемами теорії пластин та оболонок. У 1957
році захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата фізикоматематичних наук, у 1960 р. отримує
звання доцента, у 1964 — 1966 рр. завідує кафедрою механіки ЛДУ ім. І Франка.
Т. Мартинович розробив математичні методи механіки деформівного твердого тіла, теорії пружности, аналітичні
методи розрахунку контактної взаємодії
тонкостінних елементів з пружними під-

силеннями. За результатами цих досліджень захистив докторську дисертацію.
Від 1979 до 2003 рр. професор
Т. Мартинович працює на кафедрі будівельної механіки Львівського політехнічного інституту, від 1979 до 1998 рр. ― завідувачем цієї кафедри.
Т. Мартинович — автор фундаментальних наукових розробок у галузі теорії
функцій узагальненої комплексної змінної, механіки анізотропних середовищ,
теорії пластин, контактної взаємодії
тонкостінних композитних елементів,
керівник наукового семінару, член спеціялізованих рад із захисту дисертацій,
член редколегій низки провідних фахових журналів у галузі механіки, член
Національного комітету з теоретичної та
прикладної механіки України.
Науковий доробок ученого становить
понад 250 наукових публiкацiй, монографій, під його керівництвом розроблено
близько 20 науково-дослідних тем та
проєктів у галузі механіки, водночас і за
фінансування науково-дослідних та проєктних установ військово-промислового
комплексу колишнього СРСР, Державного
комітету України з питань науки і технологій.

Багато зусиль та енергії професор
Т. Мартинович
віддав діяльности в царині розвитку наукового потенціялу
кафедри, підготовки наукових кадрів. Завдяки його діяльности на кафедрі створено
наукову школу з проблем розрахунку двовимірного напруженого стану неоднорідних анізотропних середовищ із включеннями та підсиленнями. Серед його учнів —
2 доктори та більше 20 кандидатів наук.
Життєвий шлях Т. Мартиновича є
прикладом самовідданого безкорисливого служіння науці й істині. Тимофій
Лазарович був неперевершеною особистістю з великою енергією та ерудицією,
чуйним, добрим і скромним, людиною
з незмінним почуттям гумору, щирим
патріотом України.
Поховано професора на Замарстинівському цвинтарі у м. Львові.
Світла пам’ять про Тимофія Лазаровича, справжнього вченого, вчителя,
залишиться назавжди у серцях друзів,
учнів та колег.
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наш календар
29 січня — День працівників пожежної
охорони.

Пам’ятні дати
28.01.1920 — помер Панас Мирний,
український письменник.
28.01.1929 — почалися наради І Конґресу Українських Націоналістів у Відні.
28.01.1992 — Верховна Рада України
затвердила національний синьожовтий прапор Державним прапором
України.
29.01.1578 — народився архієпископ Мелетій Смотрицький, перший
теоретик українського мистецтва віршування.
29.01.1918 — бій українських студентів
з більшовицькими окупантами під
Крутами.
30.01.1834 — народився Володимир
Антонович, український історик, археолог, етнограф.
30.01.1868 — народився В’ячеслав Будзиновський, український політичний
діяч, історик та письменник.
31.01.1648 — початок Визвольної війни
1648 — 1654 рр. під проводом Богдана
Хмельницького проти шляхетської
Польщі.
31.01.1715 — народився Клод Адріян
Гельвецій, французький філософ.
31.01.1918 — помер Іван Пулюй, український вчений-фізик, який відкрив
Х-промені, один із перекладачів Біблії
українською мовою.
31.01.1949 — загинув у Львові полковник Олекса Гасин, шеф головного
штабу УПА.
1.02.1884 — народився Іван ФещенкоЧопівський, український політичний,
державний діяч, вчений-металург, член
Центральної Ради, міністр торгівлі та
промисловости УНР.
2.02.1812 — народився Євген Гребiнка,
український поет i байкар.
2.02.1845 — народився Іван Пулюй,
український фізик, електротехнік і винахідник.
2.02.1863 — народився Тимотей Бордуляк, український письменник.
2.02.1901 — народився Валер’ян
Пiдмогильний, український прозаїк i
перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став головою Директорiї УНР.
2.02.1936 — помер у концтаборі на
Соловках Євген Плужник, український
поет, драматург.
2.02.1960 — в Україні введено в дію
перший атомний реактор.

ч. 3 (2723)
27 січня — 2 лютого 2011

славетні українці
юдина, здобутки якої порівнюють з діяльністю цілої інституції, —
Л
Іван Гончар. Цьогоріч минає 100 років від дня народження митця,
колекціонера, фундатора унікального музею — нині Національного
центру народної культури „Музей Івана Гончара“

„Своя країна“ Івана Гончара
„Я завжди творив“
Іван Гончар з’явився в умовах, що були
назагал чужинними для національної
творчої самореалізації. Народився
він у бідній багатодітній сім’ї в селі
на Київщині (нині Черкащина). Але
хіба для справжнього художника
це перешкода?.. Ще й коли чарівна
природа довкола, колорит народних свят, пісня… І школа заохочує до
творчости. У четвертому класі Іван
переміг на районній виставці, вдома
мав цілу колекцію „художньої продукції“ (глиняні фігурки, малюнки).
„Скiльки пам’ятаю себе — завжди
лiпив, малював, вирiзував з дерева i
паперу, мандрував, спiвав. Чи пас гуси
на яру або вiвцi в степу, чи сидiв у хатi
взимку — я завжди творив. Творив
по-дитячому, але без цього життя
здавалося немислимим“, — напише
через роки Іван Макарович.
І хоч батьки не хотіли вiдпускати
сина в художню школу, але випадок
(доля?) допоміг: до села саме приїхав
музикознавець Максим Коросташ і забрав хлопця до Києва. Там Іван вступив
до художньо-iндустрiяльної профшколи, навчався живопису, скульптури та
рисунка. Ідейно й естетично зростав
в атмосфері української інтелігенції
(Климентiя Квiтки, Олени Пчiлки),
величних київських храмів і власних
творчих шукань. У 1930-х роках вчителював у селі, відбував службу в армiї,

навчався в Київському інституті агрохімії та ґрунтознавства.
Далі — війна. Мистець брав участь
у „визвольному“ походi в Захiдну Україну, в штурмі Берліна. Цікаво, що й під
час війни не полишав творити: збереглося понад двісті його акварелей, малюнків, начерків. Пiсля війни готував
у Відні роботи для виставки на воєнну
тематику, а повернувшись до Києва,
займався скульптурою, у 1940 ― 50-х
роках брав участь у виставках, всесоюзних, республіканських.
Відчуття органічного зв’язку з рідною землею, знакові події й постаті
українського минулого й сучасности
надихали художника: свідчення цього — численні пам’ятники, скульптурні

ч. 3 (2723)
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коротко
портрети (О. Гончара, А. Малишка,
Т. Шевченка, Лесі Українки, У. Кармелюка, Є. Патона та ин.), живописні портрети (Б. Хмельницького, Леся Курбаса,
Н. Матвієнко), серії „Весілля в Україні“,
„Мальовнича Україна“.

