освітній студентський тижневик
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Диплом компанії Delcam студентові
Львівської політехніки Андрієві Сагелю
вручає Посол Великобританії в Україні
Дискусії навколо
законопроєктів
„Про вищу освіту“
тривають

5

Традиції і здобутки
Львівської політехніки
в лексикографічній
справі

6

Ми виросли на творчості
Ліни Костенко
і сподіваємося на
зустріч з нею
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Що, на Вашу думку, є причиною стрімкого
поширення ВІЛ-СНІДу в Україні?
З ініціятиви відділу молодіжної
політики Львівської політехніки та телеканалу ZIK відбувся семінар для студентів,
під час якого обговорили
проблематику поширення
ВІЛ-СНІДу в Україні.
Розпочалася зустріч показом
телепередачі „По живому“,
в якій журналістка телеканалу ZIK Оксана Височанська
розповідає про життя ВІЛінфікованої жінки і причини, які призвели до цього
захворювання.
Про поширення захворювання
в Україні розповіла лікарінфекціоніст Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом
Олена Павлишин. Медик
наголосила, що зараження
ВІЛ-СНІДОм, перш за все,
трапляється через незахищений статевий акт з інфікованою особою. Також інфікування можливе при кровообміні із хворою людиною, в
тому числі й при ін’єкційному
вживанні наркотиків.
Випускниця Львівської політехніки Марія Кандиба, яка
працює в обласному центрі
боротьби зі СНІДом, пояснила
молоді, як себе поводити
з ВІЛ-інфікованими. ВІЛ не
передається через поцілунок
(можна заразитися лише у
випадку порізів на слизовій
оболонці рота), при спільному користуванні туалетом,
ванною, посудом чи рукостисканні. А також не можна
заразитися через укуси комах.
Про специфіку та мету підготовки соцпрацівників у Львівській політехніці розповіла
завідувач секції соціальної
роботи, доцент кафедри соціології та соціальної роботи
Ніна Гайдук, про регулярну
роз’яснювальну роботу
серед студентів — завполіклініки 10 міської лікарні
Надія Середоха, акценти на
моралізації поведінки молоді
розставив голова Центру
студентського капеланства о.
Богдан Грушевський.

Отець Богдан Грушевський, голова Центру студентського капеланства:

„Неморальний спосіб життя“
Проблемою поширення СНІДу є те, що дуже багато людей ведуть
хаотичний спосіб життя. І найгірше те, що така сумна ситуація не
лише із захворюваннями на СНІД, але й із поширенням наркоманії, алкоголізму, розпусти. Проблемою є те, що молодь навіть не
розуміє, що уникнути хвороби можна не лише захищаючись, але
й утримуючись від статевих стосунків.
Наталя Тарас, студентка четвертого курсу Інституту гуманітарних та соціяльних наук Львівської політехніки:

„Брак інформації“
Зараз люди мало поінформовані про цю небезпечну хворобу.
І причиною цього є брак фінансування соціяльних проєктів, які
забезпечували б роз’яснювальну роботу.
Михайло Мулів, студент п’ятого курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„Молоддю ніхто не займається “
Зараз серед молоді поширені неправильний спосіб життя, аморальна поведінка. В суспільстві відсутні соціяльні норми. Молоді
люди нехтують усіма, навіть елементарними, правилами моралі.
Ситуацію можна змінити кардинально і просто — зайняти молодь чимось корисним. Для
цього потрібне не стільки фінансування, скільки ентузіясти. Зараз молодь, починаючи
зі шкільного віку, залишена сама на себе і, відповідно, весь вільний час проводить у
сумнівних компаніях і на вулиці.
Володимир Домінюк, інженер відділу молодіжної політики та соціяльного
розвитку Львівської політехніки:

„Треба більше говорити про проблему“
На мою думку, перша проблема — соціяльні умови. Хоча не менш
важливою є й культура виховання. У нашій державі не проводиться
належна робота з молоддю. Окрім цього, треба більше соціяльної
реклами, таких лекцій, які відбуваються в Політехніці. Думаю,
що дуже дієвим було б, якби ВІЛ-інфіковані люди розповідали про своє життя. Таким
чином не лише зменшилися б випадки захворювання, але й суспільство адекватніше
сприймало б хворих людей.

Тарас Зомбик, студент Інституту післядипломної освіти Львівської політехніки:

„Ситуацію не вдасться кардинально змінити“
На мій погляд, кардинально поліпшити ситуацію не вдасться. Але
можна, принаймні, зменшити темпи поширення інфекції. Можу
сказати, що на державному рівні бракує інформування людей
про шляхи поширення СНІДу та причини, які до цього призводять. Проблема в тому,
що цю небезпечну хворобу не відразу вдається виявити, інфікована людина впродовж
тривалого часу може бути джерелом зараження инших, навіть не підозріваючи цього.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Завершився конкурс знавців
української мови

ХI

Міжнародний конкурс знавців
української мови імени Петра
Яцика добіг до свого логічного завершення. Олексій Рубаняк, студент
другого курсу ІКНІ та Тетяна Стадник,
студентка першого курсу ІНЕМ, як переможці другого етапу конкурсу, що
відбувся наприкінці минулого року
у Франковому університеті, стали
учасниками третього етапу конкурсу.
Його 29 січня провели у Львові
на базі СШ № 62, де, зазвичай, про-

ходять обласні мовні олімпіяди. У
програму конкурсу ввійшла лише
письмова компонента. Окрім цього,
філологам і нефілологам запропонували спільну тему: „Всі люди однакові, але на сцені життя вони грають
різні ролі“.
— Ми з Тетяною намагалися висвітлити тему якнайкраще, — говорить
Олексій. — В основу творів лягли наші
роздуми, власний життєвий досвід,
знання української мови, літератури
й історії України.

Світлина Катерини Гречин

знай наших!

Результати ХI Міжнародного конкурсу знавців української мови імени
Петра Яцика будуть відомі в березні
і довідатися про них можна буде на
сайті „Ліга меценатів“.
Катерина ГРЕЧИН

тудентська робота львівських політехніків Андрія Сагеля та Миколи Канціра увійшла в десятку найкращих
СDelcam
з-поміж проєктів, представлених з України і Росії на ХІ Міжнародний конкурс на іменні премії компанії
з Великобританії

Політехніки — в десятці найкращих
Цю звістку в Інституті
інженерної механіки та
транспорту Львівської політехніки очікували з нетерпінням і цікавістю вже
з того часу, коли електрон
ною поштою отримали
повідомлення, що одна із
двох студентських робіт
львівських політехніків
увійшла в десятку найкращих з-поміж проєктів,
представлених з України
і Росії на ХІ Міжнародний
конкурс на іменні премії
компанії Delcam з Великобританії. Конкурс для студентів організували Московське представництво
Delcam в Україні і Росії, і
Запорізький Національний Технічний університет,

який є координатором
проєкту „Британська компанія Delcam для університетів України“.
Львівська політехніка
вже два роки є учасником
цього проєкту. Компанія
Delcam безкоштовно передала нашому університетові потужне програмне
забезпечення CAD/CAM.
Урочиста передача відбулася за участи директора компанії Хью Хамфріса, ректора Львівської політехніки
професора Юрія Бобала та
ректора Запорізького національного технічного університету професора Сергія Белікова. Це дало нам
змогу відкрити на кафедрі
електронного машинобу-

дування навчальний центр
Delcam. Подарований програмний продукт ми впровадили у навчальний процес у багатьох професійноорієнтованих дисциплінах.
Використовується він і в
науковій роботі.
І ось маємо перший позитивний результат: робота наших студентів Андрія
Сагеля та Миколи Канціра
„Проєктування технологічного процесу виготовлення
виробу „кронштейн“, яку
хлопці робили під керівництвом доцента кафедри
Володимира Майструка і
старшого викладача Михайла Бойка, відзначена в
числі десяти кращих робіт з
України і Росії.

На урочистість з нагоди
вручення нагород студентів та представників Львівської політехніки запросили до Києва, у резиденцію
Посла Великобританії в
Україні. Піднесеному настрою сприяли як інтер’єр
резиденції Посла, так і
присутність багатьох визначних осіб: Посла Великобританії, директора
компанії Delcam Хью Хамфріса, першого заступника
міністра Євгена Сулими,
ректорів університетів
України, координатора
проєкту Наталії Погодаєвої
(Москва) та багатьох відомих українських учених.
Закінчення на 5 с. →

курс лекцій

Як стати успішною особистістю
На виконання ухвали Вченої ради щодо
затвердження комплексної програми
підготовки науково-педагогічних
та наукових кадрів у Львівській політехніці на 2011 — 2015 роки, 18
лютого розпочалися лекції-зустрічі з
яскравими, непересічними особистостями і успішними людьми. Тематика
лекцій буде різноманітна, але їх усіх

об’єднуватиме єдина мета — формування гармонійної особистости й
утвердження професійно-моральних
якостей молоді.
Першу лекцію для аспірантів прочитала доцент кафедри української
мови Львівської політехніки Ірина
Фаріон на тему „Основи культури
спілкування“. А 22 лютого про „Про-

блеми формування особистості“ з
молодими науковцями та аспірантами Львівської політехніки говорив
генеральний директор, художній
керівник Львівського національного
академічного театру опери та балету
ім. С. Крушельницької Тадей Едер.
Наталія ПАВЛИШИН
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партнерство

Новий етап співпраці

У

Зранку відбулася зустріч керівництва
обидвох університетів ― ректорів Юрія
Бобала та Тадеуша Вєнцковського, проректорів, директорів Інститутів телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, хімії та хімічних технологій.
Учасники обговорювали можливості для
поглиблення співпраці між вишами.
Після завершення офіційної зустрічі
обидва ректори поспілкувалися з журналістами. Вони наголосили, що співпраця політехнік триває давно, адже
саме професори Львівської політехніки
після 1945 року відродили Політехніку
Вроцлавську, котра мала на той час пусті стіни, частину лабораторій та не мала
після евакуації жодного професора.
Зараз відбувається інтенсивний
обмін викладачами, а головне ― студентами, ведеться спільна наукова
робота, зокрема в рамках міжнародних проєктів. Тадеуш Вєнцковський
розповів, що вони з Юрієм Ярославовичем обговорили можливість для
випускників отримувати по закінченні
університету два дипломи. Для цього
студентові потрібно буде повчитись у

Світлина Тетяни Пасович

понеділок до університету завітали
представники Вроцлавської політехніки на чолі з ректором Тадеушем
Вєнцковським.

виші-партнері принаймні рік. Зокрема,
він переконаний, що таку можливість
студенти матимуть щонайпізніше за рік.
Львівська політехніка, як і Вроцлавська,
вже має такий досвід.
― Крім цього, у Вроцлаві зараз будується найсучасніша в Польщі, а може, і в
Европі, цифрова бібліотека з доступом
до світових інформаційних ресурсів, ―
розповів проректор Юрій Рашкевич. ―
Ми говорили про можливість доступу
львівських політехніків до цих ресурсів.
Зараз у Вроцлавській політехніці у рамках дороговартісного проєкту купують
обладнання для оцифровування книг,

передовсім ідеться про стародруки.
Львівська політехніка має фантастичної
вартості стародруки, а Вроцлавська матиме можливість їх оцифрувати.
Проректори Вроцлавської політехніки також мали робочі зустрічі з керівниками Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки,
Інституту хімії та хімічний технологій.
У вівторок ректорові Вроцлавської
політехніки Тадеушу Вєнцковському
урочисто вручили диплом про присвоєння титулу doctor honoris causa
Львівської політехніки.
Т. П.

