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Кого, на Вашу думку, слід вітати  
з Днем святого Валентина?

мабуть, нікому не треба 
нагадувати, що 14 лютого 
молодь святкує день святого 
валентина — свято закоха-
них. Адже якби хтось і забув, 
про це вже кількадесят, а то 
й кількасот разів нагадали 
вітрини магазинів, рекламні 
оголошення та репертуари 
вистав і концертів.

Ця інформаційна атака, по 
суті, забирає у нас право 
вирішувати, визнаємо ми 
таке свято чи ні. Навіть якщо 
поряд немає тої самої „другої 
половинки на все життя“, 
здебільшого вітаємо хоч 
когось, хоч комусь бажаємо 
кохання. Опонентів знахо-
димо хіба серед тих, у чиїй 
юності про такого святого ще 
не чули.

Якщо вам потрібно купити щось 
із косметики, побутової хімії, 
квіти чи щось подібне, за-
чекайте ще чотири дні, адже 
вже нині довкола черги, всіх 
захопила традиція дарувати 
щось коханим. Що ж, бажання 
зробити приємне своїй по-
ловинці — це класно, хоч би з 
якого приводу. І робити це чи 
не робити — право кожного.

а от питання, на яке відпо-
відали наші респонденти, 
зацікавило мене тому, що 
точно пам’ятаю: в часи свого 
студентства я отримувала 
вітання з Днем закоханих від 
колег з факультету. І вони 
точно не були у мене закоха-
ні (особливо дівчата).

Пригадую, на четвертому курсі 
виготовили скриньку, щоб 
кожен міг анонімно відпра-
вити комусь „валентинку“. Я 
була серед „листонош“, котрі 
саме в той день роздавали 
пачки списаних посланнями 
папірчиків адресатам. Один 
із одногрупників за кілька 
хвилин підійшов з питанням, 
чи не знаю я, хто автор одної 
з „валентинок“. Не знаю, що 
його так схвилювало (може, 
то було таємне освідчення?), 
але боюся, що він уже давно 
про це забув. А я чомусь 
запам’ятала. 

володимир Павлище, вчений секретар Львівської політехніки:

„Це свято для працівників торгівлі“
Для мене такого свята не існує. Це свято для працівників торгів-
лі — вони на цьому заробляють. Це нам чуже, в Україні ніколи не 
було такого дня. Думаю, зі мною солідарні більшість представників 
мого покоління.

Опитувала й міркувала Тетяна ПАСОВИЧ

Юлія москалюк, студентка третього курсу Інституту гуманітарних та со-
ціяльних наук Львівської політехніки:

„Я вітаю друзів і отримую  
привітання від них“

У нашій країні День Валентина став доволі популярним. При-
жилася гарна легенда про святого, який допомагав закоханим 

навіть якщо обставини були проти них. Я теж підтримую цю традицію. Вітаю друзів, 
щоб їм було приємно. Сама щороку отримую кілька „валентинок“ і від колежанок, 
і від хлопців.

Ростислав копейка, студент першого курсу Інституту енергетики і систем 
керування Львівської політехніки:

„Тільки кохану“
Цього року проведу День Валентина з коханою, тільки її треба 
вітати з цим святом. Підемо з дівчиною кудись на вечірку. Вітати 
батьків чи одногрупниць або ще когось — це вже занадто.

Роман Бенько, студент першого курсу Інституту хімії та хімічних технологій 
Львівської політехніки:

„Минулого року привітав дівчину 
101 трояндою“

День закоханих — це свято двох половинок. Зараз я не маю коханої, 
відповідно відзначати День Валентина не буду. Неправильно писа-
ти „валентинки“ друзям, знайомим. Слід присвятити цей день своїй дівчині. Минулого 
року я подарував їй 101 троянду. Сподобалося.

Христина дубницька, студентка другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Вітання від коханої людини — 
найважливіші“

Цей день прийнято святкувати з коханою людиною, це свято для 
двох людей, закоханих одне в одного. Вони й присвячують його 
один одному. І саме такі вітання мають найбільше значення. Хоча 
немає нічого страшного в тому, щоб будь-хто (наприклад, подруга) 

сказав мені: „Вітаю з Днем святого Валентина“, однак це вже просто слова. Я вірю у 
святого Валентина так само, як у Миколая Чудотворця.
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Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 1 лютого 
провів засідання Студентської ради при Львівській 

обласній держадміністрації. У зустрічі також взяв участь 
голова Ради ректорів Львівської области, ректор Націо-
нального університету „Львівська політехніка“, професор 
Юрій Бобало, представники студентства та молодіжних 
громадських організацій. 

Голова ЛОДА вніс низку пропозицій щодо співпраці зі 
студентською молоддю надалі. Зокрема, запропонував 
створити студентську адміністрацію, яку обиратимуть на 

один навчальний рік. У навчальних закладах, відповідно до 
профілю, буде обрано голову, заступників та начальників 
управлінь адміністрації. І раз на місяць у приміщенні ЛОДА 
студенти працюватимуть на керівних посадах, проводити-
муть прийом громадян, вивчатимуть нормативну базу та 
надаватимуть пропозиції. Михайло Цимбалюк зокрема 
наголосив, що завжди приділяв значну увагу залученню мо-
лоді до праці в державних установах та до розробок нових 
проєктів, в яких молоді спеціялісти почуваються вільніше і 
готові на експерименти. 

[nota bene!]
ґратуляції

Політехніки 
привітали 
ювіляра

у Львівській політехніці 
4 лютого відбулося пленарне 
засідання науково-технічної 
конференції „Сучасний стан 
та перспективи розвитку 
фотограмметрії, геоінфор-
матики та дистанційного 
зондування“, присвяченого 
70-літтю від дня народжен-
ня професора, доктора 
технічних наук, завідувача 
кафедри фотограмметрії та 
геоінформатики Інституту 
геодезії Олександра доро-
жинського. 

Зі святом ювіляра привітав 
ректор Львівської політехні-
ки, професор Юрій Бобало. 
Професор кафедри фото-
грамметрії та геоінформати-
ки Інституту геодезії Хрис-
тина Бурштинська розповіла 
про творчий шлях Олексан-
дра Любомировича, а дирек-
тор Інституту геодезії, доктор 
технічних наук, професор 
Корнилій Третяк — про його 
міжнародну діяльність. 

Наталія ПАВЛИШИН

У грудні минулого 
року ухвалено ряд 

важливих законодавчих 
і нормативних доку-
ментів, які регулюють 
ведення й оподатку-
вання підприємницької 
діяльности. Одним з 
таких документів є По-
датковий кодекс Украї-
ни, який істотно змінив 
систему оподаткування.

Податковий кодекс України замінив 
десятки законів, якими дотепер регулюва-
лась податкова система України. Зрозумі-
ло, що такий об’ємний документ є досить 
складним і не позбавлений недоліків, а 
для ознайомлення з його змістом зако-
нодавець залишив бухгалтерам надзви-
чайно мало часу — менше одного місяця. 

Допомогти суб’єктам господарювання 
м. Львова (зокрема їхнім бухгалтерам) 
зголосилися викладачі кафедри обліку та 
аналізу Львівської політехніки і 25 січня 
провели семінар на тему „Податковий 
кодекс: зміни в оподаткуванні суб’єктів 
господарювання“. 

Під час семінару обговорювали ключо-
ві питання оподаткування, які кардиналь-
но змінилися із ухваленням Податкового 
кодексу. Зокрема, кандидат економічних 
наук, доцент Л. Пилипенко ознайомив 
присутніх із порядком адміністрування 
податків і зборів. Старший викладач В. 
Мохняк розповів про основні зміни, що 
стосуються оподаткування ПДВ. Про 
особливості оподаткування доходів фі-
зичних осіб доповів присутнім кандидат 
економічних наук, старший викладач В. 
Воськало. 

Роз’яснити особливості справляння 
податку на прибуток запрошено фахівця 
податкової служби — начальника відділу 
адміністрування податку на прибуток ДПІ у 
Личаківському районі Львова Є. Рущинську. 

Не оминули організатори й тематику 
запровадження з 1 січня 2011 р. єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціяльне страхування, про що доповіла 
асистент Н. Воськало. 

У семінарі взяли участь головні бухгал-
тери, бухгалтери, керівники фінансових 
служб підприємств Львова, фізичні особи — 
суб’єкти підприємницької діяльности, а та-
кож студенти спеціяльности „Облік і аудит“. 

Проведення семінару мало за мету 
не лише здійснити роз’яснювально-
консультаційну роботу серед бухгалтерів, 
але й налагодити тісні зв’язки із суб’єктами 
підприємництва для співпраці в науково-
дослідному напрямку надалі. По завер-
шенні семінару його учасники звернулися 
до викладачів кафедри обліку та аналізу з 
проханням проводити такі заходи систе-
матично.

Володимир ОЛІХОВСЬКИЙ,
асистент кафедри обліку та аналізу 

ІНЕМ Львівської політехніки

актуально

Науковці роз’яснюють положення 
Податкового кодексу України

за круглим столом

Студенти обговорили  
свої проблеми з головою ЛОДА

Закінчення на 12 с. →
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7 лютого у бакалаврів, а 31 січня у більшости магістрів та спеціяліс-
тів Львівської політехніки почалося навчання у другому семестрі. 

Хтось постарався якнайшвидше забути про ці стресові дні чи й тижні, 
а хтось узявся аналізувати результати — власні та колег. Спробу зі-
середини поглянути на сесію зробив один із наших читачів. може, 
комусь згодиться? адже саме час готуватися до наступної сесії — від 
початку семестру

[СтудІї]

„Сесія“ — слово, яке зазвичай асоці-
юється з негативом, сірим кольором і 
розпачем. Чому? Можливо, через те, 
що в голові шугають стереотипи. Що 
ж то за штампи? Можливо, то пакети 
з коньяком і цукерками з минулого, 
може, провокаційні ілюстрації в інтер-
неті заліковок, з яких стирчать куп’юри, 
може, то просто невпевненість у собі.

Насправді невпевненими в собі є 
лише ті, котрі нічогісінько не знають, які 
прогулювали пари і не конспектували 
навіть теми лекцій, які не докладали 
жодних зусиль для підготовки до сесії. 
Якщо ви хоч щось робили, мали би бути 
впевненими в собі, думки спрямовувати 
лише на позитив, відволікати себе час 
від часу на такі радості життя як шматок 
грейпфруту чи вечірня прогулянка вули-
цею (звичайно, якщо ваша вулиця біля 
хімічного заводу, це вам не допоможе).

Намагайтеся не просиджувати ніч 
перед книжкою чи ноутбуком, краще 
відправте ваш мозок у санаторій сну. 
Коли встанете вранці, книжкові рядки 
немов самі полізуть до голови. Свіже 
повітря і здорове харчування… 

О, я собі уявляю, як почали реготати 
студенти: то ми маємо здорово хар-
чуватися? Добре, що хоч раз на день 
запхаємо кавалок чогось до рота. Але 
якщо вставати зранку і добре поснідати, 
в обід у вас вже не буде гострого бажан-
ня поїсти, а туалетний папір в тісті чи в 
подовгастій булочці з капустою і кетчу-
пом, підігрітій у мікрохвильовці (най-
популярніші обіди студента) є не надто 
корисний. Кльово, якщо ви обираєте 
борщ замість тої гидоти і файний пампух 
з маком замість соєвих тельбухів. 