Організація BEST в рамках Інженерних змагань, які відбудуться
18-20 квітня цього року, оголошує
фотоконкурс „Інженер сьогодні“.
Метою конкурсу є показати молоді, що професія інженерів є необхідною у багатьох галузях сучасного господарства та цікавою для
вивчення. Конкурс триватиме з 1
лютого до 7 березня. Переможців
оголосять 17 березня на сторінках
газети „Аудиторія“. Надсилати
роботи за електронною адресою:
photo.konkurs@gmail.com. За докладнішою інформацією можна
звертатися за тел. 098 616 53 54
до Ірини Возьної.

Ноїв ковчег народного
мистецтва
Предмети народного мистецтва І.
Гончар спорадично збирав ще під час
війни, та першу організовану польову
експедицію здійснив у 1957 році. Їздив
регіонами України: збирав сімейні
фотографії та реліквії, твори народного
мистецтва (ткацтво, кераміка, ікони,
писанки…), відвідував церкви й монастирі, розшукував народних майстрів,
робив замальовки, занотовував усе.
Такий скрупульозний і системний підхід — свідчення того, наскільки відповідально і серйозно Іван Макарович
ставився до справи дослідження й збереження цілих культурних пластів. Він
болісно переживав процес зникнення й
ігнорування самобутнього українського
мистецтва (дуже „мізерно“ представленого в офіційних музеях), вважав це
„злочином“, бо „не показувати речової
культурної спадщини свого народу — це
значить відняти в нього гордість, свідомість і право на самобутність, відтак
право на самопізнання, зломити крила
для польоту вперед“. Розуміння цього
спонукало митця протидіяти — заснувати альтернативний заідеологізованим
державним, домашній музей.
Хата-музей І. Гончара і для нього, і
для тодішніх дисидентів була „своєю
країною“ (на противагу чужій за вікном), де панували рідні мова, пісня,
обряди… За автентичною Україною у
„гончарівню” приходили й десятки тисяч відвідувачів з усього світу. Залишилися відгуки 1960-х років: „В жодному
музеї Києва ми не змогли одержати
такої естетичної насолоди, а також
уявлення про українське мистецтво,
як в цій невеликій хаті-музеї…“ або „Це
велика подія у житті кожної людини —
завітати у цей Ноїв ковчег народного
мистецтва…“
За опозиційність до режиму й
офіційного (соцреалістичного) курсу
І. Гончар зазнав переслідувань, був
затаврований як „ворог“, викреслений
зі суспільного життя… Та попри все
продовжував творчу й дослідницьку
роботу, був одним з ініціяторів створення Товариства охорони пам’яток
iсторiї та культури і музею у Пирогові. В
його доробку — 18-томний (!) історикоетнографічний художній альбом „Укра-

їна і Українці“. В 1988 році відбулася
перша персональна виставка І. Гончара
в Києві, наступного року він отримав
Шевченківську премію, а згодом звання
народного художника України.

Більше, ніж музей
Іван Макарович мав на меті перетворити свій музей на центр народної
культури, де б вивчалася, плекалася й
розгорталася національна традиція, де
духовно-матеріяльне життя нації було
б представлено в усій повноті. Власне,
на основі Гончаревої колекції (підсумок його 30-річної збиральницької
діяльности — тисячі експонатів ХVІІ —
середини ХX ст.) у 1993 році заснували
державний Музей Івана Гончара (його
фундатор, на жаль, до цього не дожив,
помер улітку 1993-го). Та через ряд проблем (передача приміщень, ремонтні
роботи, недофінансування, чиновницька „коротка“ пам’ять) постання музею
досить затягнулося.
У 1999 році вийшов президентський указ про створення на його базі
багатофункціонального Українського
центру народної культури „Музей Івана
Гончара“. У 2004-му в Центрі відкрили
першу чергу музейної експозиції, а у
2009-му він став „національним“. Нині
тут діють етноклуб, студія вишивки,
відбуваються різні культурно-мистецькі
акції (виставки, фольк-свята, фести,
як-от дитячий фольклорний фестиваль
„Орелі“). Гончарівці мріють про розширення роботи, створення Театру
фольклору й народного обряду та ин.
У Музеї завжди вирує життя: виставки,
вечорниці, майстер-класи, концерти (чи
то дитячих колективів, чи відомих Ніни
Мавієнко або „Гайдамаків“).
Ірина ШУТКА

Презентація заключної частини із
трилогії аудіокниг „Три дороги“
Любомира Гузара „Дорога до
Бога“, підготовлена до десятиріччя
патріяршого служіння глави УГКЦ
Блаженнішого Любомира, відбулася
22 січня. Випуск третьої аудіокниги
здійснила львівська мультимедійна
студія „Свічадо“. Як і попередні
видання цієї серії, „Дорога до
Бога“ формується з двох дисків і
укладена у формі інтерв’ю. Цього
разу розмовляла з першоієрархом
греко-католиків відома українська
журналістка, редактор відділу
„Церква“ тижневика „Дзеркало
тижня. Україна“ Катерина Щоткіна.
25% українців вважають, що в Україні немає гарантій свобод слова та
преси. Такий вислід другого репрезентативного опитування, проведеного у грудні 2010 року дослідницьким інститутом ІFAK Ukraіne
на замовлення Української редакції
Deutsche Welle. 12% респондентів
сказали, що лише окремі діячі та
ЗМІ сміливо висловлюють свою
думку, 6% впевнені, що в Україні
взагалі відсутня свобода слова.
20% заявили, що загалом ситуація
зі свободою слова „сприятлива“,
але деякі теми заборонено. Третина
українців (33%) натомість вважають ситуацію зі свободою слова
та преси в країні „задовільною“.
Майже кожен п’ятий українець
(19%) вважає за необхідне мати
в державі більш лібералізованіше
законодавство, яке регулює роботу
ЗМІ. Кожен десятий (11%) вважає,
що ЄС зобов’язаний гостро реагувати на наступ на свободу преси в
Україні.
За матеріялами інформаґенцій
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уроки історії
ороку в Україні вшановуЩ
ють пам’ять учнів військових
училищ (юнкерів), гімназистів та

студентів Київського університету,
котрі, захищаючи Київ, столицю
Української Народної Республіки,
від російського більшовицького
агресора, віддали найдорожче, що
у них було — своє молоде життя

Лицарі
геройського
чину
Ігор Гаврилів, доцент кафедри історії
України, науки і техніки ІГСН Львівської
політехніки:

можемо сказати: жертви тієї необстріляної молоді не були
даремні: вони стали прикладом національного героїзму,
про який ми завжди говоритимемо з гордістю.