підсумки семестрового контролю

У

Із фізикою у студентів проблеми

спішно написали модулі з фізики
— 54,6 відсотка студентів, на добре
та відмінно — 23 відсотки. За семестровим контролем успішність становить
87,1 відсотка, якість знань — 47,3 відсотка. 13,8 відсотка складали іспити
за формою „К“ (10,3% — неатестовані,
3,4% — отримали незадовільні оцінки).
Після кожної сесії на кафедрі фізики
складають графік успішности студентів
за результатами модульного контролю
та іспитів. За допомогою цього графіка
кожен викладач бачить, як вчилися у
нього студенти упродовж семестру.
Якщо після модульного контролю ніхто
не отримує відмінних і добрих оцінок,
то шукають причину, чому так сталося.
— Звичайно, перша причина такої
„успішности“ — об’єктивна (частина
студентів не мала сертифікатів ЗНО і має
низький рівень знань з фізики за середню школу), — вважає завідувач кафедри

фізики професор Іван Лопатинський. ―
Крім того, зараз у школі, як і подекуди
в університетах, зменшили кількість
годин на вивчення фізики. Прикро, що
зменшуються години й для підготовки
першокурсників з фізики та математики
на початку навчального року. Сподіваємося, цьогорічні абітурієнти фізиці приділятимуть більше уваги, бо дбатимуть
за середній бал атестата. Друга причина
— суб’єктивна й полягає у стосунках
„викладач — студент“. Якщо викладач
сумлінно ставиться до своїх обов’язків,
приділяє увагу студентові, намагається у
доступній формі пояснити йому те, чого
він не знає, то й рівень знань у такого
студента буде відповідний.
Найвищі оцінки, а відтак і знання,
студенти отримують у таких досвідчених викладачів, як професор Михайло
Скульський, доцент Микола Романюк,
старший викладач Ольга Біленька.
Цікаво працюють зі студентами про-

фесор Григорій Ільчук і доцент Ігор
Зачек. Для студентів-будівельників
вони розробили курс і випустили підручник „Фізика для будівництва“, куди
увійшла обов’язкова програма з фізики,
і доповнення, що стосуються суто будівництва. На жаль, маємо й инші приклади, коли 87 відсотків студентів групи
виявили бажання складати іспит, але
більшість з них до іспиту не допустили.
Насамкінець професор підсумував:
„хочу застерегти першокурсників, щоб
не витрачали час на пошук розрахункових робіт в інтернеті: наші викладачі
до кожного завдання підходять дуже
творчо й індивідуально, тому обдурити їх практично неможливо. А щоб не
шукати під час сесії сторонньої допомоги, раджу студентам: не пропускайте лекцій, практичних занять, вчасно
робіть розрахункові роботи і успіх до
вас прийде неодмінно“.
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Політехніки — в десятці найкращих
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Нагороди (дипломи компанії Delcam, коштовні призи, грошові винагороди)
вручав Посол Великобританії в Україні та директор Британської компанії Delcam. У
виступах промовці відзначали актуальність і позитивні
результати Всеукраїнського
проєкту компанії Delcam, а
Хью Хамфріс розповів про

торішнє стажування представників України і Росії у
Великобританії в Бірмінгемі (до слова, таке місячне
стажування пройшов і доцент кафедри електронного
машинобудування Роман
Шеремета).
З подячними промовами
виступили також перший
заступник міністра освіти,
науки, молоді та спорту
України Євген Сулима, рек-

тор ЗНТУ Сергій Беліков та
инші учасники імпрези.
Акція стала не лише
підсумком і результатом
певної виконаної творчої
роботи, а й проявом того,
що у Львівській політехніці,
зокрема в Інституті інженерної механіки та транспорту,
реально впроваджують у
навчальний процес новітні
комп’ютерні технології навчання. Студенти мають

можливість засвоювати і
використовувати найновіші
світові технології автоматизованого проєктування і
виготовлення об’єктів машинобудування, а отже, ще
в університеті формуватися
у висококваліфікованих фахівців.
Зіновій СТОЦЬКО,
директор ІІМТ
Львівської політехніки,
професор

за круглим столом

Проблеми розвитку законодавства
у сфері вищої освіти

К

руглий стіл на таку тему 10 лютого
провів Комітет Верховної Ради
України з питань науки і освіти. Крім
членів Комітету Володимира Полохала та Лесі Оробець, у засіданні взяли
участь автори найобговорюваніших
законопроєктів „Про вищу освіту“
Юрій Мірошниченко та Максим
Луцький, представники Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, експерти у галузі вищої освіти,
а також представники студентської
молоді, зокрема Національного студентського союзу.
Після вступного слова голови Комітету ВРУ з питань науки і освіти
Володимира Полохала почергово
надали слово для презентації своїх
законодавчих напрацювань народним
депутатам України Юрію Мірошниченку та Максимові Луцькому. Після
цього розпочалися бурхливі дискусії
провідних фахівців освітянської галузі.
Віце-президент Національної академії педагогічних наук Володимир
Луговий акцентував увагу на тому, що
зусилля законотворців та керівників
освітньої галузі повинні бути спрямовані на підвищення якости освіти, чого
неможливо досягти без укрупнення
вищих навчальних закладів. Свої аргументи академік Луговий підкріпив
прикладами Південної Кореї, де існує
обмеження — не більше 50 вищих
навчальних закладів, хоча чисельність
населення майже така, як і в Україні.
Він також зауважив, що у Швейцарії на
9 млн. населення є лише 12 універси-

тетів, 7 з яких входять до переліку 200
найкращих університетів світу.
Представники Всеукраїнської молодіжної громадської організації
„Національний студентський союз“
акцентували увагу на необхідності законодавчої підтримки студентського
самоврядування та недопустимості
звуження прав студентів, а також на
потребі створення при вишах наглядових рад, які перебрали б на себе
частину функцій учених рад.
Члени молодіжних та студентських
рухів — організаторів масових акцій
протесту 31 січня — поширили серед
учасників заходу відкритий лист до голови Комітету Володимира Полохала,
в якому заявили, що жоден з чинних та
опублікованих законопроєктів у сфері
вищої освіти не задовольняє інтересів
студентства та не відповідає потребам
розвитку вищої освіти в Україні. Незалежна студентська профспілка „Пряма
дія“, ВМГО „Фундація регіональних
ініціятив“, Громадянський рух „Відсіч“ категорично виступили проти
скорочення обсягів держзамовлення,
обов’язкових відпрацювань випускниками, які навчалися за рахунок
держбюджету, обмежень прав органів студентського самоврядування,
застосування кількісних критеріїв у
визначенні статусу вишу, посилення
централізації та уніфікації вищої освіти,
звуження автономії вишів.
Представники профільних вищих
навчальних закладів (медичних, військових та музичних), які були присутні
на нараді, не згідні з перепідпоряд-

куванням Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту України.
Наприкінці зустрічі Леся Оробець
подякувала учасникам круглого столу
та пообіцяла, що всі висловлені думки
будуть враховані членами Комітету під
час його розширеного засідання 16
лютого. Крім уже згаданих учасників,
у цьому засіданні взяли участь також
члени Комітету Степан Давимука та
Олесь Доній, ректори вишів.
Колишній директор Українського
центру оцінювання якости освіти Ігор
Лікарчук зауважив, що законопроєкти
не повинні зруйнувати чинну систему
зовнішнього незалежного оцінювання
чи допустити її формалізацію.
Леся Оробець підтримала думку,
що проведення ЗНО започаткувало в
Україні добру традицію:
― Освіта вимірюється на вході в
університет, відсіюючи тих, хто не має
мотивації, сил і намірів вчитися. Так само
має бути і на виході — адекватна оцінка
якости диплому кожного вишу. Як на
мене, диплом має видавати не держава,
а конкретний вищий навчальний заклад,
котрому держава видала ліцензію.
Після обговорення законопроєктів
Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу до другого читання проєкт Закону „Про вищу
освіту“ Юрія Мірошниченка. Законопроєкт Максима Луцького повернули
колективу авторів на доопрацювання.
Анатолій ІГНАТОВИЧ,
президент Національного
студентського союзу
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джерела мови
ловники, енциклопедії вважаються ознакою рівня інтелектуального життя наукової спільноти, однією з
Страдиції
основ повноцінного функціонування науки й культури. У лексикографічній справі Політехніка має власні
і вагомі здобутки

Законодавці моди у термінології
допоміг Ігор Вітковицький
(НТШ Америки). Свій внесок
зробили і студенти.
На сьогодні майже викінчений перший, українськоанглійський том (на 50 тисяч
термінів), його вичитують,
„вичищають“. Співавтори
видання сподіваються, що
перший том вийде ще цього
року.

― Перед тим, як набути
статусу стандарту й стати
вживаним у науковому обігу, кожен термін проходить
певні етапи, один із яких —
лексикографічний: термін
має бути зафіксований у
певних виданнях, насамперед словниках, — пояснює
професор кафедри РЕПС
Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної
термінології — єдиної в
Україні державної установи, що займається унормуванням і стандартизацією
української термінології.
Крім основної діяльности — розроблення, експертизи, затвердження і впровадження україномовних
термінологічних стандартів
(у тому числі їх проєктів),
одним із напрямків роботи
комітету є лексикографічна
або словникарська діяльність.
У 2000 році ТК започаткував термінографічну серію СловоСвіт. Поштовхом до її появи і її
першою ластівкою став
„Англійсько-український
словник-довідник інженерії довкілля“, укладений
інженером-екологом зі
США Тимотеєм Балабаном. Наразі у серії — 14
видань, 11 з яких — словники (решта — біобібліографії вчених-термінологів
із діяспори). Це, зауважує
Богдан Євгенович, „переважно нові словники,
яких в Україні раніше не
було: з архітектури, геодезії, радіоелектроніки, інженерних технологій та ин.
Цікавим є й „Англійськоукраїнський глосарій виробів Microsoft®” на понад

Світлина Ірини Шутки

Де і як
народжуються
терміни

2000 слів. Пропозиції, зафіксовані в ньому, приблизно на 80% використовуються в комп’ютерах”.
У лексикографічній роботі, за словами професора
Рицара, ТК ставить за мету
„фіксувати у словниках
найважливіші, найкорисніші і найадекватніші нашій
мові терміни”, „наводити
лад у термінології”. Свої
напрацювання й ініціятиви
комітет відображає у збірниках матеріялів конференцій СловоСвіт, віснику
„Проблеми української термінології“, журналі „Стандартизація. Сертифікація.
Якість“.
― Звичайно, хочеться,
щоб лексикографія була
не приватною справою
укладачів словників (а так
воно виглядає), а справою
державною, — ділиться
„мрією“ голова ТК. — Жоден із наших словників не
мав дотацій від держави,
їх видали на кошти спонсорів, фондів або самих
укладачів. Щоправда, тепер з’явились певні надії:
у липні 2010 року ЛОДА
відповідним рішенням обіцяла фінансово підтримати
видання словників, серед
яких і ті, над якими ми
зараз працюємо, — це
словник із музеології та
перекладний словник з
електроніки у двох томах.