Сесія є доста екстремальною ситуа-
цією після буденного навчання. Це як в 
туризмі: рівнина перетворюється на під-
йом. Група студентська надзвичайно схо-
жа на групу мандрівників: кожен розу-
міє, що підйом важкий і його мож’ подо-
лати самому, якщо ти впевнений у своїх 
силах, але в гори сам ніхто не ходить, і в 
університеті ніхто поодинці не вчиться. 
В групі кожен має свою міцну грань, яка 
має підтримувати слабинку в иншого, 

тільки за умови ідеальної спів праці 
може вийти гарний діямант із блискучи-
ми гранями. На сесії все точнісінько, як 
у горах: як тільки стає складніше, кожен 
думає за себе, тут зразу видно, де серед 
отари вовк ховається. На жаль, ви бачите 
навколо себе не тільки однодумців, але 
також егоїстів і самолюбів, лицемірів і 
брехунів. Зрештою, такі моменти допо-
магають віднайти справжніх друзів, тих, 
які подадуть руку допомоги чи то пак, 
книжку чи флешку. Це гарний спосіб пе-
ревірити себе і впевнитися в инших, це 
неймовірна нагода самому допомогти 
нужденному і довідатися, що біля тебе 
сидить файна людина — ото вона мене 
врятувала, наче кинула рятівне коло в 
бурхливе море. 

Винахідливість або самозарад-
ність — риса характеру, притаманна 
студентам. Саме під час сесії вона 
проявляється сповна. Хтось купує на-
вушники тілесного кольору, хтось роз-
друковує книжку в мікроскопічному 
варіянті, а хтось не шукає способів, як 
би то списати чи нелегально отримати 
оцінку за іспит.

Винахідливість проявляється у 
створенні різних асоціятивних систем 
запам’ятовування матеріялу. Для лінг-
віста більш актуальним є вигадування 
асоціяцій для вивчення іноземних слів. 
Так, до голови приходить останній най-
яскравіший приклад, коли потрібно було 
запам’ятати англійською слово, котре 
позначає „рів навколо замку, заповне-
ний водою“. В англійській транскрипції 
читаємо „мод“, то ми подумали, що в тім 
рові можуть купатися гіпопотами. Ото і 
запам’ятали, як „бегеМОД“. 

Отже, що ж потрібно для успішної і 
безпосттравматичної сесії: подушка для 
сну, гідний і поживний сніданок, систем-
не навчання перед сесією, наполеглива 
підготовка і найголовніше — позитив-
ний настрій, бо обличчя кислих лимонів 
не допомагають написати модуль на 
відмінно! 

Ярослав ЄЛІСЕЄВ,
студент другого курсу  

ІКНІ Львівської політехніки

коротко

у 2011 році зміни правил вступної 
кампанії у вищі навчальні заклади 
не буде, заявив у ефірі одного з 
телеканалів міністр освіти і науки, 
молоді та спорту дмитро табачник. 
Він зазначив, що умовою прийому 
до вишів залишається середній бал 
атестата і три тести. „Розмови про 
знищення тестування — цілковита 
неправда, яку самі вигадують і самі 
нею лякаються“, — підкреслив 
міністр.

Голови Львівської, тернопільської 
та Івано-Франківської обласних 
рад, які є членами вО „Свобода“, 
скерували до вищого керівництва 
країни листа з приводу нищення 
української освіти. Як передає прес-
служба ВО „Свобода“, Олег Пань-
кевич, Олексій Кайда і Олександр 
Сич вимагають від Президента та 
Прем’єр-міністра звільнити міністра 
Дмитра Табачника і, як йдеться 
у зверненні, „вимагаємо … при-
значення на цю посаду людини з 
адекватною стратегією розвитку 
української освіти та науки“.

кількість українських користувачів 
інтернет (аудиторія 14+) за 2010 
рік зросла на 3 млн, або 29%, — до 
11,3 млн осіб у грудні, повідомила 
компанія Gemius, котра опитала 
59,07 тисяч користувачів. Згідно 
з даними дослідження, 88% усіх 
користувачів використовують 
мережу щодня, 10% — кілька разів 
на тиждень, 1% — раз на тиждень 
та 1% — кілька разів на місяць. 
Найбільшою віковою групою серед 
користувачів мережі є молодь віком 
від 14 до 24 років — 36%. Віком від 
25 до 34 років — 29% аудиторії, від 
35 до 44 років — 19%, від 45 до 54 
років — 12%, від 55 років — лише 
4% аудиторії.

міністерство освіти Польщі (Men) 
не планує вносити зміни до планів 
проведення 2011/2012 навчаль-
ного року в школах, пов’язаних з 
організацією Евро-2012. Згідно з 
повідомленням MEN, не планується 
ні завчасне завершення навчального 
року, ні коротші канікули. У доку-
менті міністерства відзначається, що 
наступний навчальний рік, згідно з 
навчальними планами, розпочнеться 
1 вересня 2011 року й завершиться 
29 червня 2012 року. 

За матеріялами інформаґенцій

з редакційної пошти

Головне — налаштувати  
себе на позитив
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Команда Львівської академіч-
ної гімназії посіла третє місце в 

огляді-конкурсі старшокласників 
„Майбутнє довкілля в твоїх ру-
ках-2010“ на тему „Вода — основа 
життя“ та виборола цінні призи для 
альма-матер.

Минулої п’ятниці у Львівській ака-
демічній гімназії відбулася урочиста 
лінійка — керівництво гімназії наго-
роджувало школярів — переможців 
спортивних змагань на рівні Галиць-
кого району Львова та на рівні міста у 
різних видах спорту, призерів мистець-

ких конкурсів, мовно-літературного 
конкурсу ім. Т. Шевченка.

Нагородити призерів екологічного 
гумористичного конкурсу, організо-
ваного Львівським дитячим еколого-
натуралістичним центром за підтримки 
департаменту гуманітарної політики 
управління освіти ЛМР, до гімназії за-
вітав директор центру Ігор Антахович.

Це вже шостий конкурс „Майбутнє 
довкілля в твоїх руках“. Команда гім-
назії брала в ньому участь вперше. Як 
розповів Ігор Антахович, цього року 
відбувався також відбірковий конкурс 
на рівні районів Львова, а вже його 

переможці змагалися у фіналі на рівні 
міста, адже рівень учасників виріс:

― Цей конкурс дещо специфічний: 
учасники повинні в гумористичній 
формі висвітлити екологічні про-
блеми міста, зокрема свого регіону. 
Щороку ці екологічні проблеми різні. 
Цього року — вода, минулого року 
були транспортні проблеми міста, був 
конкурс, присвячений паркам Львова, 
тваринам у Львові тощо. Важливо, що 
це конкурс старшокласників, адже за 
рік-другий-третій саме ці молоді люди 
зрештою й вирішуватимуть долю міс-
та, впливатимуть на його екологічну 
ситуацію. Можливо, хтось обере фах 
екологічного спрямування.

ЛАГ представляла єдина зі всіх учас-
ників суто дівоча команда. „Русалок“ 
готувала Марія Дідич. А секретами та 
особливостями КВНівських жанрів ді-
лилися хлопці з культурно-масового 
відділу Колегії і профкому студентів 
та аспірантів Львівської політехніки.

Марта Грибик, Тетяна Капароцька, 
Діана Лахман, Марта Хован, Ярина 
Гелета, Христина Кульчицька, Вікторія 
Бойко отримали дипломи лавреатів 
конкурсу, а гімназія за їх перемогу 
отримала DVD-плеєр та портативний 
DVD, музичний центр і телевізор.

Тетяна ПАСОВИЧ

Цього та минулого тиж-
ня тривало прощання 

політехніків-випускників з 
альма-матер.

Минулої п’ятниці остан-
ній урочистий захід в уні-
верситеті відбувся для 85 
спеціялістів (з них 5 отри-
мали дипломи з відзнакою) 
та 30 магістрів (23 „червоні“ 
дипломи) Інституту енер-
гетики і систем керування. 
Наступного разу вони при-
йдуть до Політехніки вже 
як аспіранти, випускники, 
викладачі, науковці. Вітаю-
чи молодих фахівців із за-
кінченням університету, 
проректор Богдан Моркля-
ник запросив їх відвідувати 
альма-матер не лише під час 
вечорів зустрічі випускників.

Директор ІЕСК Орест 
Лозинський з поважної 
причини не був присутній 
на урочистому врученні 
дипломів, однак привітав 
своїх недавніх студентів 
вустами декана, завідува-
ча кафедри електричних 
систем та мереж Георгія 
Лисяка: „Директор бажає 
вам бути працьовитими, 
вимогливими, добрими, 
багато досягти“.

Кілька щирих теплих слів 
сказали випускникам заві-
дувачі кафедр, вони бажали 
доброї дороги, наснаги, 
жити повним життям, адже 
воно багатогранне, щастя 
(„ще ніхто його не окреслив, 
щастя — це пошук свого міс-
ця у світі“, вважає Григорій 
Лисяк).

У понеділок проректор 
Юрій Рашкевич та директор 
Інституту архітектури Бог-
дан Черкес вручали дипло-
ми про вищу освіту 84 спеці-

ялістам (з них 10 отримали 
дипломи з відзнакою) і 79 
магістрам (37 „червоних“) ― 
випускникам ІАРХ. 

Тетяна ПАСОВИЧ

випуск-2011

Залишайтеся політехніками на все життя!

матура

Гімназисти — найдотепніші екологи
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Досвід +

Наноматеріялами Галина 
зацікавилася ще в студент-
ські роки (закінчила Полі-
техніку у 2004 році), згодом 
продовжила роботу в цьому 
напрямку і як аспірант. Тоді 
стажувалась у Німеччині — 
каже, це був добрий досвід, 
результати тих досліджень 
відобразила в дисертацій-
ній роботі (досліджувала 
структуру наноматеріялів 
на основі шпінельної кера-
міки).

Попри молодий вік Гали-
на Клим проявила себе як 
дуже активний і перспектив-
ний науковець: має публіка-
ції у виданнях ВАК України й 
філадельфійського списку, 
брала участь у конференціях 
в Україні, Німеччині, Польщі, 
Італії, Франції, Швейцарії, а 
також у Міжнародній школі 
НАТО (Сицилія, 2009 рік). 
Знаючи про іноземні досяг-
нення не з розповідей, до-
слідниця може об’єктивно 
порівняти рівень розвитку 
нанотехнологій у нас і за 
кордоном:

— Десь два роки тому, 
беручи участь у конферен-
ції в Нюрнберзі, відвіда-
ла виставку новаторських 
розробок: побачила все 
на власні очі, роздивила-
ся… У Німеччині, Японії 
неспівмірно більші з наши-
ми ресурси й можливості, 
багато розробок доведені 

до серійного виробництва. 
Не хочеться відставати від 
них у такому актуальному й 
перспективному напрямку, 
як нанотехнології.

Зараз Галина Клим чи-
тає чотири лекційні курси 
(„Проєктування надвеликих 
інтегральних схем“, „Про-
грамне забезпечення спе-
ціялізованих комп’ютерних 
систем“ та ин.), як учений 
працює у двох напрямках — 
досліджує структуру нано-
матеріялів, а також можли-
вості плівкових матеріялів.

+ наукові  
пошуки +

Галина займається нано-
структурними сенсорни-
ми системами. Наприкінці 
2010-го як молодий учений 
отримала грант на проєкт 
„Наноструктурні мультирів-
неві сенсорні системи для 
моніторингу навколишньо-
го середовища“ (напрям — 
нанотехнології, мікроелек-
троніка та телекомунікації). 
Проєкт має дві складові: 
отримання з вихідних ма-
теріялів наноструктурно-
го інтегрованого сенсора 
температури та вологости і 
створення інтелектуальної 
системи, запрограмованої 
під конкретні потреби (мі-
кропроцесорну обробку 
сигналу, який надходить від 
сенсора, нагромадження 
даних).

Першу частину проєкту 
(розробка сенсора) май-
же завершено. Попере-
ду — перевірка системи на 
стабільність, проєктування 
інтелектуальної системи. 
Якщо дозволять фінансові 
можливості, Галина Клим 
планує закупити необхідну 
елементну базу, спаяти сис-
тему. Результати роботи до-
слідниця має намір відобра-
зити у статтях, представити 

на конференціях, зокрема в 
Україні (хоча, звісно, хотіла 
б і за кордоном).

В реалізації проєкту Га-
лині сприяють працівники 
науково-виробничого під-
приємства „Карат“, де вона 
свого часу працювала, а та-
кож завідувач кафедри СКС 
Роман Богданович Дунець. 
Допомагають і студенти.