Про них завжди
говоритимемо з гордістю

Юрій Михальчишин, старший науковий
співробітник лабораторії Львівської політехніки, кандидат політичних наук, депутат
Львівської міської ради:

В українській історії тісно переплелося
героїчне і трагічне. Показовим прикладом є бій під Крутами 29 січня 1918
року. Десять місяців Центральна Рада намагалася втримати
Українську державність. Її чинники тоді ґрунтувалися на
соціялістичних позиціях: дружби, рівности, толерантности. Однак, вона так і не змогла осмислити того, що в Росії
демократія закінчується там, де починається українське
питання. Тож замість того, щоб в ці революційні часи, коли
день був за рік, діяти рішуче, український уряд надіявся, що
ось війна закінчиться, навколо нас запанує соціялізм, тоді
всі й визнають Україну…
Щось подібне діється і сьогодні. Ми постійно чуємо, що
виросте нове покоління, яке змінить Україну. Але ж діти тих,
хто керує нами нині (а вони добровільно свою владу не
віддадуть ніколи), будуть, очевидно, повною копією своїх
батьків. Нам було б добре взяти приклад з поляків: коли
свого часу генерал-губернатор запитав їх, чого вони хочуть,
ті відповіли: „Відійдіть!“. На жаль, ми чомусь не можемо
сказати так само: „Відійдіть! Забудьте про Україну. Ми собі
тут самі дамо раду“.
Бій під Крутами — це український феномен: близько
500 студентів та гімназистів, яких мобілізували для охоронної служби в Києві і які не мали жодної військової
підготовки, не були озброєні, кинули під кулі майже
трьох тисяч добре озброєних і вишколених червоногвардійців і балтійських матросів. Більшовики в той час
наступали на Україну трьома шляхами: через Харків,
Полтаву — на Київ, через Гомель (Білорусь) і через
Курськ — на станцію Крути. Бій тривав майже два дні,
і хоча сили були нерівні, значно більших втрат у бою
зазнали саме агресори.
Над пораненими завойовники люто знущалися. Мало
хто вижив у тій пекельній бойні. Очевидці згодом розповіли
про хід цієї боротьби.
27 героїв Крут було перезахоронено в Києві на Аскольдовій могилі. Павло Тичина, тоді молодий поет, написав:
„На Аскольдовій могилі поховали їх…“. Нині ми з певністю

Українці вміють і здатні
боротися
Трагедія під Крутами обумовлена
насамперед політичними чинниками внутрішньої української природи: нездатністю до консолідації в кризові
моменти і до висунення надійних лідерів. Це завжди
загрожує введенню широких верств українського суспільства в оману шляхом політичної демагогії, проповідей
пацифізму, ліберальних ідей начебто через відсутність загрози буттю українській нації. В умовах краху державности, абсолютної неспроможности політичних еліт захищати
національний суверенітет й територіяльну цілісність саме
українська молодь стала передовим загоном у боротьбі
з російським імперіялізмом.
Незважаючи на те, що з історичної точки зору цей бій
зазнав поразки, його політичний сенс був значущий. З
одного боку, молоді люди власним прикладом довели,
що сила волі може компенсувати чисельну перевагу
ворога, з иншого — битва під Крутами допомогла Євгену
Коновальцю придушити заколот на київському заводі
„Арсенал“. Це дозволило евакуювати український уряд
та инші офіційні інституції державної влади до Житомира, відтак, виграти час до укладення Брест-Литовського
мирного договору.
Крім історичних паралелей, очевидно, треба відслідковувати психологічні паралелі між тією добою і нашою.
Українська держава, яку будували останніх двадцять
років, поступово відмирає, хоча вона ніколи й не була
українською в повному сенсі того слова. Таку Україну
ще належить здобути. Якщо хтось здатний виступити
рушійною силою таких змін, то це, очевидно, може бути
лише українська молодь. Достатньо лише консолідованої,
чіткої і вольової позиції, щоб люди стали під прапор національної ідеї.
Думки занотувала Катерина ГРЕЧИН
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люди університету
лизько п’яти років тому Ольга Кутень, завідувач лабораторії кафедри хімічної
Бполітехніки,
технології переробки нафти і газу Інституту хімії та хімічних технологій Львівської
відкрила у себе диво-талант: з-під її рук виходять чудові композиції
квітів, дерев, зроблених з бісеру

„Коли працюю з бісером,
і серце, і душа відпочивають“
У школі Ольга дуже любила хімію, мріяла стати лікарем, вчилася малювати у
гуртку малювання, активно займалася
в музичній школі по класу баяна і сопілки. Із закінченням школи, зваживши
всі „за“ і „проти“, документи подала у
Львівську політехніку, обравши кафедру технології основного органічного
і нафтохімічного синтезу, яку тоді очолював світлої пам’яти професор Євген
Мокрий, на хіміко-технологічному факультеті. По закінченні вишу якийсь час
працювала в школі лаборантом. Далі
влаштувалася лаборантом на кафедрі
хімічної технології переробки нафти
і газу Львівської політехніки. Згодом
отримала посаду старшого лаборанта
й інженера. Четвертий рік очолює
кафедральну лабораторію, дбає про
повноцінне забезпечення навчального
процесу реактивами, обладнанням
тощо.
Ольга — натура творча, тому захопилася в’язанням і вишиванням.
Має вишиті рушники, серветки і образ
Матері Божої з немовлятком, які годують голубів. Переломним моментом
у її житті стали відвідини товаришки
Оленки, котра тоді була у декреті. У
неї вона побачила красивої форми
карликове дерево, зроблене з бісеру.
Побачене настільки полонило уяву,
що почало „ходити“ за нею буквально
тижнів зо два. А тоді не витримала,
придбала бісер, чоловік приніс додому дріт і робота закипіла. Через два
тижні зробила своє маленьке дерево.
Син і чоловік були захоплені витвором.