Українськоанглійська
електроніка
Власне, робота над словником з електроніки триває
вже майже 20 років. Ініціятор англійської частини
словника і співавтор видання, доцент кафедри РЕПС
Леонід Сніцарук згадує:
― І де я у к р а ї н с ь ко англійського та англоукраїнського словника з радіоелектроніки народилася
у 1980 – 1990 роках — у час
формування української
термінології. Звичайно,
словник можна було видати давно, але ми хочемо,
щоб він був якісним. Крім
того, прагнемо якнайповніше відобразити широкі
„діапазони” радіоелектроніки: від 1990-х галузь дуже
змінилася, має розгалужені
зв’язки (з інформатикою,
хімією тощо).
Серед творців словника
з електроніки, крім Леоніда Адамовича, чимало й
инших науковців — політехніки Богдан Рицар, Роман
Мисак, Костянтин Семенистий та Ірина Кочан з ЛНУ
ім. І. Франка (досліджувала
саме українські радіоелектронні словники). До підготовки англомовної складової словника долучалися й
учені з діяспори, найбільше

„Маємо бути
потрібні
Політехніці “
— Як гуманітарії в технічному виші ми — кафедра
української мови — розуміємо, що маємо бути потрібні Політехніці. Тому, крім
зосередження на культурі
професійно-ділового мовлення студентів, зі середини
1990-х викладачі кафедри
почали працювати над словниками науково-технічної
термінології. Близько десяти дисертацій, захищених
на кафедрі, присвячено
галузевим термінологіям,
— розповідає завідувач
кафедри української мови
Геннадій Вознюк.
Нині за участю полі
техніків-філологів видано
понад пів сотні словників, здебільшого тлумачних, наприклад: „Податки“,
„Страхування“, „Словникдовідник з підприємництва
та економіки будівництва“,
„Словник машинобудівної
термінології“, „Зовнішньоекономічна діяльність“, серія
„Бібліотечка фінансиста“
тощо.
Різноманіття економічних словників — результат
багаторічної співпраці ІНЕМ
та ІГСН, зокрема завідувача
кафедри обліку та аналізу,
професора Анатолія Загороднього і Геннадія Вознюка. І
якщо все починалося з галузевих словників фінансово-
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економічного профілю, то
згодом масштаби збільшились: на початку 2000-х
політехніки брали участь
у підготовці „Економічної
енциклопедії“, „Енциклопедії банківської справи
України“, а за створення
першого україномовного
„Фінансового словника“
Анатолія Загороднього та
Геннадія Вознюка у 2002
році відзначено премією
ім. І. Огієнка. Та, як відомо,
вдосконаленню меж немає:
недавно з’явилося розширене перевидання „Бан-

ківської справи“, а до кінця
року вийде 3-тє видання
„Фінансово-економічного
словника“. І якщо спочатку
(у 2005-му) цей словник
налічував 6500, то тепер —
уже понад 10000 термінів.
— Економіка — жива
система: її категорії, як і
нормативно-правова база,
держстандарти дуже швидко змінюються. Тому лексичну базу треба постійно
оновлювати, доповнювати.
Ми намагаємось працювати
фахово, відповідально і
грамотно, прагнемо, щоб

наші словники були „законодавцями моди“ у термінології, — каже Геннадій
Леонідович.
Значні напрацювання
у власне філологічному
напрямку на кафедрі має
професор Лев Полюга —
це „Словник українських
морфем“, „Словник синонімів української мови“,
„Словник антонімів української мови“ та ин. Цікавим
і багатогранним є доробок
доцента Зоряни Куньч: унікальний „Риторичний словник“, „Універсальний слов-
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ник української мови“ (дано
найширшу характеристику
більше, ніж 100 тисячам
слів), „Конфліктологія“ (у
співпраці з кафедрою політології Політехніки), „Соціяльна політика“ (спільно
з кафедрою соціології та
соціяльної роботи). Опановуючи нові сфери й удосконалюючи попередні
напрацювання, кафедра
української мови продовжує високо тримати планку у словникарській справі.
Ірина ШУТКА

У Політехніці мови вивчатимуть, як у Европі

М

Міжвишівський тренінг для колег
проводили старші викладачі кафедри прикладної лінгвістики Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних
технологій Львівської політехніки Іванна Голуб та Світлана Дружбяк. Упродовж двох років вони стажувалися в
Ґете-Iнституті в Україні (Київ).
― Тренінг „Тестування та створення тестових завдань з німецької
мови відповідно до европейських
рекомендацій з питань мовної освіти“
Ґете-Iнститут розпочав на замовлення
Міністерства освіти і науки України, ―
розповідає Іванна Голуб. — Під час
цього тренінгу готували групу вчителів
та викладачів німецької мови, які мали
складати тести для зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови
для абітурієнтів.
На запрошення інституту взяти
участь у тренінгу відгукнулося близько
50 викладачів зі всієї України.
― Ми заповнили анкети учасників, розміщені на сайті, і взяли участь
у відбірковому семінарі в Києві, —
додає Світлана Дружбяк. — Обидві
потрапили до списку 16 учасників,
яких відібрали за його результатами
для подальшого дворічного стажування.
Заняття проводила фахівець із
Німеччини. Крім того, учасники розробили за цей час три зразки іспиту
на незалежне тестування.

Світлина Тетяни Пасович

инулого тижня викладачі німецької мови вчилися складати
тести для студентів відповідно до Загальноевропейських рекомендацій з
мовної освіти: викладання, вивчення
та оцінювання.

― На жаль, співпраця Інституту з
МОН не дуже склалася, — зауважує
Іванна Голуб. — Ґете-інститут видав
тест-зразок окремою брошурою, також він розміщений на веб-сторінці
інституту. Однак ці тести наразі не були
використані для ЗНО.
Та викладачі не шкодують про час,
витрачений на тренінг, адже саме завдяки участи в ньому дістали добру
підготовку щодо складання тестів узагалі відповідно до загальноевропейських рекомендацій з мовної освіти.
У червні Іванна Голуб та Світлана
Дружбяк повернулися з підсумкового
стажування і вирішили поділитися
досвідом з колегами. Попереднього
семестру вони захищали кандидатські
дисертації, тому тренінг перенесли на
цей семестр. Ознайомитися з досвідом
колег виявили бажання викладачі
кафедри прикладної лінгвістики та
кафедри іноземних мов Львівської
політехніки, факультету міжнародних
відносин ЛНУ ім. і. Франка, Інституту
економіки та туризму й инші.

Робочою мовою семінару була
німецька. Тренерки не тільки навчали
складати тести — учасники безпосередньо працювали з навчальним
тестовим матеріялом, із різними видами тестів. Останнім завданням для
кожного учасника було скласти невеличкий тест, враховуючи всі вимоги, а
потім усі аналізували складені тести.
Найближчим часом на кафедрі
прикладної лінгвістики планують обговорити можливість модернізувати
бакалаврські завдання відповідно до
набутих знань.
― Адже ці загальноевропейські
рекомендації з мовної політики стосуються всіх европейських мов, — пояснює Світлана Дружбяк. — Це така
спільна шкала, за якою мали б навчати
іноземних мов у европейських країнах.
Викладачки отримали запрошення
від методиста міського управління
освіти провести такий семінар для
молодих учителів міста, тобто для
шкільної освіти.
Тетяна ПАСОВИЧ
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випуск-2011

Залишайтеся політехніками на все життя!

В

ипускники Інституту гуманітарних та соціяльних наук
та Інституту післядипломної освіти завершили естафету
урочистого вручення дипломів про вищу освіту у Львівській політехніці.

Минулої суботи керівництво ІГСН вручило 36 дипломів
магістрам — випускникам напрямів соціяльна робота та
соціологія. Десять випускників отримали дипломи з відзнаками.
Святкове дійство відбувалося в по-родинному камерній
атмосфері: випускників вітали директор Інституту гуманітарних та соціяльних наук Ігор Карий, його заступник
Олександр Калиніченко, завідувачі кафедр. Особливої чарівності дійству надавали червоні троянди, які вже колишні
викладачі вручали вже колишнім студентам.
Минулої п’ятниці останні настанови, побажання та дипломи про вищу освіту своїм випускникам — економістам
трьох спеціяльностей — передавали керівники Інституту
післядипломної освіти, проректор Львівської політехніки
Анатолій Загородній, завідувачі економічних кафедр. Випускникам — 101 спеціялістові (з них 8 закінчили універ-

ситет з відзнакою) — бажали успіху і процвітання, легко
долати перешкоди, закликали навчатися упродовж усього
життя, в тому числі й у альма-матер — і на різноманітних
курсах підвищення кваліфікації, і просто консультуючись із
викладачами.
Тетяна ПАСОВИЧ

незалежне тестування
політехніці 8 лютого відбувся регіональний круглий стіл на тему: „Вдосконалення системи приУЛьвівській
йому до вищих навчальних закладів на основі зовнішнього незалежного оцінювання“

Система прийому до вишів вимагає
вдосконалення
Цього року вступна кампанія розпочнеться 1 липня і завершиться 25
серпня. Участь у ній зможуть взяти й
ті особи, які закінчили навчання кілька
років тому. Видачу ж сертифікатів ЗНО
буде завершено до 14 липня. Про те,
як не повторити торішніх помилок і ще
ліпше вдосконалити систему прийому
абітурієнтів у новому році, говорили
всі небайдужі учасники круглого столу.
Роботу круглого столу відкрив голова ради ректорів Львівщини, ректор
Львівської політехніки професор Юрій
Бобало. Він поділився з присутніми
своїм баченням проблем конкурсного
відбору студентів вишів на основі зовнішнього незалежного оцінювання й
підтримав пропозицію МОНМС України стосовно організації попередньої
електронної реєстрації абітурієнтів на
базі Львівської політехніки, якщо така
не буде створена централізовано.
Про пошук шляхів удосконалення
розвитку системи прийому до вишів
упродовж 2008 — 2011 років розповіла головний спеціяліст Департаменту
вищої освіти МОНМСУ Алла Рибалко.
Вона відзначила, що форма і наповнен
ня умов вступу до вишів стали нині від-

критіші для абітурієнта, зросла й роль
вишів у цьому процесі. На її думку, нині
досягнуто мети вступної кампанії: її організація й проведення максимально прозорі, опираються на результати ЗНО не
лише як на підсумки моніторингу знань
школярів, а й формують певні базисні
знання, які абітурієнти максимально використовують під час навчання у вишах.
Зі станом та перспективами удосконалення зовнішнього незалежного
оцінювання присутніх ознайомила
директор Львівського РЦОЯО Лариса
Середяк. Цього року на зовнішнє
оцінювання винесено 12 предметів.
Кожен учасник має право обрати
максимально 5 предметів і подавати у
виші, де планують вчитися, сертифікати з трьома обов’язковими для участи
в конкурсі предметами. Тестування в
УЦОЯО проводитиметься у червні для
15 тисяч учасників, що значно менше,
ніж торік. Відбудеться й розширення
формату зовнішнього оцінювання,
тобто заплановано ввести багаторівневі тести: вступний іспит до вишів
складатимуть і молодші спеціялісти, а
зовнішнє оцінювання вводитиметься й
у середню школу. На думку Лариси Се-