+ досвід =

Восени минулого року ви-
кладачка залучила до про-
єкту п’ятикурсників Андрія 
Вараву і Юрія Волошина. 
Їхнє завдання — спроєктува-
ти інтелектуальну систему.

— Нам належить забез-
печити апаратну, програмну 
реалізацію проєкту, розро-
бити алгоритм роботи сис-
теми моніторингу довкілля, 
власне, з допомогою сен-
сорних датчиків на основі 
плівкових елементів, — роз-
повідає Андрій. — Сенсорні 
плівкові елементи, апара-
туру для збору інформації 
з датчиків ми вже майже 
розробили. Тут маємо певні 
навики, адже активно пра-
цюємо в напрямку робото-
техніки. Також вже почали 
писати алгоритм, програму 
роботи системи.

Варто зазначити, що 
студенти теж уже мають 
„певний багаж“. Андрій 
ще на третьому курсі під 
керівництвом професора 

кафедри СКС Миколи Чер-
каського почав займатись 
розробкою алгоритмів, про-
грамуванням. Свою участь 
у проєкті „Наноструктурні 
мультирівневі сенсорні сис-
теми…“ хлопець розгля-
дає як „великий-великий 
плюс“, адже це — база для 
практики, публікацій і на-
укового розвитку надалі: 
п’ятикурсник має намір 
вступати в аспірантуру.

= результат

Підсумком роботи молодих 
науковців буде інтегрова-
ний багатофункціональ-
ний датчик, спроможний 
одночасно фіксувати такі 
кліматичні параметри, як 
температура й вологість, і 
пересилати цю інформацію 
на ПК (з допомогою кабеля 
чи Wi-Fi). Так, спостерігач 
бачитиме чи в нормі показ-
ники, чи є відхилення, і чи 
потрібно вживати відповідні 
заходи для їх корегування.

Здатність наноструктур-
ного мультирівневого сен-
сора реагувати відразу на 
два параметри (темпера-
туру й вологість), його не-
великі розміри й можливіть 
довго- й короткотерміного 
використання роблять сфе-
ру його застосування дуже 
широкою: починаючи від 
виробництва (скажімо, в 
нафтопровідних каналах) 
та побутових приладів і за-
кінчуючи людським організ-
мом (медична електроніка 
тощо). Крім цього, додає 
Галина Клим, ці сенсорні 
системи не поступаються 
світовим аналогам, а за 
деякими параметрами (на-
приклад, за коефіцієнтом 
термочутливости ділянки, 
що міряє температуру) на-
віть перевершують їх.

Ірина ШУТКА

[СтудІї]
молода наука

„Наноструктурні мультирівневі сенсорні системи для моніторингу навколишнього середовища“ — один 
із проєктів, які отримали гранти Львівської політехніки на 2011 рік. Проєкт реалізовують на кафедрі 

спеціялізованих комп’ютерних систем Ікта, а його керівником є доцент кафедри Галина клим

Дуже перспективний проєкт

[•] Галина клим

[•] андрій варава
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В числі 34 „Аудиторії“ 
(11 — 17 листопада 

2010) ми запросили на-
ших читачів до обгово-
рення  Кодекс ів  чести 
викладача та студента, 
запропонованих профе-
сором Львівського наці-
онального університету 
ветеринарної медицини 
та біотехнологій імени 
С. З. Ґжицького Михайла 
Чепиги.  Продовжуємо 
публікувати міркування 
наших читачів.

мирослава ковальчук-шве-
цова,  асистент кафедри 
теоретичної та прикладної 
економіки ІНЕм Львівської 
політехніки:

― Ідеї, закладені у Ко-
дексах чести викладача 
та студента, правильні, 
адже вони відображають 
загальновизнані норми 
моралі. Ці норми пови-

нні виконувати не лише 
у виші, а й у будь-якому 
навчальному закладі.

Але  якщо брати  по 
пунктах, то вони не завжди 
вдало сформульовані, зо-
крема, для сучасного сту-
дента ці моральнісні по-
стулати часом виглядають 
дещо наївно та несучасно. 
Деякі пункти, особливо у 
Кодексі чести викладача, 
прописані неоднозначно. 

Наприклад, „творчо підхо-
дити до будь-яких рішень 
у стосунках зі студентами“. 
Щиро кажучи, таке форму-
лювання можна трактува-
ти по-різному.

Пункт 11 Кодексу чести 
викладача ― намагатися, 
щоб студенти і товариші 
по роботі повірили у мій 
розум, чесне серце і пра-
цьовитість. Кажучи так, 
цей пункт та деякі подібні 
наштовхують на висновок, 
що викладач намагається 
виглядати мало не святим. 
Але має бути инакше: сту-
дент повинен поважати 
вже саму сутність понят-
тя викладач. Хоча, ма-
буть, автор хотів сказати, 
що якщо кожен викладач 
окремо поводитиметься 
відповідно, дотримуючись 
певних норм моралі, тоді 
загалом про викладачів 
буде гарна думка.

Та дуже легко критику-
вати, мабуть, нелегко було 
розробити такі кодекси. 
Ідея гарна. Тепер постає 
ще питання: який буде 
статус цих кодексів? Щоб 
була користь, ці норми не 
просто мають бути пропи-
сані в якомусь документі. 
Але як примусити людину 
дотримуватись такого мо-
ральнісного кодексу?

Я бачу таке рішення: 
кодекси можна було би 
давати кураторам груп для 
ознайомлення. Тоді, мож-
ливо, ці етично-моральні 
норми можна було би 
донести до студентів. Вод-
ночас, мені здається, коли 
людина вступає до вишу 
в 17 років, якщо у неї мо-
ральні засади є, вони й бу-
дуть, а якщо ні, то ситуацію 
складно виправити.

Богдан Поліщук, голова ко-
легії та профкому студентів 
та аспірантів Львівської по-
літехніки:

― Я не до кінця розумію 
мету написання автором 
цих кодексів. Скажімо, я вва-
жаю, що в університет люди 
приходять уже сформова-
ними особистостями, тому 
скептично ставлюся до ідеї 
виховувати студентів. Я би, 
напевно, більшу увагу при-
діляв не складанню кодексів 
чести, вважаю, що має бути 
державна програма, кон-
цепція виховання молоді. 
Наприклад, підтримка ма-
теринства у нас обмежується 
виплатою матеріяльної до-
помоги, а має бути ще й від-
повідна виховна складова. Ні 
для кого не секрет, що ще в 
школі діти стають батьками. 
Отож, треба було би мо-
рально готувати школярів до 
дорослого життя, виховувати 
у них потяг до моральних 

цінностей, щоб вони могли 
потім виховувати своїх дітей. 
А от в університеті можна 
зробити вже дуже мало.

Усі пункти перегукуються 
з нормами моралі, норма-
тивними документами, які 
регламентують навчальний 
процес і наше життя зага-
лом. Тому заперечувати ці 
норми ніхто не повинен, їх 
справді слід дотримувати-
ся. Я теж підтримую зміну 

ставлення один до одного, 
до тих усіх моральних, етич-
них, християнських норм, 
які споконвіку були прита-
манні українцям. Можливо, 
батьки, викладачі мали би 
більше уваги приділяти сво-
їм дітям, а не матеріяльним 
благам. Часто виходить, що 
прагнення забезпечити ді-
тей матеріяльно, намагання 
дати сім’ї більший достаток, 
кращі можливості транс-
формуються в заробляння 
коштів, діти не бачать батьків 
по 5 — 10 років. Часто гроші, 
які батьки переказують з-за 
кордону, роблять ведмежу 
послугу як батькам, так і 
тим дітям. Безконт рольне 
використання грошей при-
зводить до їх витрачання на 
відпочинок, часто безроз-
судний. Отож, про ті тези, які 
пропонує професор Чепига, 
слід подумати не лише сту-
дентам та викладачам, а й 
усьому суспільству. 

Водночас, якщо кодекси 
мають ухвалювати на за-
гальних зборах з ініціятиви 
студентів, то пропозиції про-
фесора чи навіть така ініція-
тива студентського самовря-
дування виглядатиме все-
таки як насаджування згори 
донизу. Ми ж не поговоримо 
з кожним студентом, це буде 
рішення представників.

Але, мабуть, нам таки 
варто переглянути підхід до 
виховного процесу. Думаю, 
слід дбати не лише про ма-
теріяльне забезпечення на-
вчального процесу, дозвілля 
для студентів (що теж важ-
ливо), а й вдосконалювати 
виховний процес. На жаль, 
куратори груп не до кінця 
знають, що цікавить студен-
тів, які у них проблеми тощо. 
Я розумію, що кожен викла-
дач має велике навантажен-
ня, сім’ю, свої проблеми, але 
над тим треба працювати. 
Можливо, запропонований 
кодекс може стати початком, 
але має бути більш комплек-
сний підхід.

Записала  
Тетяна ПАСОВИЧ

[СтудІї]
обговорення проєктів

Плюси і мінуси кодексів чести

Ідеї, закладені у Кодексах чести викладача та студента,  
правильні, адже вони відображають загальновизнані норми 
моралі. Ці норми повинні виконувати не лише у виші,  
а й у будь-якому навчальному закладі.
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13 січня верховна Рада україни ухвалила закон „Про доступ до публічної інформації“ 
та нову редакцію закону „Про інформацію“. минулого тижня, 3 лютого, Президент 

віктор Янукович підписав ці нормативні акти, а чинности вони набудуть через три місяці з 
дня їх опублікування. Наскільки законодавчі нововведення врегульовують відносини у сфері 
доступу до інформації і які позитиви обіцяють, з’ясовуємо разом із помічником адвоката, 
юристом компанії „меценас“, членом асоціяції медія-юристів Львівщини марією кардаш

[СуСПІЛьСтвО]

Що можна знати?
За словами Марії, ухвалені закони 
вносять суттєві зміни в галузь інфор-
маційного права України. По-перше, 
визначено поняття „публічна інфор-
мація“ — це „відображена та задоку-
ментована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, отримана 
або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним за-
конодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повнова-
жень, инших розпорядників публічної 
інформації“ (ст. 1 ЗУ „Про доступ…“). 
Також „закріплено гарантії, принци-
пи забезпечення та порядок доступу 
до публічної інформації, визначені 
суб’єкти відносин у цій сфері, вдо-
сконалено ряд инших норм чинного 
законодавства“.

Одним із найпрогресивніших ново-
введень фахівці вважають розширення 
переліку відомостей, які не можуть 
бути віднесені до інформації з обме-
женим доступом: це, зокрема, дані 
про розпорядження бюджетними 
коштами, володіння, користування 
чи розпорядження державним, кому-
нальним майном, а також декларації 
про доходи держслужбовців першої 
або другої категорій, виборних по-
садовців тощо. Як додає юрист, допо-
внено й актуальний перелік відкритої 
інформації: крім даних про аварії, 
надзвичайні ситуації, стан здоров’я і 
життєвий рівень населення, незаконні 
дії органів державної влади тощо мож-
на буде цікавитися й інформацією про 
якість харчових продуктів і предметів 
побуту, стан довкілля і чинники, що 
впливають або можуть впливати на 
нього. Відкритість даних про довкілля 
зокрема вітають екологи.

— Важливою також є конкрети-
зація поняття суспільно значущої 
інформації, — зазначає Марія. — До 
чинного визначення ЗУ „Про інформа-
цію“ додає, що предметом суспільного 
інтересу вважається інформація, яка 

свідчить про загрозу державному су-
веренітету, територіяльній цілісності 
України; забезпечує реалізацію кон-
ституційних прав, свобод і обов’язків; 
свідчить про можливість порушення 
прав людини, введення громадськості 
в оману, шкідливі екологічні та инші 
негативні наслідки діяльности (без-
діяльности) фізичних або юридичних 
осіб тощо. Такі доповнення дозволять 
у багатьох випадках уникнути спірних 
питань.