Відтоді Ольга часто придивлялася до
різного бісеру, припасовувала його
до своїх майбутніх творів. Згодом
з-під її рук почали виходити справжні
художньо насичені дива. Найбільше їй
подобаються квіткові композиції.
— У моєму доробку вже є чимало
різних квіткових букетів і просто квітів, — каже Ольга. — Переважають
польові квіти: ромашки, маки, волошки. Хоча маю букети з лілій, троянд,
хризантем тощо. Найважливіше, що
коли працюю з бісером, і серце, і душа
відпочивають.
— У Вас є чимало карликових дерев…
— Так і, мабуть, це тому, що перший
мій твір — саме карликове дерево.
Згодом подібні японські дерева побачила на виставці, та й товаришка
їх робила. Я й „потягнулася“ за нею.
Наше хобі нині дуже міцно тримає нас
у своїх обіймах. Ми й не пручаємося,
бо отримуємо від створеного велике
задоволення, а наші чоловіки нині
навіть не можуть сказати, чиї роботи
їм подобаються найбільше, адже
кожний витвір — індивідуальний, неповторний й захоплює. Далі зрозуміла,
що з бісеру можна зробити все, що
захочеш. Головне, щоб були навики,
з роками зростає й майстерність, та й
нові образи хвилюють душу.
— Як придумуєте свої майбутні
твори мистецтва?
― Загалом, беру щось із природи, яку
дуже люблю. У лісі ніколи не минаю
цікаве коріння, яке може
згодом стати основою під
карликове дерево чи частиною якоїсь композиції. Є вироби, основою яких є кора.
У моїй колекції — чимало
різних дерев, що ростуть у
наших лісах. Та найчастіше
майбутні ескізи „народжуюся“ в голові. Буває й так,
що все йде до завершення,
але мені чомусь воно не
подобається. Тоді роботу
відкладаю на кілька днів, а
невдовзі впродовж години

перекручую все по-новому, формуючи зовсім инакший виріб. Инколи
його доповнюю чи щось забираю з
нього. Ескізів на папері, зазвичай,
не роблю, бо рідко коли моя робота
відповідає задуманому. Переважно
твори народжуються імпульсивно,
самі собою. Ще хочу навчитися вишивати бісером. Є мрія вишити образ
Матері Божої, який уже також ношу
в серці. Уже потрохи готуюся, шукаю
якісний бісер, відповідні кольори.
Згодом ще спробую робити з бісеру
й іграшки.
Своїм захопленням бісером Ольга
мимоволі „заразила“ чоловіка і сина,
особливо, коли працює над карликовими деревами. Тоді вони стають її
добровільними помічниками, захоплюючись процесом творення. Вони
кожного дня цікавляться, що нового
зробила мама, можуть щось конкретне порадити. Хоча, відзначає Ольга,
хлопці дедалі частіше „чаклують“
коло машини. Скільки творчих робіт
уже зробила, не рахує. Можливо, вже
понад двісті. Всі вони, зазвичай, розходяться „по людях“. Вдома залишилися
світлини і найперші роботи — квітковий кошичок із синіми квітами і кілька
квітучих гілок. Вони для Ольги — найдорожчі, бо перші. Альбом також
довго не затримується вдома: „гуляє“
по руках. Та левова частка світлин ще
чекає свого оформлення. Нині Ольга
Кутень робить нічну лампу: дерево з
підсвіткою.
— Оля була нашою студенткою,
потім — секретарем ДЕКу, тож ми
навіть не знали про її захоплення, —
каже методист дирекції ІХХТ Галина
Кічула. — Спочатку побачили її роботи
на світлинах. Оригінали ж просто вразили! Всього вона навчилася сама. Є у
неї також різні картини, натюрморти.
На замовлення зробила імпровізовану картину, у центр якої господар
поклав свою скрипку. В кожній роботі
відчувається часточка її душі, теплоти,
ніжности. В Ольги — золоті руки і ми
дуже нею гордимося.
Катерина ГРЕЧИН
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виставка

коротко

об потрапити до Венеції, не конче туди їхати. Відчути атмосферу
Щ
італійського міста на воді можна і оглянувши виставку світлин Юрія
Тітовця, яку минулого четверга відкрито в приміщенні Укрсоцбанку на
площі Міцкевича

Ідея виставки народилася спонтанно, як
і з’являлися на світ самі роботи: весняна
Венеція закохала Юрія Тітовця в себе і
надихнула на творчість. І як справжній
закоханий чоловік, автор милується
своєю „жінкою“ у всіх ракурсах. Яскраві
враження він передає в кольорі і незвичним для фотографії способом: втрутившись у зображення за допомогою
комп’ютерних технологій, роздруковує
їх на великих полотнах, розміром до
70 на 100 сантиметрів. І глядач бачить
уже не фото, а справжню картину, намальовану широкими мазками у стилі
імпресіонізму. Инша частина робіт —
чорно-білі світлини на папері у рамках.
Якщо кольорові роботи є здебільшого
панорамними, то чорно-білі вихоплюють і наближають до нас деталі, окремі
архітехтурні об’єкти, серед яких опиняються поодинокі колоритні венеціянці.
І такі світлини нагадують уже не живопис, а графіку. І музику — розташовані
вони як ноти.
Враження від Венеції в Юрія Тітовця
були настільки сильними, що зважився

Світлина Наталі Яценко

Романтика Венеції у фотооб’єктиві

він на виставляння їх на загальний огляд
не відразу. Відбір сюжетів здійснював
прискіпливо й довго. Результат тих вагань — 80 світлин і справжня венеціянська карнавальна маска. Спеціяльно до
відкриття виставки було також видано
фотоальбом.
На думку доктора мистецтвознавства Ореста Голубця, підхід до виставки
демонструє глибоку пошану автора до
незвичного об’єкта зйомки і засвідчує
різницю між фотографом і фотохудожником.
Наталя ЯЦЕНКО

кінострічка
се авторське більш цінне, ніж комерційне. Авторське кіно приваблює
У
власним баченням світу і особливим вмінням його авторів це бачення передати. Останнім часом львів’яни, здається, не відчувають браку
кінорозмаїття — різні фестивалі, проєкти... От і 21 — 22 січня у Будинку
вчених та Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури
демонстрували італійське авторське кіно

Італія стала ближчою завдяки
„…а потім падає сніг“
Італійська режисерка Донателла Багліво
приїхала до Львова на запрошення мецената, депутата Львівської міської ради
Романа Грицевича. Її творчий доробок ―
документальне та художнє кіно. Всі обрані для показу фільми були учасниками
та лавреатами італійських і міжнародних
кінофестивалів, серед яких, зокрема,
Канський. Відкрила „Італійське авторське кіно у Львові“ резонансна в Італії
художня кінострічка „…а потім падає
сніг“ („…e dopo cadde la neve“). В основі
фільму — розповідь про трагічні події,
пов’язані з землетрусом в італійській
Ірпінії 23 листопада 1980 року.
Цікаво, що у фільмі, крім відомих
італійських акторів (Санто Белліна,

Альба Куомо, Анна Амміраті), знімались
очевидці трагедії. Вони грають власні
ролі, розгортаючи перед глядачем історії своєї долі.
Окрім перегляду фільмів (вони
йшли мовою оригіналу з українськими
субтитрами), відбувся творчий вечір
Донателли Багліво на тему „Олександр
Довженко, Андрій Тарковський та Італія“. Приводом до розмови став той
факт, що свого часу режисерка працювала спільно з Андрієм Тарковським
над його відомим фільмом „Ностальгія“ і він багато розповідав їй про свого
улюбленого режисера Олександра
Довженка.
Н. Я.