редяк, недалеко той час, коли єдиний
вступний іспит-тест з іноземної мови
для майбутніх магістрантів теж відбуватиметься у рамках ЗНО. Вона також
запропонувала й далі удосконалювати
тест загальної навчальної компетенції,
який проводять з ініціятиви вишів.
Про шкалювання та визначення
результатів ЗНО й оптимізацію процедур конкурсного відбору студентів
за результатами ЗНО на прикладі попередніх років тестування розповіли
відповідно завідувач відділу наукового
забезпечення УЦОЯО Сергій Раков та
експерт Альянсу Програми сприяння
ЗНО в Україні Володимир Ковтунець.
Відбулася дискусія щодо реального
стану рівня якости освіти середньої
школи в Україні й створення національної системи її моніторингу, недоліків
системи зовнішнього незалежного
оцінювання, конкурсного відбору
студентів на основі ЗНО, шляхів його
оптимізації, удосконалення тощо.
Пропозиції учасників круглого столу,
після узагальнення й доповнення, передадуть у Міністерство освіти, науки,
молоді та спорту України.
Катерина ГРЕЧИН

[молодіжна політика]
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24 лютого — 2 березня 2011

молодіжний проєкт

гарний відпочинок

Навчаємося бути лідером

У

Львівській політехніці 5 — 6 лютого
відбувся другий етап англомовного семінару з вдосконалення лідерських якостей ILS (Intercity Leadership
Seminar). Такі заходи відбуваються в
різних містах України з 2007 року і мають за мету розвиток у кожній людині
лідерських якостей та вміння реалізувати свої задуми.
Проєкт в нашій країні започаткували
з ініціятиви волонтера Корпусу миру
Едварда Ріля. За три роки семінари
відбулися в Тернополі, Харкові, Києві,
Миколаєві, Сумах, Полтаві, Донецьку,
Дніпропетровську, Івано-Франківську
та Львові. Фінансову підтримку проєктові надає організація FLEX, а волонтерську — Корпус миру.
На першому етапі відбуваються
кілька одноденних семінарів у різних
містах України. Учасників поділяють
на групи з одним чи двома лідерамиорганізаторами. Впродовж дев’яти
годин учасники знайомляться між собою, практикуються в спілкуванні англійською мовою, намагаються робити
перші кроки у вирішенні проблем, які
їх хвилюють, проявляють свої творчі
здібності в організації презентацій,
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„Говерляна-2011“
кличе

змагаються між групами, обговорюють
тематику лідерства, роботу в команді та
випробовують свої знання на практиці
в інтерактивних іграх. За результатами
семінарів формують список найактивніших учасників, яких запрошують на
супер-семінар.
Другий етап проєкту — це проведення дводенного супер-семінару. Першого
дня учасники розповідають про свої
рідні міста в креативній формі, вирішують завдання та у розважальній манері
вивчають основи створення проєктів,
вибирають для себе проєкт і збирають
на нього кошти. А вже наступного дня
втілюють цей проєкт у життя. Це все
оцінюють організатори, які запрошують
найактивніших учасників до участи в наступних семінарах.
Семеро учасників, яких відібрало
журі, організовують масштабний проєкт
ILS, починаючи від написання гранту на
виділення коштів — до розроблення
програми майбутніх семінарів та їх проведення.
Антоніна МІЛЯН,
студентка п’ятого курсу ІНЕМ
Львівської політехніки,
співорганізатор семінару

Студентське братство Львівської політехніки оголошує
набір у групу учасників відкриття сезону сходжень на
Говерлу.
Розпочнеться „Говерляна-2011“ 25 березня о 20.00
виїздом зі Львові. 26 березня
піший трикілометровий похід
до бази „Заросляк“, невеличкий відпочинок і, звичайно,
сходження на найвищу гору
України. Після спуску з
Говерли і відпочинку — прогулянка Ворохтою. Кожен
учасник „Говерляни-2011“
отримає пам’ятку про підкорення вершини.
Організовують поїздку Львівська обласна федерація спортивного туризму, Туристичноальпіністський центр „Скеля“
та Студентське братство
Львівської політехніки.
Орієнтовна вартість — 200
грн.
Усім охочим треба зголоситися до кінця лютого за
тел.: +38097 951-23-07
до Андрія Остапа.

парламентські слухання

Здоров’я дітей та молоді — на порядку денному

„О

здоровлення та відпочинок
дітей і молоді“ — під такою
назвою 9 лютого відбулися парламентські слухання. Керуючись
принципами першочергової турботи
про поліпшення здоров’я дітей та
відновлення їхніх життєвих сил, одним із стратегічних завдань в Україні визначили організацію якісного,
повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді.
На слуханнях вирішили, що всі
зацікавлені органи, відомства, організації мають консолідуватися і
докласти зусиль для поліпшення
стану здоров’я дітей, реалізації права
кожної дитини на оздоровлення та
відпочинок шляхом запровадження
комплексу заходів соціяльного, виховного, медичного, гігієнічного,
спортивного характеру.
Для цього Кабінету Міністрів
України рекомендували розробити
та внести на розгляд Верховної Ради

України зміни до законодавчих актів,
котрі регламентують організацію
оздоровлення та відпочинку дітей,
зокрема, розробити та затвердити
Державну цільову соціяльну програму оздоровлення та відпочинку дітей
на 2011 — 2015 роки.
Слушними були пропозиції посилити контроль за цільовим використанням коштів держбюджету,
місцевих бюджетів, передбачених
на оздоровлення дітей. Учасники
слухань рекомендували МОНМС
забезпечити координацію роботи
органів виконавчої влади щодо
реалізації Закону України „Про
оздоровлення та відпочинок дітей“;
розробити пропозиції щодо законодавчого врегулювання забезпечення
оздоровлення студентської молоді,
а Міністерству охорони здоров’я —
переглянути норми харчування дітей
у дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку; розробити санітарні
правила і норми влаштування та

організації режиму діяльности наметових містечок тощо.
Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським держадміністраціям, органам місцевого самоврядування
запропонували передбачити (відповідно до законодавства) у місцевих
бюджетах кошти для оздоровлення
не менше, ніж 50% дітей шкільного
віку, в тому числі 100% дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування і 70% дітей з малозабезпечених сімей. Окрему пропозицію подали й щодо залучення молодіжних
та дитячих громадських організацій
до участи у патріотично-виховній,
культурно-просвітницькій, спортивній та краєзнавчій роботі з дітьми у
дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку.
Анатолій ІГНАТОВИЧ,
президент Національного
студентського союзу
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студентські твори
увазі читачів твори студентів Львівської політехніки — учасників ХI Міжнародного конкурсу
Пропонуємо
знавців української мови імени Петра Яцика

Плакат Лідії Піньковської

Мова — це серце народу
Чимало людей трактує серце, насамперед, як один з
найважливіших органів людини, що виконує функцію
циркуляції крові в організмі, оскільки з давніх-давен
воно асоціюється з місцем, де є душа і в якому формуються всі нахили людини та її чесноти. Тож кожен
нападник, завдаючи раптового удару, цілиться саме в
серце, щоб якнайшвидше подолати супротивника, не
давши йому змоги захиститися.
Через те, що серцем народу є його мова, то, знищивши її, ворог знекровлює народ, тим самим відбираючи в нього державність.
Порівняння мови народу зі серцем є дуже вдале. По-перше, серцеві хвороби подібні на хвороби
мови: їм характерна довготривалість та підступність.
По-друге, як здорове серце молодої людини б’ється ритмічно та швидко, так
і здорова мова постійно вдосконалюється, не залишаючись на рівні минулих
століть. По-третє, як людина, котра має здорове серце, так і народ, що плекає
свою мову, захищені від несподіваних неприємностей. І тут не можна не згадати
вислів Ліни Костенко: „Нації не помирають від інфаркту, — спершу їм відбирає
мову“. Мова — серце народу, а тому мусить бути у серці кожного.

Криниця для
спраглих
Дорога бабусю! Пише до тебе твоя
внучка. Вибач, що довго не писала.
Це, мабуть, випадково сталося, бо
зараз початок навчального року
і треба дуже старанно вчитися,
адже потім буде ще важче. Мрію
тобі розповісти про моє нове оточення. Я знайшла багато друзів, та
ще й з різних куточків України. Це
прекрасно, бабусю, спілкуватися
з різними людьми, звикати до
їхньої вимови. У кожної людини
свій діялект, і я немов поринаю у
світ походження українських слів.
Повір, це дуже цікаво. А ще хочу
розповісти новину.

„Немає магії сильнішої,
ніж магія слів“

Плакат Богдана Микитюка

Так свого часу влучно висловився
французький письменник Анатоль
Франс. Справді, слово має незбагненну магічну силу й здатне впливати на
людину. Лише одне слово, сказане
необдумано, може вразити людину,
покалічити їй серце, завдати болю.
Неспроста народне прислів’я каже, що
„слово — не горобець, вилетить — не
впіймаєш“. Тому треба уважніше ставитися до слів, які хочемо висловити,
бо потім не так легко загоїти рану,
втамувати завданий біль.
Олександр Олесь написав: „Слово!
Будь мечем моїм…“. Ми ж себе запи-

туємо: чи й справді слово може бути
мечем, кинджалом у наших руках?
Виявляється, може, бо саме воно надихає на подвиги, формує наш світогляд,
робить нас людянішими, добрішими.
Відомий філософ Стародавньої
Греції сказав: „Заговори, щоб я тебе побачив“. Справді, щоб пізнати людину,
її внутрішній світ, варто їй промовити
хоча б кілька слів і стане зрозуміло, хто
перед тобою.
Ми дуже рідко задумуємося над
магічною силою слова. Насправді ж
воно є інструментом у наших руках,
завдяки якому можемо висловлювати свої думки, спілкуватися,
обмінюватися інформацією,
впливати на людей, які нас
оточують. Отже, не забуваймо, що немає магії сильнішої,
ніж магія слів. Не кидаймо
слів на вітер, пам’ятаймо, що
вони спроможні змінити нас,
наше життя і життя людей навколо нас.
Юлія КУЗИЦЬКА,
студентка першого курсу
Інституту економіки
і менеджменту

Плакат Юлії Сироватської

Зеновій ДАВИДЮК,
студент першого курсу Інституту архітектури

Минуло кілька днів від того
часу, коли згадала твою улюблену
фразу: „Копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і
твою оселю, і сусідську“. Здається,
що саме тепер, коли навколо мене
стільки мовних „джерел“, зрозуміла значення цих слів. Намагаюсь,
бабусенько, копати криницю в моїй
душі тільки для справжніх, добрих,
чарівних слів. Наповнюю її новими
краплинами-словами, які колись
втамують комусь спрагу. Не забуду
твоїх слів, бо в них криється справжня істина. Істина, яка допоможе
кожному з нас врятувати українську
мову, допоможе зберегти націю.
Велике спасибі, що ти у мене є,
що навчила мене бути людиною.
Олеся КОЧЕРЖУК,
студентка першого курсу
Інституту архітектури
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з редакційної пошти

коротко

Мова — душа народу?