А от „закрити“ від громадян інфор-
мацію закон дозволяє „виключно в 
інтересах національної безпеки, тери-
торіяльної цілісности або громадсько-
го порядку“ і якщо „шкода від опри-
люднення такої інформації переважає 
суспільний інтерес в її отриманні“.

Хто запитує, хто 
відповідає?

Серед плюсів — розширення пере-
ліку розпорядників інформації, які 
зобов’язані її надавати. Тепер, крім 
суб’єктів владних повноважень, до 
нього належатимуть юридичні особи, 
що фінансуються з державного чи міс-
цевого бюджету, особи, які виконують 
делеговані владою повноваження, а 
також певні категорії суб’єктів госпо-
дарювання.

А от звертатися до розпорядника 
інформації закон „Про доступ…“ дає 
право не лише фізичним (як це було 
досі), але і юридичним особам, а також 
об’єднанням громадян. До того ж за-
питувач інформації має право цікави-
тися не лише даними, які стосуються 
його особисто, і не мусить викладати 
причин свого інтересу до тієї чи иншої 
інформації.

Скільки доведеться 
чекати?

Оглядачі наголошують на тому, що по-
зитивні зміни насамперед торкнулися 
строків, відведених на розгляд запитів 
на інформацію:

— Розпорядник інформації має від-
повісти на запит не пізніше п’яти робо-
чих днів із дня його отримання. У разі 
якщо запит стосується інформації, не-
обхідної для захисту життя чи свободи 
особи, стану довкілля, якости харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, 
катастроф, небезпечних природних 
явищ та инших надзвичайних подій, 
що сталися або можуть статися і за-
грожують безпеці громадян, відповідь 
має бути надана не пізніше 48 годин з 
дня отримання запиту. Якщо ж запит 
стосується надання великого обсягу 
інформації або вимагає її пошуку, 
строк його розгляду може становити 
до 20 робочих днів з обґрунтуванням 
такого продовження. Ці строки за-
доволення інформаційних запитів є 
значно коротші, ніж були досі (один 
місяць), — роз’яснює Марія Кардаш 
20-ту статтю ЗУ „Про доступ…“.

Власне, дехто висловлює побою-
вання, що представники влади можуть 
зловживати нормою про 20 днів: затя-
гуватимуть до останку, а інформація за 
той час втратить значущість.

Є недоліки

Попри позитиви, закони містять і ряд 
недоліків, вважають експерти. На дум-
ку Марії Кардаш, це: „неоднозначність 
переліку розпорядників публічної 
інформації“ (наприклад, як за потреби 
визначити, займають чи не займають 
суб’єкти господарювання домінуюче 
становище на ринку), незакріплені 
визначення понять достовірної та 
недостовірної інформації, відсутність 
чітко визначеного порядку оприлюд-
нення розпорядниками інформації 
та ин. Також ухвалена редакція ЗУ 
„Про інформацію“ програє прийнятій 
у першому читанні, зокрема щодо 
відсутности переліку доступної інфор-
мації, прописаного обов’язку суб’єктів 
владних повноважень створювати та 
вести офіційні веб-сайти в інтернеті.

На недосконалості ухвалених за-
конів наголошує член правління Укра-

закон і я

Про право знати, 
або Як змінилося інформаційне законодавство?
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їнської Гельсінської спілки з прав 
людини, співголова Харківської пра-
возахисної групи Євген Захаров. Він, 
за інформацією радіо „Свобода“, 
акцентує на необхідності доопрацю-
вання закону „Про доступ…“, адже 
той має чимало мінусів: не визначено 
поняття „інформація для службового 
користування“ (що уможливлює його 
неоднозначне, суб’єктивне тлума-
чення), відсутність норми про те, що 
інформація може розповсюджуватись 
незалежно від державних кордонів, як 
це є в Европі, тощо.

Европа — „за“

А що, власне, каже Европа? Офіційні 
представники Еврокомісії та Парла-
ментської асамблеї Ради Европи від-
гукнулися схвально: закон „Про доступ 

до публічної інформації“ — інструмент 
для забезпечення прав громадян і 
свободи ЗМІ, збільшення прозорости 
управління і протидії корупції.

— Прийняті нормативні акти дійсно 
є значним кроком уперед на шляху 
вдосконалення інформаційного за-
конодавства України і його набли-
ження до европейського, зокрема 
Европейської конвенції з прав людини, 
декларації „Про свободу вираження 
поглядів та інформації“ й таке инше, — 
підсумовує Марія Кардаш.

Врешті, думки експертів суголосні 
в тому, що ефективність „інформацій-
них“ законів залежатиме насамперед 
від обізнаности громадян, активности 
й наполегливости тих (журналістів, 
активістів), хто відстоюватиме своє 
законне право знати.

Ірина ШУТКА

Право навчатися рідною 
мовою

Перебуваючи у складі Речі Поспо-
литої (Польщі), українці потерпали 
не тільки від соціяльного гніту, а й 
культурного і духовного. Польська 
влада, усвідомлюючи значення 
освіти рідною мовою, знання історії 
народу і його культурних надбань для 
розвитку національної свідомости, 
гальмувала і придушувала україн-
ський культурно-освітній рух. Так, 
добре відомо, як у Львівському уні-
верситеті зліквідували всі українські 
кафедри, які існували за австрійської 
влади, закрили українські середні і 
початкові школи, знищили українські 
церкви і піддали українське населен-
ня жорстокій пацифікації.

З початком Другої світової вій ни 
нові окупанти „зрівняли“ в правах 
усі поневолені народи. На терито-
рії Генерального губернаторства 
українцям дозволили навчання 
рідною мовою. Одразу назріла го-
стра потреба в учителях, а отже — у 
відкритті відповідного навчального 
закладу. Саме таким культурно-
освітнім центром стала Українська 
учительська семінарія в Криниці, 
яку зорганізував і очолив відомий 
педагог Омелян Цісик за підтрим-
ки вихідця з Лемківщини профе-
сора Ягелонського університету, 
тодішнього голови Українського 
Центрального Комітету в Кракові 
Володимира Кубійовича. 

маловідомі сторінки історії

Сімдесят років тому, у грудні 1940 року, в 
невеликому курортному містечку крини-

ці, що славилося цілющими мінеральними 
водами, відчинила двері перед талано-
витою молоддю українська учительська 
семінарія. Здається, що нічого особливого 
в тому немає, якби не та обставина, що 
цей український навчальний заклад було 
засновано на початку другої світової війни 
на окупованій гітлерівською Німеччиною 
території тодішньої Польщі і за неповні чо-
тири роки він виховав пів тисячі освічених 
і національно свідомих українців 

Криниця доброї освіти

Закінчення на 10 с. →

наш календар
15 лютого — Стрітення Господнє.
21 лютого — Міжнародний день рідної 
мови. 

Пам’ятні дати
11.02.1989 — у Києві відбулася Установ-
ча конференція Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка (пізніше — Всеу-
країнське товариство „Просвіта“).
12.02.1871 — народився Лесь Марто-
вич, український письменник i громад-
ський дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир 
Стернюк, архіепископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували 
Ольгу Басараб, члена Української Вій-
ськової Організації (УВО).
13.02.1901 — народився Іван Сенченко, 
український письменник.
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров 
видав у Львові „Апостол“ — одну з 
найдавніших, відомих на території 
України, книг.
16.02.1813 — народився Семен Гулак-
Артемовський, визначний український 
композитор, автор опери „Запорожець 
за Дунаєм“.
16.02.1968 — помер поет-есеїст Євген 
Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Новгородом-
Сiверським розстріляли полковника 
Івана Богуна.
17.02.1892  — народився Йосип 
Коберницький-Слiпий, кардинал i Па-
тріярх Помісної УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса Влизь-
ко, український поет (розстріляний 
енкаведистами 1934 року).
17.02.1970 — помер Андрій Малишко, 
відомий український поет.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк, 
український композитор, теоретик 
музики.
18.02.1956 — народилася Софія Русо-
ва, талановитий педагог-просвiтитель, 
видатна постать українського націо-
нального руху.
19.02.1907 — помер Михайло Чалий, 
український письменник i педагог, пер-
ший біограф Тараса Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада України 
затвердила тризуб Малим гербом 
України.
20.02.1651 — загинув у бою брацлав-
ський полковник Данило Нечай, герой 
національно-визвольної війни 1648 — 
1654 років.
20.02.1888 — народився Василь Барвін-
ський, український композитор.
20.02.1889 — народився Левко Ревуць-
кий, український композитор i педагог.
20.02.1905 — народився Улас Самчук, 
видатний український письменник. 
21.02.1942 — у Києві німецькі окупанти 
розстріляли Олену Телiгу, українську 
письменницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський, 
ректор Львівської політехніки (1991 ― 
2007).
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І потягнулася до Криниці 
молодь

Зі спогадів Омеляна Цісика:
„Влітку 1940 року дістав я припору-

чення (за ініціятивою нашого УЦК) зор-
ганізувати на Лемківщині учительську 
семінарію. Місцем, де та школа мала 
постати, спершу був вибраний Риманів 
(властиво, Романів — О.Ц.), але там 
не можна було знайти відповідного 
приміщення… Опісля вислано мене 
аж над Сян... Тамошні українці зраділи, 
що в Перемишлі постане учительська 
семінарія. Та тут нараз справа „застря-
гла“, мабуть, німці доґлупалися, що це 
була б свого роду „провокація“, а тоді 
ж були дружні відносини між Сталіном 
і Гітлером. І тут, „під носом“ у Совєтів, 
організувати українську школу, стягати 
більшу кількість молоді — хіба на те, 
щоб викликати більші або менші у 
своїх наслідках неприємні, а то й не-
безпечні політичні удари… Нарешті 
я одержав урядове повідомлення зі 
Шкільного відділу в Кракові, що маю 
приступити негайно до організації учи-
тельської семінарії в Криниці“.

І потягнулася на навчання молодь 
з усіх куточків Лемківщини, а також 
з Підляшшя, Холмщини, Надсяння і 
навіть з Пряшівщини, Закарпаття та 
Буковини, які тоді належали до инших 
держав. Одних після вступного іспиту 
приймали на перший курс, инших — 
одразу на другий. На підготовчий 
курс приймали без іспиту. Тих, котрі 
закінчили гімназію, вже працювали 
в різних установах і прагнули вчите-
лювати, зараховували на однорічний 
педагогічний курс. Учнями семінарії 
переважно були діти селян, і тільки 
десь 7 — 10 відсотків — діти інтеліґен-
ції, переважно священиків. 

Семінарія розташувалась у при-
міщеннях Криниці-курорту: навчання 
проходило у віллі „Світ“, а проживали 
семінаристи у віллах „Ренесанс“ та 
„Сєдліско“ — дівчата, віллі „Колонія“ 
(світлина на 9 с.) — хлопці.

Зі спогадів колишнього семінариста 
Осипа Величка:

„Стою на дептаку і любуюся вілла-
ми, квітами і зеленими смереками, 
дихаю свіжим повітрям, не звертаю 
уваги на сотні людей, які відпочи-
вають у тому курортному містечку. 
Я — в Криниці, чарівній Криниці! 

Переді мною вілла „Світ“, непомітний 
дерев’яний будинок, а з такою чудо-
вою назвою. Тут я маю навчатися і 
стати вчителем, педагогом… По закін-
ченні навчання ми понесемо грамоту 
лемківським дітям. Отже, вперед! До 
науки!…“

За спогадами колишніх учнів, у 
семінарії навчали: директор Омелян 
Цісик — українську мову і педагогічні 
науки на четвертому курсі; заступник 
директора Андрій Мазикевич — іс-
торію, географію, природничі науки; 
Павло Кравчук — українську мову і 
госпітації (практичні заняття в школі); 
Тадей Росткович — математику, фізи-
ку, хемію; Роман Левицький — спів і 
музику; Наталія Волошинська — рисун-
ки, ручні роботи, руханку для дівчат і 
українську мову на молодших курсах; 
Остап Дачкевич — німецьку мову; 
Остап Смулка — руханку для хлопців та 
історію на молодших курсах; Я. Соро-
ка — педагогіку, дидактику, психологію 
і госпітації.