25 січня у Рівненському обласному академічному українському
музично-драматичному театрі
відбувся творчий вечір Ліни
Костенко. До Рівного разом
із поетесою завітали її дочка
Оксана Пахльовська та онука, а
також видавець Іван Малкович.
Під час творчого вечора гостя
презентувала свій перший прозаїчний твір — роман „Записки
українського самашедшого“. Так
розпочався всеукраїнський тур
письменниці, в межах якого вона
відвідає Київ, Харків, Кривий Ріг,
Львів, Острог. У Львові 14 та 15
лютого відбудуться дві творчі
зустрічі — у Львівському національному університеті ім. І. Франка та в Національному академічному українському драматичному
театрі ім. Марії Заньковецької.
Фільм режисера Олександра
Міндадзе про Чорнобиль „У
суботу“ ввійшов до основного
конкурсу 61-го Берлінського
міжнародного кінофестивалю. У
створенні стрічки брали участь
Україна, Росія та Німеччина. Події,
відтворені у фільмі, розгортаються в українському місті Прип’ять
у день аварії на Чорнобильській
АЕС, а в центрі історії — внутрішній конфлікт головного героя,
який волею випадку опинився
в епіцентрі трагедії. Фестиваль
стартує 10 лютого і за його призи
змагатимуться 15 фільмів.
У львівському клубі „Picasso“
15 лютого відбудеться концерт
джаз-фанкової музики — прозвучить джаз-лаунж від Michiel
Borstlap Trio (Нідерланди).
Їхній виступ триватиме у межах
концертної серії проєкту „Picasso
Jazz Hall“. До Львова тріо приїде
у повному складі: Міхіл Борстлап,
Аркадій Овруцький та Ерік Кугер.
Початок концерту о 20.00, ціна
квитків від 80 до 170 гривень.
Великий скульптурний салон, який
відкриється 17 лютого у Києві,
вперше в Україні представить
повне зібрання шедеврів Едгара
Дега. Експозиція формуватиметься
із 74 бронзових скульптур. Родзинкою стане одна з найвідоміших у
світі скульптур „Юна танцівниця“.
За матеріялами інформаґенцій
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електронна музика

Рубрику веде Софія МАТВІЇВ

Ді-джеї світового рівня
фестивалитимуть у Львові

Г

рандіозна подія чекає на справжніх
любителів trance-музики. Шоу світового рівня, „Ultrasonic Festival“, за
участи всесвітньо відомих ді-джеїв,
відбудеться 12 лютого в експо-центрі
„Шувар“.
Цей фестиваль, за словами одного
з організаторів Євгена Кузика, зовсім
новий за рівнем реалізації проєкт.
Найпопулярніший музичний стиль
XXI століття, trance, завітає до Львова
на захід, що повністю відповідає европейським та світовим стандартам
за якістю організації та концепцією
західноукраїнського фестивалю.

Хто виступатиме
До Львова вперше завітають всесвітньо
відомий німецький дует „Kyau & Albert“
та голландська легенда trance-музики
„Marcel Woods“. Виступатиме і найкращий
tech-trance дi-джей України — Тигран
Оганезов. Львівській публіці найдужче
він запам’ятався виконанням сету на
концерті гурту „ATB“. Музику цього резидента найпопулярніших радіо-станцій
планети виконують світові ді-джеї „Armin
van Buuren“, „Tiesto“, „Sander van Doorn“,
„Ferry Corsten“. Сам виконавець з нетерпінням чекає на цей захід:
― Море позитивних емоцій, усмішки і
хороший настрій, неповторну фестивальну атмосферу я очікую побачити у Львові.
Я завжди ретельно готуюся до виступів,
прискіпливо відбираю музику, слухаю
кожний трек по десять разів. А все тому,
що завдання ді-джея — максимально сподобатися публіці і запам’ятатися надовго.
На фестивалі буду грати багато ексклюзивного матеріялу, який ще не виходив
в ефір, так що сюрпризів буде доволі. В
музиці багато що залежить від багатогранности ді-джея, звукового продюсера,
виконавця, бо музика — це творча робота.
― Знаєте багато львівських ді-джеїв?
― Так, достатньо, але не всіх, бо ді-джеїв
у наш час стало дуже багато, і запам’ятати
всіх — просто нереально та й непотрібно.
― Яким Ви бачите свого слухача?
― Передовсім це розумна, адекватна
до вимог часу і активна молода людина,
з різнобічними інтересами та міцним
здоров’ям, адже танцювати на фестивалях кілька годин поспіль буває не так вже
й легко!
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― Чого побажаєте нам напередодні
фестивалю?
― Обов’язково беріть зі собою хороший настрій, инакше охорона на вході не впустить.

І як з організацією
Організатори дуже сумлінно готуються
до проєкту.
― Підготовка до фестивалю триває
вже другий місяць, та з кожним днем
робота стає важчою, а часу дедалі меншає. Але паралельно ми бачимо малі
успіхи — дуже багато молодих людей
вже зголосилося приїхати до Львова і
відсвяткувати День Валентина разом з
нами на фестивалі „Ultrasonic“. В шести
обласних центрах Західної України та у
Києві працюють наші промоутери, залучені профкоми вишів, тому зі замовленням
квитків не буде жодних проблем. А також
білети можна придбати в інтернеті на
сайті kvytky.ua. Ми очікуємо близько 4000
відвідувачів із рідних областей України, —
зазначив Євген Кузик.
Він також розповів, що проєкт проходитиме за підтримки Львівської міської
ради та Львівської облдержадміністрації.
― Як обирали учасників? За яким критерієм?
― Учасників обирав Тигран Оганезов,
він у цій сфері має великий досвід і знає
слухацькі смаки.
― Чим такий захід важливий для студентів?
― Такі масштабні заходи відбуваються
дуже рідко, і якщо ти пропускаєш його, то
потрібно чекати дуже довго до наступного. Це буде чудова нагода відпочити після
сесії та приготуватися до весни.
Софія МАТВІЇВ