Плакат Оксани Васьків

Слово — одне з наймогутніших знарядь
людини. Безсиле
само собою, воно
стає могутнім і нездоланним, дієвим і
привабливим, якщо
сказане вміло, щиро
і вчасно. А саме
так ― цілеспрямовано, своєчасно, щиро
і вміло — повинен
користуватися словом кожен у будьякій сфері діяльности. Але, водночас,
бездумно сказане
слово може вдарити
людину сильніше,
ніж зброя. Недарма народна мудрість
вчить: слово — не горобець, вилетить ― не спіймаєш.
Мова видається нам чимось звичним і дуже простим, а насправді цей

„Нації не помирають
від інфаркту, — спершу
їм відбирає мову“.
Ліна Костенко
дивний феномен людини надзвичайно складний. Зі стану мови можна
безпомилково судити про характер
культури народу, про всю його духовну
сутність… Мова виявляє рівень національної самосвідомости і дає змогу
порівняти один народ з иншими народами в певний історичний період…
Але все це, як то кажуть, „високі
матерії“, до яких деяким „знавцям“
української мови ще надзвичайно
далеко. На вулиці, в транспорті, громадських закладах ми чуємо такий
„модний“ сьогодні суржик або російську мову впереміш з англіцизмами
та нецензурщиною! Молодь перенасичує свій „базар“ беззмістовними
словечками, як то: тіпа, карочє, блін
і т. д., які вживають нібито „для связкі слов“. Дуже неприємно чути з уст
впереваж молодих людей такі брутальні висловлювання. І як з такими
спілкуватися?!
На жаль, так звана еліта, політики,
представники влади показують не
найкращий приклад для простого
українця. Погане мовлення — це
насамперед свідчення невихованос-
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ти людини, а вже
потім — її неосвічености. Це означає, що людей, які
отримали диплом
про вищу освіту (а
то й не один), не
навчили найголовнішого — елементарного етикету і хоча
б повазі (не кажучи
вже про любов) до
рідної мови. Прикро
зізнаватись, але така
ситуація в Україні
сьогодні. А влада,
замість того, щоб
демонструвати приклад патріотизму й
любови до мови, активно пропагувати й вирішувати її проблеми, ніяк
не може поділити між собою високі
державні посади…
Мова людська — невичерпна
скарбниця — має такі запаси різноманітних засобів для оформлення
думки, що людина впродовж свого
життя до дна осягнути цей запас не
може. Тому ті засоби, які людині доконче потрібні і які вона може зробити в своєму мовленні досконалим
інструментом не лише формування
власної думки чи почуття, а й знаряддям впливу на инших людей, повинні
служити їй справно. Вона не сміє
цей інструмент псувати чи зверхньо

„Копай всередині себе
криницю для тої води,
яка зросить і твою
оселю, і сусідську“.
Григорій Сковорода
демонструвати иншим видуману безпорадність у користуванні ним.
Мова — національний скарб. З
ним треба поводитись дбайливо —
примножувати і вдосконалювати. На
кожен народ вона одна, яка всіх урівнює, яка не знає й не визнає жодної
соціяльної диференціяції, жодного
ідеологічного поділу.
Кажуть, що мова — душа народу.
Та невже в українців така сплюндрована душа?..
Іванна КУРИЛО,
студентка факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка

До 5 березня у Львівській області мають завершити проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини, що мають інвестиційну привабливість. На території Львівщини на
державному обліку перебуває 8441
пам’ятка культурної спадщини (з них
816 пам’яток національного значення): 3431 пам’ятка архітектури
(794 національного значення), 3822
пам’ятки історії (7 національного
значення), 302 пам’ятки монументального мистецтва (1 національного значення), 886 пам’яток археології (14 національного значення).
55 населених пунктів Львівської
области постановою КМУ № 878 від
26 липня 2001 року включено до
Списку історичних населених місць
України.
У Львові 12 лютого відбувся вечір
патріотичної пісні, присвячений
заснуванню Організації українських
націоналістів (ОУН). Захід відбувся
у форматі бардівського вечора.
Участь у заході взяло близько 70
виконавців різного віку.
16 лютого помер ветеран ОУН,
в’язень сталінських таборів, член
Національної спілки письменників
України Богдан Когут. Відомі твори
Богдана Когута — п’ять томів „Під
чорними вітрами“, „Гіркий присмак
волі“ та „Оповіді каторжанки“. За
прозові твори письменника було
відзначено премією ім. Богдана
Лепкого. Останні роки життя Богдан Йосипович мешкав у Львові,
де провадив активну громадську
роботу.
У другій половині лютого Блаженніший Любомир почне працювати над
новою аудіотрилогією під загальною назвою „Суспільство“. До неї
ввійдуть аудіокниги „Суспільство
і влада“, „Суспільство і бізнес“,
„Суспільство і закон“. Основний задум книги — донести сьогоднішнім
українським політиками (і тим, хто їх
замінить) християнський погляд на
державне управління щодо служіння
і жертовности задля блага свого
народу.
За матеріялами інформаґенцій
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діяспора
одії навколо української бібліотеки в Москві та ліквідації Об’єднання українців у Росії схвилювали українП
ців не лише в Україні, а й за кордоном. Прокоментувати ситуацію ми попросили директора Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою Львівської політехніки, доцента Ірину Ключковську

Без сумніву, процеси, що відбуваються
в Москві навколо української бібліотеки й національно-культурної автономії
„Об’єднання українців в Росії“, яку
очолював Валерій Семененко, є дуже
прикрі. В Москві перешкоджають діяльності єдиного культурного осередку української діяспори. Декларуючи
співпрацю між Україною і Російською
Федерацією, обидва президенти мали
б подбати про те, щоб такої ситуації не
виникало взагалі. Між нашими державами мають бути паритетні стосунки
у політиці, економіці й підтримці національних меншин. Наразі ж ситуація
доволі однобічна. Україна зі свого
державного бюджету виділяє дуже
великі кошти на утримання російських
шкіл в Україні та видання російських
підручників. Росія мала б чинити так
само, адже законом у них це також
прописано. Натомість, за весь час існування українських громад у Росії лише
цього року вийшов перший державний
підручник українською мовою, автором якого є пані Лісова. Ми хотіли мати
хоча б один такий примірник, бо й самі
працюємо над створенням навчальнометодичного забезпечення, зокрема

Світлина Катерини Гречин

Ірина Ключковська:
„Українці Росії найбільш принижені“

наючи з дитячого садочка, середньої
школи й аж до українознавчої студії
в університеті. Однак, якщо у минулі
роки було чимало українців, охочих
навчатися на цих студіях, то вже цього
навчального року такого бажання не
виявив ніхто. Це й не дуже дивно, адже
кількість українців, які себе такими
вважають, катастрофічно зменшується,
розчиняється після кожного нового
перепису населення.

Між нашими державами мають бути
паритетні стосунки у політиці, економіці
й підтримці національних меншин.
й для українських шкіл у Росії, однак
авторка з невідомих причин нам у
цьому відмовила.
Коли буваємо в українських громадах в Росії, боляче слухати розповіді
про їхні поневіряння. З иншого боку,
якби була добра воля українців у Росії
(вони подекуди дуже пасивні, хоча й
звинувачувати їх у цьому не варто) і
підтримка матірної батьківщини, цю
ситуацію, можливо, вдалося б змінити
на краще. Нині ж в Росії навіть найвпливовішим українцям непереливки.
До прикладу, Василь Бабенко, директор Уфимського університету ім. Михайла Шолохова, разом з українською
громадою створили в Башкортостані
систему українських закладів, почи-

Свого часу, на замовлення українського посольства в Російській Федерації, ми працювали над програмою
створення у Москві української школи
з державним фінансуванням. Якою
буде доля створення таких шкіл, у світлі
нинішніх подій спрогнозувати важко.
Звичайно, дуже прикро, що саме
українці в Росії найбільш принижені.
Аналіз, який ми проводили з питань
структурування українських громад
з нових емігрантів в европейських
країнах, показує, що в них є добрі
умови для розвитку, вони успішні і
їх фінансово підтримують країни, де
вони осіли. Впродовж десяти років їм
вдалося суттєво розвинути мережу
громадських об’єднань, вони мають

свої засоби масової інформації, школи тощо. І найголовніше — їх у тих
країнах шанують. Українці в Росії про
таке ставлення до себе можуть хіба
що помріяти.
Сподіваємося, що ситуація навколо українських громад і української
бібліотеки в Москві стане ліпшою.
Так, книжки для створеної незалежної
української бібліотеки, фінансованої
нашою державою, вже передали Президент Віктор Янукович і народний
депутат України, голова благодійного
фонду „Відкрий Україну“ Арсеній
Яценюк. Міністр освіти, науки, молоді
і спорту Дмитро Табачник теж займається питаннями формування цієї
бібліотеки. Тож можна говорити, що
певні зрушення все-таки є.
Дуже хочу вірити в те, що Україна
розробить спеціяльні програми для
збереження національної ідентичности українців у Російській Федерації. З
цією ініціятивою ми виступали на перших парламентських слуханнях 2009
року. Нам важливо, щоб співпраця
нашої держави і світового українства
ввійшла в законодавче русло і була
підкріплена нормативно-правовими
актами, без яких справа з місця не
зрушить.
Тішить, що Міністерство закордонних справ України готує документ
щодо державної програми підтримки закордонного українства у 2011
— 2015 роках. Двічі приємно, що у
цей документ увійдуть й пропозиції
учасників Світового конгресу українців, який торік відбувся у Львівській
політехніці. У своїй ухвалі вони записали першим і найважливішим
пунктом: створити законодавчу базу
для реалізації програм підтримки
світового українства. І ось така програма вже у стадії розробляння. Тепер
нам важливо подбати про те, щоб
продовжити практику проведення
парламентських слухань з питань
світового українства. Сподіваюся,
спільними зусиллями нам вдасться
хоч трохи поліпшити долю наших
співгромадян, які живуть у Російській
Федерації.
Думки нотувала
Катерина ГРЕЧИН

ч. 6 (2726)
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знакові постаті

Як одна Українка зблизила цілі світи
25 лютого 140 років тому народилася Леся Українка
Писати про когось великого — завжди складно та
відповідально… А якщо цей
великий — ще й багатогранна і знакова у багатьох сенсах постать?.. З чого почати,
на чому зосередити увагу?..
Адже його біографію кожен
знає зі школи, а якщо не
знає, легко знайде натиском
кількох клавіш… Аналіз же
його діяльности, в нашому
випадку літературної, — то
поле літературознавців і літературних критиків…
Спробуймо з’ясувати,
в чому заслуга письменниці перед українством
у глобальному масштабі,
що нового сказала вона
сучасникам-землякам про
світ, його духовне багатство і як зуміла вписати нас,
українців, у коло високоінтелектуальних націй? У чому
дивовижна магнетична сила
цієї постаті, непідвладна
часу і кордонам, ідеологіям і
цензорам, наклепам і модам
та назагал невибагливим
мистецьким смакам, як-то
кажуть, пересічного споживача?..
Рівень освічености й ерудованости Лесі Українки

[•]

[•]

Портрет Лесі Українки
авторства Івана Труша
(1900 р.)

не може не захоплювати.
Звичайно, її інтенсивному
інтелектуальному й творчому становленню та розвитку сприяло оточення:
мама — письменниця Олена
Пчілка, дядько — відомий
учений Михайло Драгоманов, творча інтелігенція,
яка часто бувала в домі
Косачів, а потім — і спілкування з багатьма відомими
сучасниками: Іваном Франком, Михайлом Павликом,
Ольгою Кобилянською, ин.
Та все-таки інтелектуальна
висота Лесі Українки — то

Леся Українка у товаристві українських письменників
(Полтава, 1903 р.)