Обов’язковими були заняття з релі-
гії, котрі провадили шкільні катехити: 
для греко-католиків — о. Володимир 
Підсаднюк (настоятель шкільної ка-
плиці), для православних — о. Петро 
Тарановський (парох села Фльоринки). 
У 1940 — 1942 рр. греко-католицьким 
катехитом був о. Степан Дзюбина, то-
дішній настоятель греко-католицької 
парафії в Криниці-селі.

Не хлібом єдиним
Навчання і проживання в семінарії 
були платні. Крім грошових внесків, 
батьки учнів постачали продукти. 
Бідніших дітей частково звільняли від 
оплати або витрати на їхнє утримання 
покривали зі стипендійного фонду, 
створеного із внесків — парафіяльних, 
Українського Допомогового Комітету 
та инших доброчинних джерел. 

Зі спогадів колишнього семінариста 
Анатоля Хмари:

„Харчування в інтернаті було дуже 
слабеньке. Переважно — чорний хліб 
з домішками ячменю чи картоплі 
(близько 100 гр.), до нього мармо-
ляда з домішкою цукрових буряків, 
часом трохи маргарини, а до того 
чорна кава, посолоджена сахариною. 
На обід бували ріденькі зупи, борщі, 
поливки, і т.п. На друге була пере-
важно картопля з різними овочевими 
„додатками“. Тільки час від часу був 
якийсь кусок м’яса (воловина або 
конина), а коли учні або їхні батьки 
привозили оплату натурою, трапляла-
ся свинина, а на свято — щось із білої 
муки. При такому харчуванні курсанти 
були майже завжди голодні. 

Крім того, хлопці мусили працю-
вати в каменоломні, що була напроти 
інтернату, а на посадці лісу працювали 
і хлопці, й дівчата. Такою була умова, 

Криниця доброї освіти

[СуСПІЛьСтвО]

[•] Педагоги української учительської семінарії: П. кравчук, Ю. мінко, Р. Левицький, 
О. Цісик, в. кубійович, Н. волошинська, т. Росткович, О. Радкевич, а. мазикевич

маловідомі сторінки історії

→ Закінчення. Початок на 9 с.
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щоб окупанти не забирали учнів на 
примусові роботи до Німеччини. 

Але всі труднощі не мали для нас 
жодного значення, бо переважало 
прагнення вчитися, радість розмовля-
ти й співати рідною мовою“.

У семінарії функціонувала Само-
управа, котра, окрім иншої діяль-
ности, заснувала юнацьку спортивну 
організацію на взірець довоєнних 
спортивних сокольських організацій. 
Незважаючи на небезпеку, під самим 
носом в окупантів, у семінарії діяла 
молодіжна підпільна мережа ОУН, 
існували прогресивні просвітницькі ор-
ганізації, культурологічні товариства та 
колективи художньої самодіяльности.

Зі спогадів колишнього семінариста 
Івана Щерби:

„Окрасою семінарії був мішаний 
хор, яким диригував пристрасний 
любитель і знавець української пісні 
професор Роман Левицький. Хор їздив 
по Лемківщині та виступав з концерта-
ми. Вершиною успіху була участь хору 
в конкурсі на честь 100-річчя з дня 
народження славетного українського 
композитора Миколи Лисенка. Журі в 
складі Станіслава Людкевича, Миколи 
Колесси, Василя Барвінського визна-
ло його переможцем. Тоді ж хористи 
зустрілися з Митрополитом Андреєм 
Шептицьким, заспівали йому „Многая 
літа“, а Блаженнійший благословив їх“.

З учительськими 
свідоцтвами — по цілому 

світу

Зі спогадів Омеляна Цісика: 
„Дуже цікава молодь Лемківщини… 

Примітивізм при вродженій інтеліґен-
ції. Деяка недовірливість, унаслідувана 
по батьках. Реалізм в оцінюванні жит-
тєвих фактів. Тверезість ума. Сильно 
вкорінене почуття відрубности від 
поляків… Ми бачили, як на наших 
очах розвивалося, росло, національно 
кріпшало це нове покоління! 

…З кінцем червня 1941 року за-
кінчили: підготовчий курс — 20 учнів, 
перший — 54, другий — 36. У днях 25 і 
26 червня свідоцтво зрілости отримали 
30 випускників педагогічного курсу. На-
ступного шкільного року ми вже мали, 
крім підготовчого курсу, 3 відділи пер-
шого, 2 відділи другого, 1 відділ третьо-
го. Число учнів — 331. У 1942/43-му н. 
р. семінарія мала вже дев’ять відділів, 
в яких навчалося 407 учнів… 

17 — 20 травня 1943 року відбувся 
перший правильний іспит зрілости: 45 

кандидатів одержало право навчати в 
народних школах. Лемківщина дістала 
молодих фахових учителів!

…Надійшов 1943/44-ий н. р. Ми 
відкрили додатково однорічний курс 
для виховательок дошкілля. Класи 
були переповнені. Число студіюючої 
молоді доходило до 500! Ми не могли 
й подумати, що воєнні дії і політичні 
обставини знівечать нашу працю, 
розвіють надії на так гарно започат-
кований культурно-освітній розвиток 
Лемківщини, що більше: цей тихий 
закуток нашої Батьківщини доведуть 
на край руїни, а самих лемків насильно 
виселять і брутально викинуть з їхньої 
прадідівської землі…“

Зі спогадів колишнього семінариста 
Осипа Величка:

„…1943 рік. Час прощання. Ми 
одержали свідоцтво зрілости, потис-
нули один одному руки з надією на зу-
стріч у 1953 році і роз’їхалися по селах 
Лемківщини, щоб принести користь 
своєму народові і виправдати довір’я 
наставників. Але жорстока війна пере-
креслила наші плани і ми розлетілися 
по цілій Земній кулі…“ 

„За нікого битись не 
будемо, До нікого 

в найми не підем …“

Зі спогадів Омеляна Цісика:
„В часі моєї праці на становищі 

управителя учительської семінарії мені 
було необхідно контактувати з німець-
ким Шкільним відділом при Генераль-
ному губернаторстві у Кракові, звідки я 
одержував різні вказівки і поручення, 
які доводилося опісля виконувати, 
або… розумно оминати. Шефом від-
ділу був симпатичний і культурний ві-
денець Шуберт. Він увесь час попирав 
мене, годився з моїми пропозиціями, 
а дечого „не бачив“. 

У червні 1941-го, відразу після 
вибуху німецько-совітської війни, він 
сказав мені: „Пане директоре! Тепер 
на Вас і Ваших учителях тяжить дуже 
важкий і важний обов’язок: Ви мусите 
виховати багато і добрих учителів! 
Україна буде їх потребувати!!!“.

…Зближався непевний час. Не-
добитки гітлерівської армії втікали 
на захід. Нацисти почали набирати 
юнаків до т. зв. фляку (помічна 
служба протилетунської оборони). 
У семінарії з’явилися офіційні пред-
ставники з наказом той набір як-
найкраще і якнайскорше провести. 
Важке і небезпечне було становище 

управителя школи. Треба було діяти 
обережно, виказуючи назверх „при-
хильну нейтральність“. Мені вдалося 
відтермінувати прийняття рішення до 
„завтра“. На той час у семінарії вже 
відбувся іспит зрілости і ми якраз роз-
давали учням кінцеві річні свідоцтва. 
Наші „новобранці“ порозбігалися по 
своїх домівках, деякі, для певности, 
на якийсь час поховалися. На другий 
день зі старших ніхто не зголосився. 
Кілька молодих з’явилося, але їх віді-
слали додому „з браку приписаного 
віку“.

„… Для Вкраїни ми усі 
живемо, За Вкраїну 

голови складем“

Вивчаючи матеріяли семінарії, не пе-
рестаю дивуватися, з яким почуттям 
любови до рідного люду та святого 
синівського обов’язку перед своєю 
поневоленою Батьківщиною мудрі 
педагоги навчали молодь і формували 
націю! 

Чимало вихованців семінарії, 
виборюючи свободу рідного краю 
в лавах УПА, загинули як герої, инші 
зазнали жорстоких знущань у гітле-
рівських чи сталінських катівнях, а ті, 
кому пощастило вижити, згодом ста-
ли державними діячами, видатними 
науковцями, медиками, істориками, 
юристами, працівниками культури і 
щонайменше — зразковими педаго-
гами, вчителями. 

Серед них: доктор історичних 
наук, професор Каліфорнійського 
університету (США) Василь Дми-
тришин; доктор гуманітарних наук 
Українського Вільного Університету 
в Мюнхені (Німеччина) Микола Філь; 
відомий історик, перший співоргані-
затор Товариства „Лемківщина“ та 
Фундації досліджень Лемківщини 
Іван Красовський; доктор геологіч-
них наук, член-кореспондент НАНУ 
Василь Кітик; заслужений лікар Укра-
їни, професор Львівського медично-
го університету Володимир Масляк; 
доцент Львівської академії мистецтв, 
різьбяр Степан Кищак; член Головно-
го правління Об’єднання українців 
Польщі Петро Шафран; відмінник 
освіти України, учасник бойових 
дій УПА, член Проводу Львівського 
крайового братства ОУН-УПА Іван 
Щерба та багато инших.

Ярослава ВЕЛИЧКО

Світлини з приватних архівів вихованців УУС.
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На прохання студентства, голова 
ЛОДА пообіцяв на одну з нарад зі Сту-
дентською радою запросити робото-
давців та посприяти розповсюдженню 
серед них бази даних про випускників 
навчальних закладів, які потребують 
працевлаштування. Такий діялог з 
підприємцями дасть можливість ви-
рішити проблеми пошуку першого 
робочого місця після закінчення вишу.

Також студенти звернулися до 
голови Львівської ОДА з проханням 
вплинути на ситуацію з продажем 
тютюнових виробів та алкогольних 
напоїв поблизу навчальних закладів. 
Михайло Михайлович запропонував 
студентам долучитися до проведення 
аналізу закладів, де продають сигаре-
ти та алкоголь, який триватиме місяць. 
Після цього він організує зустріч із 
представниками влади Львова, право-
охоронних органів та підприємцями, 
щоб обговорити визрілу проблему та 
знайти шляхи її вирішення.

Одним із найважливіших питань, 
яке обговорювали представники сту-
дентства, було використання гурто-
житків різних вишів під час Евро-2012. 
Студенти наголосили на необхідності 
організувати певний контроль, щоб 
гуртожитки після чемпіонату були у 
такому ж стані, як і до нього. Михайло 
Цимбалюк зазначив, що це питання 

необхідно прописати окремим пунк-
том під час підписання договорів 
щодо використання гуртожитків під 
час Евро-2012. 

На нараді розглянули й дискусій-
ний проєкт Закону України „Про вищу 
освіту“. Студенти зокрема закценту-
вали на тому, що у законі не повинно 
бути норми, яка дозволяє змінювати 
плату за навчання протягом навчаль-
ного періоду, натомість має бути пункт, 
яким було б обумовлено оплату за 
навчання у гривнях. Також молодь 
запропонувала скасувати пункт, який 
надає статус навчальному закладу від-
повідно до кількости студентів, які там 
навчаються. Питання виникли й щодо 
зменшення держзамовлення. Голова 
Львівської ОДА Цимбалюк пообіцяв, 
що всі зауваження студентів будуть 
відповідно оформлені та скеровані у 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України та комітет ВРУ з питань 
освіти і науки.

Крім цього, Михайло Цимбалюк 
запропонував запровадити нову тра-
дицію для Львівщини — в одному із 
міст (у Львові, Моршині чи Трускавці) 
проводити фестиваль студентської 
молоді. Також голова ЛОДА вніс про-
позицію щодо проведення конкурсу на 
найкращий студентський гуртожиток 
між усіма вишами Львівщини.