хіт-парад

Хай переможе
ваш кумир!
24 січня на сайті нашої газети
www.audytoriya.lviv.ua три
композиції вийшли у фінал.
На третьому місці опинився
популярний гурт „Бумбокс“
з піснею „Стяги на стяги“,
котра набрала 16,7% голосів. Другу сходинку посіла
колядка „На небі зірка“ —
за неї віддали свої голоси
20,8% наших читачів. І хоч
уже по святах, та „Миколай
бородатий“ від гурту „Плач
Єремії“ впевнено тримається
на верхівці нашого музичного рейтингу. Цій пісні
належить 25% голосів, а це
значить, що четверта частина
учасників нашого хіт-параду
голосувала саме за неї.
Любця Скорода з четвертого
курсу ІХХТ передбачила такий розвиток подій і першою
вгадала переможця. Тож
на неї у редакції (кімн. 229
головного корпусу) чекає
приз, а ми продовжуємо наш
хіт-парад.
За нових учасників можна
голосувати до 7 лютого.
Процедура ця проста — надсилаєте свій музпрогноз на
нашу редакційну скриньку
info@polynet.lviv.ua, вгадуєте
переможця і отримуєте подарунок! Нехай щастить!

Учасники нашого
хіт-параду:
1. „Без міри“ — „С.К.А.Й.“.
2. „Монета“ — „Крихітка
Цахес“.
3. „Запроси мене у сни“ —
Володимир Івасюк.
4. „Сонце“ — „КораЛЛі“.
5. „А час біжить“ — Наталка
Карпа.
6. „Озирнись“ — „Контрабанда.com.ua“.
7. „Вона така“ — „Помаранч“.
8. „Серце у мене вразливе“ — „ВВ“.
9. „Тримай“ — „Lама“.
10. „Не Віталік“ — „Мері“.
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Авторська сторінка Софії Матвіїв

нове видання

Портрет доби у форматі
Оксани Забужко

В

ідома українська письменниця
Оксана Забужко презентувала „Вибране листування на тлі доби. 1992 —
2002“. Це книга її листувань з видатним
мовознавцем, мислителем Юрієм
Шерехом-Шевельовим. До книги ввійшли також окремі тексти Юрія ШерехаШевельова та Оксани Забужко.

Ця книга — історія багаторічної
дружби і листування одного з найбільш
визначних мовознавців ХХ ст., професора Гарвардського і Колумбійського
університетів Юрія Шереха-Шевельова
і нашої відомої письменниці. Раніше
Оксана Забужко говорила, що це одна
з книг-боргів, які вона пообіцяла написати. „Вибране листування на тлі
доби. 1992 — 2002“ — це не тільки
листування впродовж 10 років, там
також присутні коментарі, мемуарні
вставки і тексти того часу, аби читач міг
розуміти контекст діялогу. У цій книжці

показують нам портрети доби очима
двох її знаменитих сучасників, представників старшого та молодшого покоління української культури. Згадуючи
стосики останніх прочитаних книжок,
доходжу висновку, що такі книги стало
дуже модно зараз писати. Бажання
вловити мить, прагнення не забути
історію, аналіз подій та їх наслідки
водять пером письменників „більших
і менших“, і, якщо мовити щиро, ми їм
за це дуже вдячні.
„Ми всі, наша країна, наша культура, я сама, дуже завинили перед
Юрієм Шевельовим, цим видатним
мовознавцем, мислителем, Еверестом, на який ми лише починаємо
сходити, Україною, якою вона могла
би бути“, — вважає Оксана Забужко.
Не лише перед ним єдиним, а,
власне, й перед иншими видатними
українцями, однак цього разу відкриваємо для себе цю цілину.

нагороди

Найзнаменитіші книжки 2010 року

О

голошено переможців всеукраїнського книжкового рейтингу
„Книжка року 2010“. „Аудиторія“ розкаже про найцікавіші з них.
У номінації „Обрії“ серед енциклопедичних і довідкових видань
найкращою визнали енциклопедію
„Рух Опору в Україні: 1960 — 1990“
київського видавництва „Смолоскип“.
У номінації „Софія“ в підномінації
„Українська гуманітаристика“ відзначили „Вибране у шістьох томах“ Мирослава Мариновича.
У номінації „Минувщина“ в підномінації „Дослідження / документи“
перемогла книга „Україна: Антологія
пам’яток державотворення Х — ХХ ст.
У десяти томах“.
У номінації „Візитівка“ в підномінації „Мистецтво“ експерти віддали
перевагу книжці Віти Сусак „Українські мистці Парижа. 1900 — 1939“. У
підномінації „Етнологія / етнографія /
фольклор / соціолінгвістика“ перемогла книжка „Опішнянська мальована
миска другої половини ХІХ — початку
ХХ століття“.
У номінації „Дитяче свято“ лідером
виявилася київська „А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА“. Їхні книжки перемогли одразу
в двох підномінаціях. Книжка з моторошною назвою „Чудове чудовисько в

країні жаховиськ“ Сашка Дерманського
визнані найкращими серед „Творів для
дошкільнят і молодших школярів“, а
книга „Джури і підводний човен“ Володимира Рутківського — найкращою для
„Середніх і старших школярів“.
У номінації „Хрестоматія“ з української та зарубіжної класики відзначили „Повну академічну збірку текстів
Григорія Сковороди“, яка прославилася не лише своєю унікальністю й
величезною кількістю сторінок, а й
надзвичайно маленьким накладом.
У підномінації „Літературознавство“
переміг Микола Жулинський з книжкою „Нація. Культура. Література.
Національно-культурні міфи та ідейноестетичні пошуки української літератури“. У підномінації „Критика / біографії
/ мемуари“ вдруге отримав відзнаку
третій том щоденників Володимира
Винниченка.
У номінації „Красне письменство“
перемогла книга Оксани Забужко „Музей покинутих секретів“. А найкращою
книжкою поезій визнали перевидання
„Берестечка“ Ліни Костенко.
Спеціяльні відзнаки цього року
мають видавництво „Темпора“ за „видавничий імідж року“ та „Піраміда“ за
найкращу книжкову серію „Приватна
колекція“ (уже втретє поспіль).