насамперед результат її
особистої наполегливости,
цілеспрямованости, працьовитости, сили волі, а також
великої самокритичности і
вимогливости до себе.
Лариса рано зацікавилась літературою (читати
навчилася у чотири роки),
ґрунтовно вивчала філософію, історію (у 19 років написала підручник „Стародавня
історія східних народів“),
знала понад десять мов (в
тому числі давньогрецьку,
латинську). Ці різносторонні
й глибокі знання дивують
ще більше, якщо зважити
на ранню й важку хворобу
поетки: через недугу вона
не навчалась у жодному
навчальному закладі, часто
потребувала відпочинку…
Парадоксально, але ця ж
хвороба, спонукаючи Лесю
до вимушених оздоровлюючих мандрівок у різні
куточки світу (Німеччина,
Італія, Єгипет, Крим, Кавказ),
великою мірою „сприяла“
її творчим пошукам. Під
чужим небом народився не
один твір. Так, античний дух
прекрасної вілли „Іфігенія“
в Ялті, де письменниця перебувала у 1897-98 роках,
спонукав її до проб пера у
драматургії. Тут Леся Українка написала твір „Іфігенія
в Тавриді“ — це було, кажуть
біографи, „народження“
драматурга, який згодом
здобуде світову славу.
У драматичних поемах Леся Українка відкрила для рідної літератури
нові проблемно-тематичні,
естетичні площини: пофілософськи осмислювала
вічно актуальні для людини
проблеми (свобода, боротьба за визволення рідного
народу, місце художника
в суспільстві), оригінально
трактувала традиційні сюжети, образи (Юда, Дон-Жуан,
ин.). Її слово сягнуло далеких епох і земель — Давній

Єгипет, Вавилон, Юдея, Рим
і Греція, середньовічна Іспанія, Північна Америка ХVII
ст. … Але попри цю часову
віддаленість у творах проглядали сучасні для Лесиної
епохи проблеми, зокрема
підневільного становища
українського народу. Знаково й те, що у своїх драматичних поемах письменниця
вивела на авансцену сильні
жіночі характери, як-от віддана Месії, але безкомпромісна Міріам („Одержима“)
чи бунтівна пророчиця Тірца, що закликає поневолений народ повстати („На
руїнах“).
До світу, зокрема Европи,
Леся Українка йшла й иншими стежками. Вона багато
перекладала, зокрема Гомера, Данте, Вільяма Шекспіра,
Генріха Гайне, Герхарта Гауптмана, Адама Міцкевича,
ин. Вона прагнула виробити
комплексне уявлення про
ту чи иншу літературу, а зацікавлення її, треба сказати,
були дуже широкі — українська, німецька, італійська,
французька, російська, скандинавські літератури, актуальні і прогресивні явища в
письменстві.
Мабуть, кожен — в міру
прочитаного, засвоєного,
осмисленого — має власний
образ Лесі Українки, але,
певно, усі погодяться, що
ця тендітна жінка зробила неоціненно багато для
інтелектуального, культурного „зближення“ України
та світу, якщо конкретніше
України та Европи — власне,
для того, що нині називають
„налагодженням комунікації
зі світом“ або таким звичним для кожного словом
„інтеграція“. І тут вже не
так важливо, кого до кого
наближала наша письменниця: Україну до Европи чи
навпаки, Европу до України…
Ірина ШУТКА
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гратуляції

коротко

ьогоріч виповнюється 50 років від заснування Шевченківської премії —
Ц
найвищої нагороди в Україні в галузі культури. 10 лютого Шевченківський комітет остаточно визначив лавреатів.

Серед лавреатів Шевченківської
премії — двоє львів’ян
Хоч, на відміну від попереднього року,
тепер лавреатів маємо удвічі менше,
а грошова винагорода для кожного,
відповідно, удвічі більша, багато хто
сумнівається в доцільності такої переорієнтації з „кількості на якість“. У
номінації „Образотворче мистецтво“
цьогоріч премію не присуджено. Суперечка точилася навколо двох кандидатур — Людмили Жоголь і Віктора
Сидоренка, але ніхто з них не набрав
необхідної кількості голосів для перемоги. В инших номінаціях маємо таких
лавреатів: у категорії „Літературознавство і мистецтвознавство“ — львів’яни
Роман Горак і Микола-Ярослав Гнатів
за книгу „Іван Франко“, у номінації

кінострічка

Коротко про любов

Н

а вихідних, що минули, завершився показ французьких романтичних короткометражок з проєкту „Місто закоханих“.
Ця третя щорічна підбірка короткометражок, створена спеціяльно до Дня
Святого Валентина, складалася з восьми
картин тривалістю 7-15 хвилин. Відбір
стрічок здійснила команда „Артхаус Трафік“, побувавши у цьому сезоні на різних
міжнародних фестивалях. Фільми були
як дотепні, так і сумні, але в усіх йшлося
про кохання і навіть ширше — про любов, співчуття та довіру.
Французи кохають пристрасно, охоче, чуттєво, часто без обмежень і з вигадкою — вони, до речі, започаткували
моду на „валентинки“ як любовні поетичні послання. Тому перший фільм
„А ти?“ був цілковито у французькому
стилі: підозра, ревність, яка наростає по

хіт-парад

„Концертно-виконавське мистецтво“ —
Лідія Забіляста з Київського оперного
театру. У театральному мистецтві викликали дискусії два різні формати:
опера і драматичний театр, тож премію
буде вручено тим, хто працював над
постановкою опери „Норма“ у Київській
опері — Миколі Дядюрі (диригентпостановник), Анатолію Солов’яненку
(режисер-постановник), Сергію Магері
(виконавець партії Оровезо), Оксані
Крамаревій (виконавець партії Норми).
Нагороду з літератури Комітет з Національної премії присудив письменнику
Василеві Шкляру за роман „Чорний
Ворон“.
Н. Я.

висхідній і практично стає фатальною у
стосунках молодої пари.
Пристрасть закипала і в иншій стрічці — „Квартет“: дружина, чоловік, його
коханка, що живе по сусідству, і друг
людина-оркестр — герої любовного
квартету, який звучить то тихіше, то дуже
швидко й голосно, бо напруга зростає...
Взагалі, більшість короткометражок
побудовані за принципом зростання
емоційної напруги („Красень“, „Підійди
ближче“, „Анабель“) і є ніби прологом
до масштабнішої картини, яку режисер
ще не встиг зняти.
Найбільше розчулили мене як глядача дві картини — „Спека“ й „Шльондра та
курча“. Можливо, тому, що в них йдеться
про спілкування й розуміння, душевне
тепло й прийняття иншого таким, яким
він є.
Наталя ЯЦЕНКО

Хай переможе ваш кумир!

21 лютого на сайті нашої газети www.audytoriya.lviv.ua
три композиції вийшли у фінал. На третьому місці опинилася стьобна пісенька „Не Віталік“ від гурту „Мері“,
котра набрала 8,1% голосів. Другу сходинку посіла композиція від групи „С.К.А.Й“ — за „Без міри“ віддали
свої голоси 13, 5% наших читачів. А переможцем стала
пісня безсмертного Володимира Івасюка „Запроси мене
у сни“. Більш, ніж половина учасників (54,1%) нашого
хіт-параду проголосувала саме за неї. Гарні слова, гарна

У Львівському музеї етнографії та
художнього промислу триває виставка „Дивосвіт творчости Марії
Приймаченко“. Понад 40 експонованих творів, які демонструють
особливе художнє сприйняття
світу художниці, виконано на
папері фарбами. Намалювала їх
мисткиня в останні десятиліття
свого життя. Ці твори вже експонувалися в Тернополі, Чернівцях
та инших містах України. У Львові
виставка триватиме майже до
кінця березня.
Wiz-Art і Норвезька кіношкола
Nordland представили львів’янам
найкращі та найновіші короткометражні фільми з Норвегії.
Стрічки створені впродовж 20092010 років. У десяти фільмах
талановиті режисери розкрили
романтику півночі, зимових гір
і безстрашних вікінгів. Спеціяльним гостем показів став норвезький режисер і продюсер Торфінн
Іверсен, який провів майстер-клас
на тему „Розвиток ідеї фільму“.
У столичному кінотеатрі „Київ“
відбувся Тиждень кіно українського режисера Олександра
Довженка. У ретроспективну
добірку відновлених фільмів увійшло дев’ять його кіношедеврів.
Завершився тиждень демонстрацією фільму „Олександр Довженко. Роздуми після життя“.
Фотовиставку „Грузія 2000 vs.
2011“ відкрито у Львівському
палаці мистецтв. Мета виставки — показати зміни в Грузії за
останні роки. На фотовиставці
представлено близько 75 робіт
11 найвідоміших грузинських
фотографів. Світлини відображають реалії сучасної Грузії і
Грузії 10 років тому.
За матеріялами інформаґенцій

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

музика — приємно, що в наших читачів-меломанів добрий естетичний смак!
Першим же вгадав переможця Олег Юрків. Тому на
Олега у редакції (кімн. 229 головного корпусу Політехніки)
чекає приз, а ми продовжуємо наш хіт-парад.
За нових учасників можна голосувати до 7 березня.
Процедура ця проста — надсилаєте свій музпрогноз на
нашу редакційну скриньку info@polynet.lviv.ua, вгадуєте
переможця і отримуєте подарунок! Нехай щастить!
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День Валентина на площі Ринок актори народного театру-студії „Хочу“,
що при Народному домі
„Просвіта“ Львівської політехніки, показали виставу за книгою Ілька Лемка
„Кохання і смерть“. Дійство
відбулось у рамках акції
„Львів — місто кохання“.

Зважаючи на морозну
погоду, з сюжету обрали
тільки найважливіші дії.
Окрім закоханої пари, були
двоє мовців-ведучих, котрі
озвучували текст та віщували кожну наступну дію.
Серед глядачів був і сам
Ілько Лемко, а також його
донька Марічка.
― Цією акцією ми хочемо розповісти людям
історію кохання львівських
Ромео і Джульєтти. Ця історія не є легендою, вона
зафіксована в історичних
джерелах — двох абзацах

Кохання понад усе
хроніки Бартоломія Зіморовича за 1594 рік, — зазначив
львовознавець.
Власне, згадана книжка Ілька Лемка „Кохання і
смерть“ вийшла рік тому.
„Аудиторія“ писала про неї
в одній зі своїх „Читалень“.
Хто не читав, хочу нагадати,
що події в книжці розгортаються наприкінці ХVІ століття. Заможний і вродливий
італійський купець Паоло
Мікелані приїхав до Львова
і закохався у красуню — Пелагію Красовську, доньку
українського купця. Вони
мали вже одружитися, але
в місті запанувала епідемія
чуми. Пелагія захворіла, а
Мікелані, попри вмовляння не підходити до хворої,
незважаючи на смертельну
небезпеку, хотів бути поруч
з коханою, щоб полегшити
її страждання. Звісно ж,
хлопець теж заразився і помер. Але їхнє світле кохання

Світлина Софії Матвіїв

згадка про вічне

львів’яни не забули й досі.
Отакий вам Шекспір польвівськи!
Після вистави відбувся
конкурс для закоханих. Парам пропонували інсценізувати свою першу зустріч і
розповісти про свої почуття.
Переможці отримували
книжку Ілька Лемка. Змусити глядачів вийти на сцену і

презентація

В

же кілька років поспіль Ніно Катамадзе традиційно приїжджає
до Львова, щоб презентувати свій
новий альбом. Цього року дійство
відбулося 20 лютого у Львівській
опері.