Наталія ПАВЛИШИН

→ Закінчення. Початок на 2 с.

Молодь зі Студентського братства 
Львівської політехніки завжди 

тримає руку на пульсі громадського 
життя. Так, 27 січня представники 
Студентського братства Політехніки 
та инших братств львівських вишів 
взяли участь у зустрічі зі засновниками 
громадського руху „Зарваницька ініці-
ятива“. Головною метою заходу стало 
налагодження співпраці з різноманіт-
ними громадськими організаціями 
Західної України. 

А 26 січня політехніки зустрілися з 
колишнім братчиком, активістом сту-
дентської революції на граніті, учасни-
ком чоловічого вокального ансамблю 
„Орфей“ Андрієм Хавункою. Молодь 
мала нагоду не лише дізнатися про по-

дії більш ніж двадцятирічної давності, 
передумови, які збурили молодь на 
спротив, головні ідеї та мету студент-
ської революції, але й насолодитися 
піснями у виконанні цього артиста. 
Захід відбувся в рамках обговорення 
підготовки та видання Студентським 
братством Львівщини альбому фото-
графій, присвяченого подіям студент-
ської революції 1990 року. 

З ініціятиви братчика Андрія Дуди, 
у Студентському братстві запроваджу-
ється нова традиція проведення цікавих 
вихідних і пізнання рідного краю під 
назвою „Куди небудь“. Усі, хто хоче 
урізноманітнити свої вихідні дні, збира-
ються на залізничному двірці і всі разом 
вирішують куди в цей день поїхати. 

― Такі поїздки плануємо проводи-
ти раз на місяць — розповів ініціятор 
мандрівок Андрій. — Наразі наші ви-
їзди на вихідні будуть тривати лише 
один день, а коли потеплішає, то бу-
демо виїжджати за межі Львівщини 
на всі вихідні, а влітку можливо й на 
тиждень-два. Перша наша мандрівка 
була досить малолюдна, лише троє 
охочих, але це не завадило нам від-
крити для себе Шкло. Ми пройшлися 
містом, побували на озерах, в лісі, 
поспілкувалися з мешканцями Шкла. 
Сподіваюся, що поступово збирати-
муться чималі компанії мандрівни-
ків,― додав братчик.

Наталія ПАВЛИШИН

Громадські ініціятиви Студентського братства
разом нас багато

коротко

у Львові встановлять пам’ятник дітям, 
котрих замордовували енкаведисти 
у тюрмах міста в 1950 — 1951 рр. 
меморіял планують відкрити на 
Янівському цвинтарі на полі №50, на 
місці поховання 29 дітей. Сьогодні 
тут встановлено березовий хрест. 
Безневинно замордовані діти, віком 
від одного дня до 2 рочків, захороне-
ні на полях №№46,48,50 Янівського 
кладовища. Їх вбили у тюрмі №2 
на вулиці Замарстинівській та №4 
(в’язниця „Бригітки“).

у новому підручнику з української 
літератури для 11 класів з’являться 
українські російськомовні поети, зате 
зникне роман василя Барки „жовтий 
князь“. Роман, що оповідає про Голо-
домор в Україні, рекомендований лише 
для додаткового самостійного читання. 
Між тим, у підручнику з’явився розділ 
„Українська російськомовна поезія“, в 
рамках якого школярі познайомляться 
з творчістю Миколи Ушакова, Бориса 
Чичибабіна, Леоніда Вишеславського 
та Леоніда Кисельова. 

у Львові встановлять нову меморіяльну 
таблицю видатному політичному ді-
ячеві, героєві Листопадового чину та 
співорганізаторові дивізії „Галичина“ 
дмитру Паліїву. Таблицю встановлять 
на фасаді будинку на вул. В. Ви-
нниченка, 8. Дозвіл на проєктування, 
виготовлення та встановлення мемо-
ріяльної таблиці отримав Всеволод 
Іськів, який і виступив ініціятором 
проєкту.

За матеріялами інформаґенцій

за круглим столом

Студенти обговорили  
свої проблеми з головою ЛОДА
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доброю традицією студмістечка Львівської політехніки стала цілеспрямована і систематична діяльність 
з профілактики правопорушень. Саме завдяки напрацьованій схемі, в якій задіяна не лише адміністра-

ція студмістечка, але й самі студенти (студради та оперзагони), період Різдвяних свят для політехніків 
минув спокійно 

Спільні провини — 
спільна відповідальність
― Були окремі випадки правопору-
шень, пов’язаних зі зловживанням 
алкоголем, але вже після свят, — роз-
повів заступник директора студмістечка 
Львівської політехніки Ігор Якубов-
ський. — Це не нова проблема і най-
гірше, що часто самі батьки дають дітям 
випивку, не усвідомлюючи, що поведін-
ка і дози випитого вдома дуже відрізня-
ються від чаркування в компанії, коли 
не бачать дорослі. Ми завжди реагуємо 
на такі правопорушення, звертаючи 
передовсім увагу на неадекватну по-
ведінку, надмірний шум чи голосну 
музику. Тут адміністрація студмістечка 
застосовує штрафні санкції.

Найчастіше штрафні санкції за-
стосовують і до тих, хто не стежить 
за чистотою у санвузлах. У разі, якщо 
студенти з певних причин не хочуть 
прибирати, керівництво студмістечка 
пропонує їм переселитися в гурто-
житок з коридорною системою. Так 
нещодавно з 11 гуртожитку виселили 
12 студентів, а долю ще 8 студентів роз-
глянули 3 лютого на засіданні комісії 
студмістечка. 

Але чи не найсерйознішою про-
блемою є те, що окремі студенти не 
цікавляться, скільки отримали штраф-
них балів. І, відповідно, в декого їх є 
вже стільки, що існує реальна загроза 
виселення з гуртожитку. Тому Ігор 
В’ячеславович радить тим, хто сум-
нівається в кількості своїх штрафних 
балів, цікавитися цим питанням в ад-
міністрації студмістечка. Адже буває, 
що під час перевірки в блоці є лише 
двоє-троє порушників чистоти, а за 
антисанітарний стан штрафують усіх 
мешканців блоку. І не завжди інфор-
мацію про штраф сусіди переказують 
усім жителям блоку. 

Особливу увагу заступник дирек-
тора студмістечка радить студентам 
звернути на те, що є індивідуальна і 
колективна відповідальність. Якщо 
трапляється щось надзвичайне, на-
приклад, нищення гуртожитського 
майна, а винуватці не зізнаються, тоді 
відповідають також усі. 

― Ми не змушуємо виказувати ви-
нного, але треба переконати ту людину 

прийти і зізнатися у скоєному,― на-
голосив Ігор Якубовський. — Я запев-
няю, якщо студент сам визнає свою 
провину, тоді ми застосовуємо значно 
легші санкції. Адже наше завдання не 
покарати, а підтримувати порядок. 

Нагадуємо, ті, хто отримує 25 
штрафних балів, втрачають право на 
проживання в гуртожитку наступного 
навчального року, за 35 балів студен-
та виселяють з гуртожитку, а за 50 
балів — адміністрації університету 
рекомендують відрахувати студента. 

Діялог — гарантія 
вирішення проблем

Тепер студенти значно дисципліно-
ваніші, ніж були 5 — 10 років тому, 
хоча бувають поодинокі негативні 
випадки. Так, нещодавно керівництво 
студмістечка дізналося про прикрий 
інцидент позастатутних стосунків 
між студентами старших і молодших 
курсів. Мама одного зі студентів по-
скаржилася, що її синові другий рік 
поспіль старшокурсники заважають 
спокійно жити в гуртожитку, регуляр-
но відсилаючи його за покупками, 
морально принижують. 

― Найгірше тут те, що часто 
студенти мовчать,  — каже Ігор 
Якубовський. — Студенти і батьки 
бояться самі вирішувати питання, 
але водночас від нас вимагають, 
щоб ми навели порядок. Але як ми 

можемо це зробити, якщо люди 
не скаржаться не лише нам, але й 
своїм колегам з оперзагонів. Тому я 
закликаю: якщо є подібні випадки, 
треба просто прийти і порадитися з 
нами, що робити. 

Святкують 
і розважаються разом

― Тішить те, що останнім часом 
студенти часто приходять до нас зі 
своїми пропозиціями та ідеями, — 
наголосив Ігор В’ячеславович. — Так, 
цього семестру ми хочемо розширити 
кіноклуб до клубу дозвілля. Плануємо 
організовувати щотижневі тематичні 
зустрічі та дискурси з викладачами і 
капеланами Львівської політехніки, 
проводити цікаві майстер-класи з 
танців, рисунку та инше. 

На  День святого  Валентина 
житлово-побутовий відділ Львівської 
політехніки запланував акцію „Пода-
руй серце“. У подарунок для всіх ді-
вчат, які проживають у студмістечку, зі 
засвічених вікон одного з гуртожитків 
хлопці утворять форму серця. 

А для того, щоб краще вивчити 
проблематику студентства та їхні по-
бажання щодо умов проживання, ад-
міністрація спільно з кафедрою соціо-
логії Львівської політехніки проведе 
опитування мешканців гуртожитків.

Наталія ПАВЛИШИН

[•] Студенти-порушники перед комісією студмістечка

[мОЛОдІжНа ПОЛІтика]
профілактика правопорушень

У гуртожитку спільне все
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Історія України — 
в романах

З творами Романа Іваничу-
ка ознайомлюємося ще в 
школі — досі учні вивчали 
його „Мальви“ й „Вогненні 
стовпи“. Адепти художнього 
викладу української історії 
розплутують клубки сюжет-
них ліній і розшифровують 
символічність образів і в ин-
ших творах письменника: 
„я написав 20 історичних 
романів, у яких охопив істо-
рію від ХІІІ століття до наших 
днів — це епохи, часи, які не 
висвітлювались у нашій літературі“. 

Видавництво „Фоліо“ закінчує готува-
ти 10-томник Романа Іваничука...

Про творчість

„Писав змалку. Готувався до літературно-
го дебюту з шести років: перечитав усю 
батькову бібліотеку, а коли писав щось 
своє, то обов’язково підписував власним 
іменем. Хотів співати, служити в церкві, 
займатись сільським господарством, а 
обрав літературу. 

Я професійний літератор: встаю о 
шостій-сьомій годині ранку і якщо на столі 
не бачу заготовок твору, незакінченого 
розділу, то відчуваю дискомфорт. З друго-
го боку — така робота вимучує, бо пере-
писую кожну прозову річ по п’ять разів. 

Перше речення має бути паспортом 
твору. Потім рука сама пише. Згадую 
свого викладача з університету, його 
слова, що „думка народжується на кінці 
пера“ — і справді, на друкарській ма-
шинці відразу творити не вдається.

Коли беруся за новий твір, то мушу 
перед тим заглянути до двох книг — 
Біблії й Івана Франка. Мені казали, що 
я учень Василя Стефаника, але його не 
можна наслідувати — над ним можна 
тільки плакати“.

Про доньку і переклади

Наталя Іваничук знає шведську, німець-
ку, норвезьку мови, є культурним аташе 
у Фінляндії. У дитинстві писала новелки. 

Якось під однією з них батько написав: 
„І що ти цим хотіла сказати? “. 

З погляду літ Роман Іваничук оцінює 
це так: „Не шкодую, що відбив охоту до 
новелістики, бо Україна тепер має доброго 
перекладача. Тоді я бачив несамостійність 
мислення, ремінісценції з прочитаного й 
боявся вторинності. Натомість помітив зді-
бності дочки до мов. Вона переклала при-
близно 50 книг, переклад її „Країни мумі-
тролів“ я прочитав від початку до кінця“.

Про нас

„У молодого покоління письменників є 
спокуса вживати нецензурну лексику. 
Якщо автор нею любується, то мене це 
сердить, бриджуся цього. Тепер менше 
пишуть історичні романи, бо легше писа-
ти про секс — про це кожен знає, а той, 
хто не знає, хоче знати. А історичний ро-
ман вимагає багаторічної роботи. Якщо 
ж не буде історичного роману, то буде 
занепад історичної пам’яти.