vox populi

Ріка життя
від Пауло Коельо
Книга „Подібно
до ріки…“
не схожа до
инших праць
Пауло Коельо.
Для мене
Коельо —
філософ
сучасности.
Ця його книжка — зібрання коротких розповідей, притч про те, що
трапляється у житті людини, такому
схожому на річку.
Автор розповідає різні історії зі
свого досвіду та почуті від когось.
У кожній історії, наче в байці, є своя
мораль — це кілька простих і всім
відомих фраз, які по-новому відкривають очі на сучасний світ. Коельо
говорить: „У мене є борг перед читачами: спонукати їх до роздумів про
важливі питання буття“. Письменник
наочно доводить, що варто бути
готовим поставити на кін все, ризикнути всім заради здійснення мрії.
Яскрава риса письменника — людинолюбство. Він переконує, що
людина значить більше, ніж вона
думає про себе. Її праця і її присутність на Землі — важливі, навіть
якщо вона сама в це не вірить. Лише
живучи без страху можна прийти до
перемоги, вважає письменник.
Значну частину твору присвячено
найзагадковішому почуттю в людському житті: „Любов переображує, любов лікує, але трапляється,
що вона ловить у сіті і губить тих,
хто вирішує віддатись їй повністю.
Яке важке це почуття, що, по суті,
є єдиним смислом продовження
життя, боротьби, самовдосконалення“.
Автор, переосмисливши вічні істини
життя, не поспішає запевняти нас,
що життя ідеальне. Воно таке, яким
ми самі його робимо, і таке, на яке
ми заслужили, віруючи в Бога. Бог
посилає нам труднощі, але тільки
для того, щоб укріпити наш дух,
загартувати й навчити нас чогось.
Лише через труднощі пізнається
смак життя.
Іванна КУРИЛО,
студентка IV курсу факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка
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секція
ро спортивну аеробіку розмовляємо зі старшим викладачем кафедри фізичного виховання Львівської
П
політехніки, майстром спорту з художньої гімнастики, членом Федерації спортивної аеробіки, суддею національної категорії Мартою Мельничук

Спортивна аеробіка як вибір здоров’я,
краси, розуму
Тренуючи тіло,
тренуємо пам’ять
― Коли студенти приходять
на перше заняття, я їм кажу,
що вони прийшли в одну
з найкращих спортивних
груп у Політехніці. А також
переконую, що заняття аеробікою зроблять їх здоровими, гарними, стрункими й
розумними. Розумними, бо,
тренуючи тіло, доводиться
запам’ятовувати багато рухів і таким чином тренувати
й пам’ять. Крім цього, є
наукові дослідження, що
коли людина має великі
розумові навантаження, то
вона мусить перемкнутися
на фізичну активність, яка
дає можливість мозку відпочити, і він згодом працює
з більшою інтенсивністю.
Тому мої студенти переважно добре вчаться, серед
них багато відмінників. Хто
буде добре вчитися, а хто ні,
можна визначити одразу:
якщо людина працьовита,
а не стоїть відсторонено в
куточку, то вона буде вчитися добре. Ті студенти, які
ставляться до занять несерйозно, не затримуються
в групі. Ті ж, які починають
займатись регулярно аеробікою, залишаються —
організм сам вимагає руху,
адже спорт — до певної
міри наркотик.
„Зайві“ студенти відсіюються упродовж пів року —
розчаровуються, бо треба
багато працювати. Тому
своїх спортсменів я дуже
ціную. Мені дуже шкода,
що багато викладачів, які
викладають не фізкультуру, не розуміють, що спорт
— то є титанічний труд. Бо
уявіть собі, після чотирьох
пар студент іде пів години
до нашого спорткомплексу
і тут ще дві з половиною

години тренується. Крім
цього, коли ми їдемо на
змагання, то студентам
треба надолужувати пропущені заняття. Розуміють
студентів тільки ті викладачі, які самі займаються
спортом, як от проректор
Юрій Рашкевич, голова
профкому працівників Володимир Гайдук… Дуже
мені подобається й те,
що наш ректор відвідує
спортивні вечори і грає у
волейбол.

Щось не вдається?
Повтори сто разів!
― Ми тренуємося тричі на тиждень. Звичайно,
йдеться не про тренування
для великих спортивних
досягнень, коли людина
працює до виснаження. Мій
лозунг — увага все-таки на
навчання, адже в університет усі приходять насамперед здобути професійні
знання. Правда, є студенти,
які закінчують Політехніку і
заочно вступають в інститут
фізкультури і, якщо мають
звання майстра спорту, то
через рік отримують диплом викладача фізичного
виховання.
Тепер ми готуємося до
Універсіяди, тож я кожному розписую тренування
на щодень — вдома вони
мусять присвятити аеробіці хоча б годину. Добрі
спортсмени тренуються
постійно: наприклад, до
університету не йдуть пішки, а біжать — це теж тренування.
Новачки і досвідчені
спортовці, хлопці й дівчата
тренуються разом. Розминка для всіх однакова.
Ті, що тільки прийшли,
займаються як основний
склад, дивляться, як він

[•]

Випускники та студенти Львівської політехніки — члени
збірної команди Львівської области зі спортивної аеробіки —
з тренером, майстром спорту М. Мельничук

працює, і собі тягнуться до
його рівня.
Стимулом до праці у
попередні роки було те, що
влітку нам давали безплатні
путівки у Славське. Там, на
чистому повітрі, ми тренувалися двічі на день упродовж тижня або дванадцяти
днів. Це дуже здружувало
колектив — опісля дві пари
побралися. Крім цього, студенти, які гарно виступають
на змаганнях, отримують
від університету премії. На
більшість змагань ми теж їздимо за кошти університету.
Якщо ж щось комусь зі
студентів під час занять не
вдається добре зробити,
то, як каже моя вихованка
Христина Гіщак, переможець універсіяд, срібний
призер чемпіонату України,
„Стань і зроби це сто разів —
і вдасться!“.

Про учнів і плани
― Серед учнів маю ким гордитися. Так Юрій Гарасим і
Ольга Лєбедєва виступають
як „змішана пара“, торік
були членами збірної України і бронзовими призерами
на чемпіонаті України та

переможцями міжнародних
змагань у Мінську. Олег
Гарасим — срібний призер
чемпіонату України і фіналіст Відкритого чемпіонату
Франції 2009 року.
Покладаю великі сподівання на Вікторію Михайлову, випускницю ІКНІ, а також
студенток третього курсу
Дарину Січку (ІГСН), Антоніну Заяць (ІКНІ), Наталю
Воржеїнову (ІГДГ), студента
другого курсу Василя Мельника (ІЕСК) та студентку першого курсу Оксану Малиць
(ІНЕМ).
Тепер ми готуємося до
Універсіяди України зі спортивної аеробіки, яка буде
тривати 14 — 17 квітня в
місті Запоріжжі, а на початку квітня — Універсіяда
Львівщини. У квітні хочемо
також взяти участь у Відкритому чемпіонаті области
у Тернополі. У травні — чемпіонат України в Криму, на
який поїдуть найкращі, не
тільки студенти, а й випускники. Восени — Відкритий
чемпіонат Львівщини. Завершиться рік змаганнями
за кубок України.
Наталя ЯЦЕНКО