Альбом „RED“ („Червоний“) —
новий етап музичної творчости
групи „Insight“ та Ніно Катамадзе.
Впевнене звучання, широкий жанровий діяпазон, нові музичні рішення,
глибока і зріла енерґетика — все це

заговорити про своє кохання на цілий світ „акторам“
було не так вже й легко.
І мороз дошкуляв, і природна скромність, і десятки
телекамер. Врешті, знайшлися сміливці, і „Кохання
і смерть“ помандрувало в
руки закоханих — вчити і
надихати їх.
Софія МАТВІЇВ

галерея

Музика, яка створює настрій

Світлина sumno.com
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відзначають композиції, які увійшли
до нього. І тут хочеться згадати, що
є музика, яку хочеться слухати, коли
на душі весело й легко, а є музика,
яка сама створює настрій твоєї душі.
До такої музики належить творчість
легендарної грузинки.
Більшість пісень платівки створювалася на знаменитій берлінській
студії „Trixx“. Щодо самих пісень — є
тут й інструментальні, арт-рокові
композиції, і ностальгія за 70-ми, що
проявляється у вінтажному звучанні
та драйві, і спокійний смуток та раптові барабани босса-нови. Найкращі
традиції джазу, чарівність голосу і
мінімалізм акомпанементу — все це
так добре слухати у передвесняному
місті, яке ще спить, але пробудження
вже не за горами.
Є й новинки — наприклад, відчуття ідеального тріп-хопу. Музиканти
навіть звертаються до мелодики
Близького Сходу.
І цей альбом — про кохання.
Чому ― можна зрозуміти, послухавши його.
Софія МАТВІЇВ

Кольоротерапія
від зими
Лютий у Львові — місяць виставок. Я
розповім про „Барви Світів“ — живопис Тетяни Везелевої, котрий можна
оглянути в галереї „LvivArt“.
Тетяна Везелева народилася 1971 року,
закінчила художню школу у Кривому Розі, потім Єнакіївське художнє
училище і тримісячні курси живопису в
Ліверпульській художньої академії, де
перемогла в конкурсі живопису і отримала перший приз. Сьогодні її роботи
знаходяться в приватних колекціях у
різних країнах світу.
Художниця малює в техніці олійного
живопису, яка дозволяє створювати
багаті та виразні варіянти колориту,
ілюзії простору та об’єму на площині.
Кожна її картина випромінює невловиме відчуття дитинства, щастя та
причетності до таємниць. Тут присутні
емоції, любов, надія, довіра, милосердя, мрії... Наче торкаєшся чогось
таємного, починаєш краще розуміти
цей чарівний світ.
Додаймо собі трохи барв у прохолодні
відтінки зими!
Софія МАТВІЇВ
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ісля двадцяти років мовчання Ліна Костенко вирішила повернутися в літературу в новому амплуа — як проП
заїк. Ті, хто зачитувався її віршами, чекали виходу роману „Записки українського самашедшого“ з великим
нетерпінням, а коли він з’явився, перші примірники стали дефіцитом. Іван Малкович мусив додрукувати тираж...
Всеукраїнський тур письменниці проходив з великим тріумфом, але в останню мить Львів випав із списку міст,
де Ліну Костенку могли б почути...

Лінію оборони тримають живі
***

Гіркий мед слави
Епіграфом до опису ситуації, що
склалася, могла би слугувати цитата
зі самих „Записок...“: „Я звик, щоб
мене забороняли, але я не звик, щоб
мене ображали“. Так емоційно реагує
на статтю „Смерть шістдесятництва“
батько головного героя. Аналогічну
емоційність виявила і на „провокативні інсинуації деяких львівських
письменників, журналістів та діячів
театру“ сама Ліна Костенко. Погляньмо
ж на ситуацію з різних боків.
Особливістю нашого часу є нагнітання очікувань. Особливістю очікувань є здатність не справджуватись
або справджуватись не так, як ми того
хотіли, що породжує розчарування: вийшли помилуватися сонцем, а вдарила
блискавка. Ті, що чекали від Поета
надзвичайної прози, а отримали, на
їхню думку, соціяльний фейлетон, розгубилися. Поет, порушивши обітницю
мовчання, з мужньою громадянською
позицією і відкритим серцем вийшов
до людей, а зіткнувся з критиканством
та намаганням заробити на його імені.
Аргументом для альтернативної
думки є посилання на демократичний
устрій у державі, котрий дає право відомим і не дуже відомим літераторам
висловлювати власну критичну думку
про творчість своїх колег, навіть якщо ті
генії. Зрештою, та думка мала би бути
геніям важлива й корисна, бо, як казав
Сократ, у сонця є один недолік — воно
не може бачити самого себе. Важливо
лише знайти таку толерантну, делікатну форму висловлення критики, яка не
образить і таким чином не викривить
закладеної в неї істини. Є й ще одна
проблема — загроза ефекту зіпсутого
телефону: сказав одне, почули друге,
передали третє... І б’ють тоді чомусь

***

Так хочеться якоїсь етики.
Пера, і пензля, і струни.
Якоїсь дивної поетики
в шляхетних німбах сивини.

Час поле тихою сапою.
На світі бойня і гризня.
А я іду до водопою,
веду крилатого коня.

Натомість маєм бздуру модню,
амбіцій вистріпаний рюш.
І чорний викид сірководню
з отруєних століттям душ.

Ріки немає. Русло всохло.
Дно каламутне і брудне.
І кінь здригається. І охло
іще раз в душу ремигне.

не тих, хто викривлював суть, а тих, хто
першим посмів розкрити рота.
Щодо заробляння на іменах, то хочне-хоч воно відбувалося в нас завжди.
Генії горять і згоряють, бо така в них
місія, але біля їхнього вогню гріються
инші. Зле це чи добре? Мабуть, це
просто закономірно. А щоб не було
спекуляцій у питаннях доступу до генія, то сам геній, на мою думку, мав
би бути частіше й більше доступним.
„Записки українського самашедшого“ у моєму сприйнятті — хроніка
подій з елементами меланхолійнозанепадницького настрою. Можливо,
нам потрібно час від часу дивитися у
дзеркало, аби бачити свою зовнішню
жалюгідність і внутрішній нереалізований потенціял. Але, з другого боку, ми
вже багато знаємо про своє героїчнотрагічне минуле, свідомі, що борсаємося у злиденному теперішньому і
здогадуємося, як могли би жити, якби...
Наявності рецептів як стати щасливими
недостатньо, потрібна наснага до дії,
бо, „наша проблема у відсутності дії, а
не знання“ (Дейл Карнегі, взагалі про
людей, а не зокрема про українців).
Сумно ж стає, принаймні, від того,
що постраждав насправді звичайний
люд, який хотів бачити-чути письменницю і, можливо, отримати наснагу
до дії.
Наталя ЯЦЕНКО

Ми виросли на творчості
Ліни Костенко
Я не думаю, що Ліна Василівна „образилася“ чи „злякалася“, і тому відмовилася приїхати до Львова. Не в її це
стилі! Ліна Костенко — жінка мудра,
жінка-воїн, жінка-поет і справжня
жінка. Вона не тільки творить свою
геніяльну поезію — вона тримає руку

на пульсі життя, про що свідчать її
„Записки…“ і вміння користуватися
найсучаснішими технологіями комунікації. Ця велика українка не перестає
нас дивувати не тільки глибокою,
кришталево чистою поезією, першим прозовим твором (який, ніби в
дзеркалі, показує пасивність наших
сучасників і водночас пересипаний
перлами метафор, котрі одразу ж
стають афоризмами), але й своєю
мужньою громадянською позицією і
силою свого духу.
Ми вже давно не дивуємося Бузині,
бо така в нього роль — паплюжити все,
що дороге і святе для українців. Але те,
що слова неповаги сказали досі шановані мною львів’яни, проковтнути не
можу. Невже хлопці не розуміють, що
такою „оцінкою“ прозового твору Ліни
Костенко вони відвертають від себе
тих, хто їх любив! Бо всі ж ми ходили
в той „Кабінет“, скільки разів я писала
про заходи, які там відбувалися, смакувала їхні частунки… Про инших не
скажу, але Неборака я таки любила.
Тому особливо прикро.
Та огляньтесь навколо: німці, французи, англійці, іспанці та инші боготворять своїх героїв, захищають їх тілом
і душею. Ти спробуй сказати поляку
щось образливе, наприклад, про Шопена, то він тобі руки не подасть! Поки
українці не навчаться поважати своїх
героїв і все те, що є в нас вартісне, нас
ніколи не поважатимуть у світі!
Ми, молоді, освічені люди, маємо
право захищати те, що любимо. Ми
виросли на творчості Ліни Костенко.
Ми дуже прагнули зустрічі з нею. Ми
поважаємо її право робити вибір. І ми
однаково чекатимемо на зустріч.
Лінію оборони тримають живі, так.
Софія МАТВІЇВ
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наш календар

„Життя світу — це теж
і моє життя“
Довгоочікувана-несподівана проза
Ліни Костенко нарешті вирвалась із
видавничих (і не лише) проблем і ввірвалася в наше життя. Це дійсно проза
нашого розмаїтого життя, але не була
б Ліна Костенко великим Поетом, якби
не заримувала акценти завершених
абзаців, якби не зв’язала воєдино часи
минулі і сучасні, проблеми головного
героя, його сім’ї, друзів, країни, світу.
Це дійсно записки божевільного —
ніби сумбурні, ніби незв’язні, инколи
з дивними асоціяціями, висновками,
але… Часто геніяльність межує з
божевіллям, так і в головного героя.
Ключовою думкою, гадаю, є слова
„самашедшого“: „життя світу — це теж
і моє життя“.
Книжку рекомендую прочитати
всім, хто ще не збожеволів „на нашій,
не своїй, землі“ і здатен сприймати
болі инших.
Леонід СНІЦАРУК,
доцент кафедри РЕПС Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки Львівської
політехніки

Гордо — це не гірко…
Шарварок навколо приїзду до Львова Ліни Костенко вкотре підтвердив
енергетично потужну і креативну
роль Слова. Вкотре довів, що література — цариця людських почуттів. Не
важить — позитивних чи негативних.
Головне — потужних. Без почуттів
нема великих учинків. Ліна Василівна
відмовилася приїхати до Львова. Це
адекватно і красиво. Суть навіть не у
чорноротстві Кучерявого та Кота (до
речі, вперше почула ці прізвища) чи у
ницому заробітчанстві Стригуна. Суть
у тому, що ця Жінка завжди робить
тільки те, що відчуває та хоче. Вона
межово вільна і незалежна. Коли
герметична, коли зранена, коли колюча і романтична. Тому така магічно
притягальна.
Мимоволі проводжу паралелі між
поетом та прозаїком Шевченком і поеткою та прозаїком Ліною Костенко.
Хіба відносна слабкість у прозовому
втіленні своїх талантів хоч якось
применшує роль цих геніїв як Божих
знаків цілющої енергії нашої мови?
Люди потребують їхнього Слова не
просто як спраглий води, а як хворий — комплексу духовних вітамінів.
Тому і переповнені зали. Шевченка