Ми всі повинні бути націоналістами. 
Нашим політикам слід прочитати Юрія 
Липу, Михайла Грушевського, Миколу 
Аркаса, В’ячеслава Липинського. Я не 
розчарувався в майбутньому України — 
чекаю на когось, хто принесе зміни, бо, як 
писав Павло Тичина, „не може так буть“!

А ми чекаємо на нові зустрічі з 
людьми-легендами. Наступним у „Дім 
легенд“, можливо, завітає не менш відо-
мий письменник Валерій Шевчук…

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Спеціяльно до дня святого вален-
тина з 10 лютого у кінотеатрах 
по всій україні стартуватиме 
кінопроєкт „місто закоханих“. Це 
третя щорічна підбірка коротко-
метражок із циклу „Магічний Па-
риж“ і складається вона з вось-
ми найромантичніших фільмів, 
які команда „Артхаус Трафік“ 
бачила на міжнародних фести-
валях у цьому сезоні. Показ від-
будеться у понад 20 кінозалах в 
одинадцяти містах України, що є 
рекордною кількістю у подібних 
заходах нашої країни. У Львові ж 
короткометражки побачимо з 10 
до 20 лютого в „Кінопалаці“ та 
Палаці мистецтв.

у Національному музеї імени 
а. шептицького експонується жи-
вопис володимира Риботицького, 
а в галереї „Зелена канапа“ — 
Юрія коха. Виставка Володимира 
Риботицького репрезентує 
творчий доробок митця за остан-
ні п’ять років. У експозиції — 50 
живописних полотен, серед яких 
переважають пейзажі та фігура-
тивні композиції. Виставка Юрія 
Коха — це полотна, створені 
у різні роки й об’єднані духом 
еротики у львівських провулках, 
кам’яницях і парках.

Чотири дні, з 11 до 14 лютого, 
у Львові у Палаці мистецтв 
триватиме IV Свято шоколаду. 
Розпочнеться воно урочисто — 
концертом світового тенора 
Робертіно Лоретті. 13 лютого 
буде створено найдовший 
шоколадний торт, а 14 лютого 
відбудеться джаз-концерт. І 
щодня — ярмарок шоколадних 
виробів, конкурси та забави, 
цукерковий кулькоспад, розваги 
для дітей і дорослих.

25 лютого Львівський театр імени 
Леся курбаса запрошує глядачів 
на прем’єру першої дії вистави 
„Лісова пісня“ Лесі українки. 
Ще з початку року актори театру 
працюють над цим проєктом. 
Постановник вистави — Ан-
дрій Приходько, музичний 
режисер — Мар’яна Садовська, 
художник — Богдан Поліщук. 
Сама ж прем’єра „Лісової пісні“ 
відбудеться у березні.

За матеріялами інформаґенцій

люди-легенди

Наприкінці січня у бібліотеці „дому легенд“ відбулася зустріч з пись-
менником Романом Іваничуком та його донькою Наталею — знаним 

українським перекладачем. За горнятком чаю в теплій атмосфері бесіда 
вийшла довірливою, пізнавальною та неформальною

„Тепер менше пишуть історичні 
романи, бо легше писати про секс“
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Заслужений артист Укра-
їни, колишній заньків-

чанин, а нині — актор Ки-
ївського національного 
драматичного театру імени 
І. Франка Тарас Жирко свій 
50-літній ювілей відсвятку-
вав творчим звітом перед 
львів’янами.

Напередодні ювілею 
актор привіз до рідного 
міста власні постановки 
вистав „Ассо та Піаф“ за 
п’єсою Олега Миколайчука-
Низовця і „Момент кохання“ 
за твором Володимира Ви-
нниченка, які при аншлагах 
пройшли на Камерній сцені 
Театру імени М. Заньковець-
кої. Тріумфальною крапкою 
творчого звіту стала вистава 
„Ісус, син Бога живого“, де 
Жирко зіграв головну роль.

Вистави „Ассо та Піаф“ 
і „Момент кохання“ Тарас 
Жирко поставив із акторами 
Київського академічного 

театру „Сузір’я“. Обидві ви-
стави про кохання. „Ассо та 
Піаф“ — це історія кохання 
Реймона Ассо (заслужений 
артист України Євген Нищук) 
і легенди французького 
шансону Едіт Піаф (Оксана 
Батько). Вони зустрілися, 
коли Едіт була на межі іс-
нування. Ассо почав писа-
ти для неї пісні, зробив її 
тією Едіт Піаф, якою вона 
увійшла в історію світової 
музики. Подарувавши їй 
славу, зробивши з неї зір-
ку, Реймон змушений був 
змиритися з тим, що став 
непотрібним Едіт. Вона по-

кинула його, як кидала всіх 
своїх коханців.

„Момент кохання“ режи-
сер назвав „слідчим експе-
риментом“. Камера в’язниці 
із заґратованим вікном, 
стілець і в’язень Євген, яко-
го завтра повинні стратити. 
Сповідь героя (Євген Ни-
щук) сповнена невимовного 
болю, щирости й любови, 
пронизана філософськими 
роздумами про минущість 
існування, про досконалість 
життя метеликів і всього 
живого, про умовності і 
кордони, які вибудовують 
люди, заганяючи себе у до-
бровільне рабство. Згодом 
камера одним рухом героя, 
за принципом розгорнутого 
конверта, перетворюється 
на безмежний простір із не-
бом, полем, житом, лісом, 
дорогою. Євген поринає у 
спогади, які супроводжує 
дуже цікавий, мальовничий 
відео- і звукоряд. Панна, 

яку він зустрічає, втікаю-
чи через кордон, стає для 
нього загадкою і коханням, 
яке триває лише мить, але 
пам’ятається усе життя. 
Муся (Інна Цимбалюк) при-
мушує Євгена ще більше по-
любити життя і кожну живу 
істоту на землі. У виставі 
звучать пісні у виконанні 
гуртів „Океан Ельзи“, „Кому 
вниз“ та „Плач Єремії“.

― Були причини, аби ці 
гастролі не відбулися, — го-
ворить Тарас Жирко, — ак-
тор, з яким я граю одну роль 
у виставі „Віват, королево!“ 
у Театрі імени І. Франка, 
зламав ногу. Думав, дове-
деться повертатися назад, 
але виставу у Києві перене-
сли на инший день. Стоячи 
на заньківчанській сцені, я 
отримав такий заряд енер-
гії, якого мені вистачить на 
багато років...

Людмила ПУЛЯЄВА

У кав’ярні-галереї „Штука“, що за-
ховалася на вулиці Котлярській 

під номером 8, упродовж лютого 
триватиме виставка світлин Олени 
Пліщенко.

Експозиція відкрилася 1 лютого. 
Як зазначила сама фотомисткиня, це 
її перша персональна фотовиставка. 
Не можна не помітити, як вдало до-
повнює вона антураж кав’ярні, де 
грає джаз, а світлини чорно-білого 
„Лємберга“ так і просяться на стіни… 
Середньовічні вузенькі вулички, мокра 
бруківка, величне склепіння Доміні-
канського собору, шпиль Катедри… 
Найчастіше саме такі образи малює 
уява при згадці про Львів. На фоні 
таких картин бачимо львів’ян, які зако-
хуються й розчаровуються, сміються і 
плачуть, зустрічаються та розходяться, 
п’ють каву та носять величезні торби 
з ринку, продають квіти і спішать на 
останній трамвай. Цікаво спостерігати 
за життям людей в старовинному місті, 
а якщо спостерігати за ним крізь отвір 

об’єктива — навіть надціка-
во, адже кожна мить дарує 
безліч сюжетів, що більше 
не повторяться. Їх встигає 
спіймати лише пам’ять або 
швидкий погляд таланови-
того фотографа.

Олена Пліщенко — мис-
ливець за такими сюжета-
ми. Фотографією дівчина 
захоплюється з дитинства. 
Свого часу, як безліч підліт-
ків, фотографувала старим 
„Зенітом“ та „Смєною“, а 
далі проявляла плівки влас-
норуч, забарикадувавшись у лазничці. 
Навіть зараз, коли у її розпорядженні 
є дзеркальна фотокамера, вона не 
нехтує ані плівкою, ані „мильничкою“, 
адже вважає, що фотографує не фо-
тоапарат, а фотограф. Цю сентенцію 
Олена Пліщенко старанно підтверджує 
на практиці. Кадри з цієї фотовиставки 
запам’ятовуються надовго, адже сю-
жети там щирі і впізнавані. На світли-
нах справді можна зустріти знайомих 

людей, адже чимало хто з нас бачив 
їх у місті. Це не постановочне фото, а 
спонтанне, тому і справжнє. „Я займа-
юся комерційною зйомкою, — каже 
Олена, — проте ніколи не кину стріт-
фото, адже це для душі, фотографувати 
людей — захоплююче заняття“.

Отож, усміхніться, Вас може зніма-
ти неприхована камера!

Софія МАТВІЇВ

ювілейні гастролі

Тарас Жирко звітував перед львів’янами  
за роки, прожиті у Києві

фотовиставка
Львів крізь об’єктив
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Напередодні нового року, коли 
падав сніг, я, слухаючи музику, 

раптом пригадав давню мрію — по-
бачити зимове море, яке, кажуть, 
прекрасне. То ж подумав, що ман-
дрівка — добрий початок нового 
року. Аби поїздка була цікавішою, 
вирішив, що вдень оглядатиму міс-
та, а вночі переїжджатиму в инші. 
Так і вирушив маршрутом Львів — 
Сімферополь — Севастополь — До-
нецьк — Харків — Львів. 

Мою ідею зустріти Новий рік у 
дорозі ніхто зі знайомих та друзів не 
підтримав, тому вирушив у дорогу сам, 
взявши зі собою „Кобзар“. Але їхати 
потягом і зануритися в поезію — не-
реально. Поїзд їхав майже через усю 
Україну, то ж моїми супутниками були 
представники різних регіонів. У Білій 
Церкві в купе підсіла молода пара з 
Донецька і ми разом з рештою паса-
жирів вагона та провідником зустріли 
Новий рік. 

Перша проміжна зупинка — Сімфе-
рополь. Тут у мене була лише година 
часу на огляд привокзальної частини 
міста та купівлю дрібних сувенірів. 
Але за цей час я встиг значно більше ― 
поснідати, залізти на дах будинку, 
познимкувати залізничний двірець, і 
майдан прилеглий до нього і, звичай-
но, купити магнітик на пам’ять. Най-
більше мене вразила побачена при 
виїзді зі Сімферополя велика кількість 
старих хатин, які свідчать про не дуже 
високий рівень життя людей. 

Коли добирався до Севастопо-
ля, мав можливість помилуватися 
Кримськими горами, які нагадували 
зимові Карпати. Щоправда, на них 
було багато печер, а в одній зі скель 
навіть була вбудована церква — краса 
надзвичайна! 

Севастополь зустрів похмурою до-
щовою погодою. Але це не завадило 
мені побачити море. Коли вийшов на 
дерев’яну пристань, шум моря, що 
билося під ногами, зачарував мене. 
Перебуваючи в стані ейфорії, я фото-
графував хвилі, які розбивалися об 
пристань і одна величезна хвиля мене 
накрила. Аби „зловити“ ще більші 
хвилі, вирушив до хвилеріза. Дорогою 

туди познайомився з місцевим жите-
лем, і ми добре розуміли одне одного, 
хоча розмовляли різними мовами. 
Він на прощання відзначив, що це 
політики намагаються нас посварити, 
спекулюючи на мовній проблемі . 

Наступним місцем призначення 
моєї мандрівки мав стати Донецьк, 
але з’ясувалося, що потяги туди їздять 
лише в парні числа, то ж я вирушив 
до Харкова. Прибувши до колишньої 
столиці радянської України, пере-
довсім купив карту міста. Показував 

принади нового для мене мегаполіса 
харків’янин Микола, з яким ми випад-
ково познайомились. Отак зійшлися 
разом дві столиці — Східна і Західна! 
Він  показав мені кілька місць з най-
цікавішими пам’ятками архітектури. 