18

[реклама та оголошення]

ч. 3 (2723)
27 січня — 2 лютого 2011

Допоможіть вилікувати дітей!
Андрій Бурик (15.12.1996 р. н.) потребує коштів
на лікування гострої лімфобластної лейкемії,
Т-клітинний варіант.
Установа банку: Філія — Яворівське відділення
№ 6334 ВАТ „ОЩАДБАНК“;
МФО: 385286;
ЗКПО: 02762599.
Розрахунковий рахунок: 3739990004.
Призначення платежу: для зарахування на ощадну
книжку № 29143 (Бурик Роман Євгенович) в ТВБВ
Ощадбанку № 6334/022, що в м. Івано-Франково Львівської области.
Контакти батьків: 097-46-31-447 — Бурик Роман, 096-36-65-268 — Бурик
Галина.
Роман Климочко (24.11.1997 р. н.) потребує коштів
на операцію з алогенної трансплантації кісткового
мозку. Діягноз — гостра мієлоїдна лейкемія М4 (за
FAB-класифікацією), рецидив, хронічний гепатит В.
АТ „УКРСИББАНК“,
м. Харків,
пр. Московський, 60,
МФО 351005.
Климочко Тарас Іванович,
ІНН 2666911918,
Р/Р 26206099283200.
Контакти батьків: 098-261-54-53 — Климочко Галина.

експрес-оголошення
Зі сумом сповіщаємо,
що 19 січня 2011 року
на 77 році життя відійшов у вічність
Мирон Онуфрійович ЛОЗИНСЬКИЙ —
випускник кафедри технології біологічно
активних сполук, фармації та біотехнології
Національного університету „Львівська політехніка“, доктор хімічних наук, професор,
академік НАН України, завідувач відділу хімії
БАР, директор Інституту органічної хімії НАН
України, dосtог ноnоris саusа Львівської
політехніки, визначний науковець у сфері
органічної хімії.
Висловлюємо співчуття родині, колективам Інституту органічної хімії НАНУ
та Національного університету „Львівська
політехніка“, науковій громаді України.
Завідувач кафедри професор В. П. Новіков
та колектив кафедри технології біологічно
активних сполук, фармації та біотехнології
Національного університету
„Львівська політехніка“

Колектив кафедри хімії і технологій неорганічних речовин Львівської політехніки висловлює щирі співчуття доктору технічних
наук, професору Зеновію Орестовичу Знаку
з приводу тяжкої утрати — передчасної
смерти брата
Юрія.

Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Михайленко Христини Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Охріна Олега Зіновійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Заплоцінського Романа Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Безкоровайної Марії Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Солган Наталії Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кіндраш Ольги Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Піріх Марти Тарасівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Проданюк Христини Юріївни;
утрачений студентський квиток
ВК № 06371886, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ярошенка Віктора Юрійовича;
утрачену залікову книжку № 0802163, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Джали Олега Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Петриняк Ірини Степанівни;

утрачений студентський квиток № 0908282,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гринчук Мар’яни
Анатоліївни;
утрачений студентський квиток
ВК № 07641886, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Самохіної Катерини Тадеушівни;
утрачений студентський квиток
ВК № 06906963, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Тарасова Ігора Костянтиновича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Демчишина Романа Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кліментьєвої Вікторії Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чаус Наталії Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Белінського Яна Карловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Скалоздри Павла Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Марцінковської Соломії Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зіньківа Тараса Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Поліщук Ірини Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шутовського Андрія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Собко Валерії Миколаївни;
утрачений студентський квиток
ВК № 06598076, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кочержука Василя Ігоровича;
утрачену залікову книжку № 0813002, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кучака Тараса Богдановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Стовпяка Андрія Сергійовича;
утрачену залікову книжку № 1004001, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ренди Ірини Іванівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Медюха Андрія Романовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Пінаха Юрія Степановича;
утрачений студентський квиток
ВК № 05589231, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Куземського Романа Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сін Хуан Лі;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Довганич Любові Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Яблонської Лесі Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Феєр Дани Василівни.
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Многая літа!
Щиро вітаємо з Днем народження
проректора Львівської політехніки
з науково-педагогічної роботи
Дмитра Васильовича
ФЕДАСЮКА.
Хай будуть з Вами здоров’я і сила,
Хай доля буде ласкава і щира,
Хай в житті обминають невдачі,
А приходять успіхи у праці.
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгії, літа на щастя й добро.

Вітають „60-десятники“
Клуб „60-десятники“ — громадське об’єднання працівників Львівської політехніки 1946 року народження ― щиро вітає із 65-літтям побратимів-ровесників,
котрі з’явилися на світ у січні:
• Євгена Володимировича Сторчуна (кафедра
електронних засобів інформаційно- комп’ютерних
технологій),
• Романа Андрійовича Мельника (кафедра програмного забезпечення).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих
наукових дерзань та довголіття!

для львів’ян і гостей міста

1 лютого — „Троє товаришів“. 18.00.
2 лютого — „Одруження“. 18.00.

Львівський академічний
духовний театр „Воскресіння“

Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Камерна сцена
27 січня — „Три любові“. 16.30.

27 січня — „Попелюшка“. 11.00.
29, 30 січня — „Розбите серце“. 18.00.

27 січня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
28 січня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
29 січня — „Украдене щастя“ (опера). 18.00.
30 січня — „Лілея“. 12.00; „Богема“. 18.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса

Перший український театр для
дітей та юнацтва

28 січня — „Амнезія, або Маленькі подружні
злочини“. 19.00.
29 січня — „Наркіс“. 19.00.
30 січня — „Забави для Фауста“. 19.00.
2 лютого — „Формули екстази“. 19.00.

29 січня — „Русалонька“. 14.00.
30 січня — „Дюймовочка“. 12.00, 15.00.

Муніципальний театр

29 січня — Концерт „По Рождеству“ за участю
Н. Половинки та „Майстерні пісні“. 17.00.
30 січня — Концерт хорової музики. Виступ
хору „Нескорені“. 17.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
27 січня — „Бояриня“. 18.00.
28 січня — „Два дні… Дві ночі…“. 18.00.
29 січня — „Дама з камеліями“. 18.00.
30 січня — „ Ісус, син Бога живого“. 18.00.

О С В І Т Н І Й

27 січня — „Пригоди невгамовного Зайчика
та Червоної Шапочки“. 12.00.

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. №

Будинок орґанної
та камерної музики
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