На центральному майдані Харкова 
я побував на величезному різдвяному 
ярмаркові. Там багато людей розмов-
ляли українською мовою. 

З цієї поїздки на море я привіз 
„море“ спогадів, позитивних емоцій 
і зрозумів, що всюди на території на-
шої держави живуть українці, які не 
роблять кордонів за регіональними і 
мовними ознаками. І зауважу: коли я 
казав, що приїхав зі Львова, в людей 
зразу з’являлася щира посмішка, а ті, 
котрі побували у нашому місті, захо-
плено ділилися спогадами про Львів.

Андрій ДУДА, 
член Студентського братства 

Львівської політехніки

диліжанс

Мандрівка — добрий початок року

[•] Будинок зі шпилем у Харкові [•] Пам’ятник м. Гоголю у Харкові

[•] Севастополь. Іду до моря

[•] Пам’ятник затонулим кораблям 
у Севастополі
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Історія проведення таких змагань 
розпочалася з 1923 року… Тоді ж 
президентом Спортивного комітету 
Міжнародної федерації студентів було 
обрано французького хіміка Жана 
Петітьєна, якого вважають батьком 
всесвітнього університетського спорту. 
Цього ж року він організував у Парижі 
перші змагання з легкої атлетики — 
всесвітні університетські ігри. 

Через п’ять років було започаткова-
но всесвітні зимові чемпіонати студен-
тів. У довоєнні роки проведено шість 
таких чемпіонатів. При цьому зимові 
змагання чергувалися з літніми, і така 
послідовність залишилися до нашого 
часу. У 1959 році Міжнародна феде-
рація університетського спорту (FISV) 
разом із Міжнародною федерацією 
університетів ухвалили рішення про 
проведення всесвітніх ігор універси-
тетського спорту — універсіяд. Було 
затверджено прапор змагань — п’ять 
зірок (чорного, жовтого, синього, 
зеленого і червоного кольорів), а по-
середині — велика літера V (перша 
літера слова University). Традиційний 
девіз — „Наука, спорт, дружба, мир“.

Зимові універсіяди проводять з 
1960 року й українські спортсмени не 
раз на них перемагали: в 1993 році в 
місті Закопаному в Польщі лижниці 
в естафеті 4 на 5 кілометрів здобули 
першу золоту нагороду для незалеж-
ної України; 1995 рік — 4 бронзові 
медалі; 1997-й — 2 срібні та 2 бронзові 
медалі; 1999-й — 4 золоті, 1 срібна і 
3 бронзові медалі та четверте місце 
у комплексному командному заліку; 
2001 рік — 1 золота, 1 срібна і 2 брон-
зові медалі; 2003 рік — 7 золотих, 
4 срібні та 3 бронзові медалі, друге 
місце в комплексному командному 

заліку; 2005-й — 4 золоті, 10 срібних і 2 
бронзові медалі; 2009 рік — 7 медалей 
і 13 місце.

Цього року лік нагород нашої де-
легації в Ерзурумі відкрила лижниця, 
аспірантка ЛДУФК Катерина Григо-
ренко. Вона в перший змагальний 
день Універсіяди виборола „срібло“ у 
перегонах на 10 км класичним стилем. 
Загалом, наші лижниці стали срібними 
призерами в естафеті 3 на 5 кіломе-
трів. Найбільше ж „золота“ й „срібла“ 
Україні принесли біатлоністи, зокре-
ма, Артем Прима (на світлині) — дві 
золоті та одна срібна медалі. Всього 
українці здобули 15 медалей — 6 зо-
лотих, 5 срібних та 4 бронзові. Таким 
чином, у загальнокомандному заліку 
ХХV Всесвітньої зимової Універсія-
ди-2011 Україна посіла третє місце, 
поступившись лише піденнокорейцям 
і росіянам. Наступна Універсіяда відбу-
деться через два роки у словенському 
місті Марибор.

Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного  

виховання Львівської політехніки, 
майстер спорту

Львівська українська 
гуманітарна гімназія, 

що на вулиці Олени Степа-
нівни, 13, уже давненько 
не славилася спортивними 
досягненнями. Одна з при-
чин — відсутність умов та 
понівечений футбольний 
майданчик закладу.

Для хороших спортив-
них результатів необхідні 
дві складові — бажання 
та умови для занять. З ба-
жанням в учнівської молоді 
все гаразд, а ось з умовами 
гірше — спортивна база 
в наших школах країні не 
годиться для хороших, якіс-
них тренувань. Не виняток 
і ЛУГГ: кілька років тому 
після прокладання труб 
від котельні до шкільної 

будівлі футбольний май-
данчик зруйнували та так і 
залишили.

Надія Вітошинська, за-
служений учитель України, 
яка вже 17 років викладає 
фізкультуру в нашій гімна-
зії, погодилася прокомен-
тувати цю ситуацію:

― Дерева, які пустили 
коріння під майданчиком, 
завдали йому великої 
шкоди, а от забудовник 
котельні його остаточно 
знищив і відмовився від-
новлювати,  аргументу-
ючи відмову відсутністю 
фінансів. Адміністрація 
школи писала  листи  у 
львівську мерію, але від-
повіді наразі не отрима-
ла.  Шкільний бюджет, 
на жаль, неспроможний 

забезпечити реконструк-
цію поля.

А тим часом майже всі 
учні ЛУГГ тренуються в 
основних групах із фізкуль-
тури. Крім того, зважаючи 
на невеликий зал, у школі 

вже третій рік впевнено 
тримається лише одна сек-
ція — бойового гопака. 

Юрій РОМАСЬ,
Олексій ЧИЖ, учні 

Львівської української  
гуманітарної гімназії

всесвітня універсіяда

З 27 січня до 6 лютого в місті Ерзурум (туреччина) відбувалася ХХV зимова всесвітня універсіяда. дві ти-
сячі дев’ятсот спортсменів із 57 країн світу брали участь у змаганнях із гірськолижного спорту, лижних 

перегонів, біатлону, зі стрибків на лижах, лижного двоборства, фігурного катання, сноубордингу, шорт-треку, 
хокею, фристайлу та кьорлінгу

Українські студенти на третій сходинці п’єдесталу

sos!
Бажання є, умов немає
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Сканворд Склала Христина ВЕСЕЛА
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Ж И Т О М И Р Т К С
О Е У С У Р О Г А Т
В Е Р Б Л Ю Д А Л А О
К М І Т О Н І Г
В О О Н Н Ю Р Н Б Е Р Г
А Й С Б Е Р Г О Р А

Т А Т Р І У М Ф
П Л А Т И Н А А Ф А
Е Т Ж Н Е Ц Ь А Т С
Н С И І И
А М А Т О Р Я Б Л У К О
Л М І С А Ч А С
Ь О Н А П О Р Ш Е Л
Т А Н К М О Р Ж Н І
І А Р А К А Л Ь Я Н

Лікар, який 
лікує очі

Розділ зоології, що 
вивчає птахів

Частина світу, що 
складається з двох 

континетів

Святе місто 
ісламу з могилою 

Мухаммеда

Богиня 
веселки 
у греків

Нота

Грецька 
богиня 

відплати

Насип з порожніх 
порід біля шахти

Застава 
нерухо-

мого 
майна

Вузький і довгий 
човен індіянців

Одиниця 
виміру 
площі

Німець-
кий ком-
позитор

Музич-
ний лад

Тибетсь-
кий бик

Літера 
грецько-
го алфа-

віту

Ріка в 
Сибіру

Слов’ян-
ська 

назва 
Ельби

Рішення 
зборів, 
з’їзду, 

конфе-
ренції

Приміщення для 
домашніх тварин

Дрібна 
частинка 
горючої 
речо-
вини

Ізоляція 
інфекційних 

хворих
Японські паперові 

фігурки

12-ть 
місяців

Ріка в 
С.-Пе-

тербурзі
Столиця 
Індонезії

Взірець 
досконалости, 
найвища мета 

прагнень

Отруйний газ із 
гострим запахом

Цінний 
мисливсько-

промисловий птах 
у тайзі

Давньоєгипетська 
богиня, 

дружина Осіріса
Недруг 
Отелло

Нота
При-

фронто-
ва 

дорога

Аеропорт 
у Парижі

Поперед-
ниця ка-
лькуля-

тора
Група 

людей з 
чорною 
шкірою

Керівник 
універ-
ситету

Розмін-
на 

монета 
Лаосу

Магніт-
но-ре-

зонанс-
ний 

томо-
граф

Крок у 
танці

Столиця 
Бангла-

деш

Автор 
опери 

“Кармен“

Гітлерівська шиф-
рувальна машина, 
код якої розгадали 

польські вчені 

Назем-
ний 

молюск

Гуртожи-
ток для 
солдатів

Римська 
кіннота

Головна крово-
носна судина

J J J
По смерті Енріко Карузо його 

імпресаріо шукав ким би заміни-
ти співака. Вислухавши чергового 
кандидата, імпресаріо вигукнув:

― Ах, синьйоре, ви цілком мо-
гли б заступити покійного…

― Ви так гадаєте? ― радіє 
той.

― … якби померли замість 
нього!

J J J
Іде чоловік вулицею. Назустріч йому юна 

красуня. Він думає:
― От би моїй дружині такі ноги…
Через кілька метрів ― ще одна красуня. 

Чоловік:
― От би моїй дружині таку фігуру…
Приходить додому і каже:
― Ти не повіриш, кохана, всю дорогу тільки 

про тебе й думав.
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для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. крушельницької
10 лютого — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
12 лютого — „кармен“ (опера). 18.00.
13 лютого — „коппелія“ (балет). 12.00; „Ріголетто“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
10 лютого — „Сто тисяч“. 18.00.
11 лютого — „два дні… дві ночі…“. 18.00.
12 лютого — „візит літньої пані“. 18.00.

камерна сцена
10 лютого — „арт“. 19.00.
15 лютого — „Безіменна зірка“. 17.00.
16 лютого — „або-або“. 17.00.

молодіжний академічний театр ім. Л. курбаса
11 лютого — „ Хвала Еросу“. 19.00.
12 лютого — „Формули екстази“. 19.00.
13 лютого — „Ma-na Hat-ta“. 19.00.

муніципальний театр
12 лютого — „Скандал без антракту“. 18.00.
13 лютого — „котигорошко“. 12.00; „Лісова пісня“. 18.00.
15 лютого — „Лісова пісня“. 15.00.
16 лютого — „Сорочинський ярмарок“. 16.00.

Львівський академічний духовний театр „воскресіння“
13, 14, 15 лютого — „Пісочниця“. 17.00.

Будинок орґанної та камерної музики
12, 13 лютого — концерт орґанної та вокальної лірики. твори 

композиторів-романтиків. 17.00.

Навчання психології
Інститут практичної психології (ВМГО „Европейська Молодь 
України“ та ЛОГО „Нова Основа“) оголошує набір слухачів на 
базовий курс у галузі психології. Слухачам обіцяють надати 
базові знання з основних напрямів практичної психології, 
що дасть можливість надалі успішно застосовувати їх на 
практиці.

Заповнену анкету надсилати на адресу: www.ipp.lviv.ua, 
електонна скринька institutepp@gmail.com до 15 лютого 
2011 року включно (взірець анкети є на цьому ж сайті).

По закінченню видається сертифікат з інформацією про 
вивчені напрями та кількість тренінгових годин.

експрес-оголошення
вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Цуман Юлії Володимирівни;
утрачені студентський квиток і залікову книжку, видані Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тимофеєва Сергія Воло-
димировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Старовецької Андріяни Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Тарновської Ірини Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Савківа Андрія Андрійовича;
утрачений студентський квиток ВЕ № 040567, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Курій Надії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Сухої Тетяни Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Косторниченка Ярослава Володимировича.