також зустрічали аншлагами у Москві та Петербурзі… Хіба свої гоголі
скавчали від власної слабодухости та
банальної заздрости. Ріка часу це все
змиє. Зостануться найвищі цінності
їхньої оголеної правди, одягнутої у
слова-перли. І Шевченка, й Костенко
варто перечитувати хоча б з огляду
на їхню спресовану афористичність
та неземну метафорику: „Як ти думаєш, чому українці ніяк не можуть
ідентифікувати себе як націю, навіть
уже у власній державі?“ „А чайка, яку
зварили в каші, може себе ідентифікувати з собою?“.
І не важить, чи дотримано канонів
роману, повісти чи ще якоїсь літературознавчої відносности. Річ у духовій
поставі тих двох геніїв, розведених
у часі, але сфокусованих у моменті
неймовірної спраги на спілкування з
ними. Таїнство і містика завжди самотні. ВОНА також має право на екзистенційну самотність та витишення, а
надто коли для цього є кволий привід.
Поетка у гніві не менш прекрасна як у
любові.
Натомість ще більше людей візьметься за читання цього літопису
зраненого початку тисячоліття, психології типового приречено-зневіреного
слабосилого чоловіка, зашарпанознервованої, але не зовсім дурної
жінки… Це побільшувальне дзеркало
більшости українців, що, на жаль,
перестали бути месниками, а хіба
кров’ять морально-тілесними ранами. Ця хроніка не творить поля для
героїзму, однак вона волає, аби ми
стали гордими та гідними: „Мужчини
імперських націй мислять категорією
сили. Мужчини поневолених, але
гордих націй мислять категоріями
свободи“.
Юрій Іллєнко зоставив нам містичні
слова про свою посестру: „…а Ліна
Василівна Костенко най собі блукає
Зоною в пошуках втраченого раю
скільки їй заманеться. Проте Вона напише Велику Книгу. Вона — еманація
Христа за Його тимчасової відсутности
на Землі. Коли Христос прийде знову,
Ліна Василівна передасть Йому свої
повноваження“.
Вони — це велике покоління духовних криголамів — понад часом.
Візьмімо до рук Її книжки — і втишмося, і не гризімо нашого все одно
неповторного Львова. Він ні до чого.
А Ліна Костенко понад усім.
Ірина ФАРІОН,
доцент кафедри української
мови Львівської політехніки

Пам’ятні дати
24.02.1865 — народився Іван Липа, український письменник i громадський діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна
Яблонська, українська художниця.
25.02.1841 — народився П’єр-Оґюст Ренуар, французький маляр і скульптор,
представник імпресіонізму.
25.02.1871 — народилася Леся Українка (Лариса Косач-Квiтка), геніяльна
українська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас,
видатний український актор, режисер,
педагог, теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вірський, український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола Кли
мишин (псевд. „Непоборний“), український політичний діяч, член ОУН у
Галичині.
25.02.1939 — помер Василь Данилевський, український фізіолог, академік
АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський,
український письменник, драматург,
кіносценарист.
25.02.1964 — у Нью-Йорку помер
Олександр Архипенко, український
живописець i скульптор світової слави.
26.02.1841 — народився Віктор Ґюґо,
французький письменник, автор роману „Собор Паризької Богоматері“.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нарбут, видатний український графік.
27.02.1875 — народився Володимир Філатов, український офтальмолог і хірург.
27.02.1918 — початок походу Українських Січових Стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
27.02.1942 — масові розстріли в Бабиному Яру гітлерівцями членів українського націоналістичного підпілля.
28.02.1890 — народився Осип Сорохтей, український графік і живописець.
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила закон
про систему грошей, Державний герб
та громадянство УНР.
1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ятник
Григорієві Сковороді (скульптор Іван
Кавалерідзе).
2.03.1454 — народився Амеріґо Веспуччі, флорентійський мореплавець, ім’ям
якого названо Америку.
2.03.1631 — помер Йов Борецький,
засновник скиту Манявського на ІваноФранківщині.
2.03.1824 — народився Бедржих Сметана, чеський композитор, піяніст і
дириґент.
2.03.1861 — у підросійській Українi
скасовано крiпацтво.
2.03.1876 — народився Мирон Кордуба, український історик, автор праць з
історії Галицько-Волинського князівства, історичної географії, топоніміки.
2.03.1882 — народився Архип Тесленко, вiдомий український письменник.
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хроніка спортивних подій
лютувала, та спортивне життя в Політехніці нуртувало: за нагороди з волейболу й футзалу змагалися
Зима
найсильніші

Кубок з футзалу здобули викладачі
фізичного виховання

У спортивному комплексі Львівської
політехніки пройшов VII чемпіонат
працівників філії „МН „Дружба“ з
волейболу серед чоловічих команд.
Вісім колективів вийшли на майданчик
боротися за нагороди. Попередні ігри
проходили у двох підгрупах і визначали
учасників фіналів. На волейбольних майданчиках точилася напружена боротьба.
Найкращу ігрову підготовку та волю до
перемоги продемонстрували команди
з міст Бродів і Рівного, селища Жулина і
команда „Галичина“ з міста Дрогобича.
Вони й здобули право на продовження
боротьби у фіналі за призові місця.
У фіналі бродівські волейболісти мали значну перевагу у технікотактичній підготовці і тому стали переможцями чемпіонату. Звання чемпіонів завоювали Тарас Паньків, Андрій
Фігун, Богдан Дідух, Віктор Романюк,
Микола Янкевич, Олександр Прокопець, Василь Пастушок, Андрій Островський. Срібні призери ― волейболісти з
Рівного, а бронзові нагороди отримала
команда „Галичина“. Переможці та

призери чемпіонату нагороджені кубками, медалями й дипломами.
За ініціятивою ректора Юрія Бобала
у Львівській політехніці поступово
відновлюється спортивна традиція
проведення масових різноманітних
змагань серед викладачів та працівників університету. Після проведення
у 2010 році змагань за програмою
Спартакіяди „Здоров’я“ з п’яти видів
спорту викладачі й працівники Політехніки змогли взяти участь у новому
спортивному проєкті — Кубку Львівської політехніки з футзалу.
За кубок боролися збірні команди
ІГСН, ІНЕМ, ІХХТ, ІІМТ, ІМФН, ІЕСК,
ІБІД, ІГГД та студентського містечка.
Жеребкування розділило команди на
три підгрупи. Ігри у підгрупах визначили переможців, які продовжували
боротьбу за кубок. Спортивна фортуна
була на боці сильніших — ІНЕМ, ІГСН і
студентського містечка.
Перша фінальна гра між командами
студентського містечка та ІГСН пройшла

у напруженій, цікавій боротьбі і закінчилася з рахунком 2:2 (бойова рівновага). У другій грі (ІНЕМ — студентське
містечко) фізична витривалість сильнішою виявилася в економістів — 3:1.
Вирішальною стала третя гра між ІНЕМ
та ІГСН. Викладачі кафедри фізичного
виховання, безперечно, мали перевагу
у фізичній підготовці і, вигравши зустріч
з рахунком 3:0, стали першими володарями Кубку Львівської політехніки.
Спортивну честь ІГСН захищали Володимир Осинчук, Микола Гавриленко,
Володимир Стадник, Роман Пронюк,
Олександр Король, Руслан Павлось,
Євген Сербо.
Крім спортивних емоцій, викладачі
та працівники Львівської політехніки
отримали заряд бадьорости, активно
провели свій відпочинок і стали пропагандистами здорового способу життя.
Арнольд ПРОХОРОВ, доцент
кафедри фізвиховання Львівської
політехніки, майстер спорту,
головний суддя змагань з волейболу

зірки зблизька

Найстрашніший суперник — страх перед суперником

Т

орік у „Видавництві Старого Лева“
побачила світ книжка „Зіркові історії успіху“, яка однаково може бути
цікавою і молоді, і дорослим. А в лютому двоє її героїв — Василь Вірастюк
та Денис Силантьєв — зустрілися з
львів’янами, щоб уже безпосередньо
розповісти про свої життєві та спортивні перемоги й виховання духу для
їх досягнення.
Денис Силантьєв, Сергій Бубка,
Ганна Безсонова, Наталія Добринська,
Ірина Мерлені, Василь Вірастюк, Яна
Клочкова, Вадим Гутцайт, Василь Ломаченко, Олександра Волкова, Ганна
Сорокіна, Олена Костевич, Андрій
Гусін — усі ці імена об’єднав проєкт
„Видавництва Старого Лева“ і Фонду
підтримки молодіжного та олімпійського плавання. Книга „Зіркові історії
успіху“ виникла з ініціативи дружини
Дениса Силантьєва Інни і народжувалася дев’ять місяців. Було заплановано додати до неї ще історії братів

Кличків, але для цього
забракло часу.
„Зіркові історії успіху “ — це тринадцять
розповідей українських
спортсменів, яскраво
ілюстровані світлинами з
приватних архівів і шаржами, які змінюють наше
уявлення про можливості
людського тіла і духу. Кожна розповідь
у книзі ведеться від першої особи. У
довірливій формі спортсмени розповідають про найцікавіші випадки зі свого
дитинства, про ключові моменти життя
і спортивної кар’єри, дають читачам
практичні поради, як вирішувати ті чи
инші проблеми, які постають перед
людиною, котра хоче досягти успіху в
будь-якій справі.
Важкоатлет, двічі найсильніша
людина планети Василь Вірастюк і
олімпійський призер з плавання Денис
Силантьєв під час зустрічі зі своїми
шанувальниками у Львові були відвер-

тими й щирими. Розмова,
зокрема, фокусувалась
на такому почуттю, як
страх, який, як не дивно,
притаманний навіть найуспішнішим людям. Найстрашнішим суперником
під час змагань, вважають
спортсмени, є страх перед
суперником. Подолати
його можна тільки через дію, бо „коли
ти став на старт, то думай тільки про
те, що маєш перемогти“. Коли в тебе
залишилася ще одна спроба — ти не
програв. Взагалі, віра у перемогу здатна творити чудеса: мозок каже, що ти
програв, але якась сила тебе піднімає
і ти продовжуєш боротися далі.
Цей цікавий і потрібний проєкт,
сподіваємося, знайде своє продовження у наступних книжках, де будуть нові
історії нових оповідачів-спортсменів
про успіх та шлях до нього.
Наталя ЯЦЕНКО
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Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ ― громадське об’єднання
працівників Львівської політехніки 1946 року народження ― щиро вітає із 65-літтям побратимівровесників, котрі з’явилися на світ у лютому:
• Михайла Миколайовича Братичака (кафедра
хімічної технології переробки нафти і газу),
• Федора Дмитровича Заблоцького (кафедра вищої геодезії та астрономії),
• Теодозія Івановича Замлинського (кафедра історії, теорії та практики культури).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих
наукових дерзань та довголіття!

увага: конкурс!

Шевченківські читання в Політехніці
3 березня у Львівській політехніці відбудеться
традиційний Конкурс художнього читання Шевченківської поезії. В акторській майстерності можуть
позмагатися студенти, аспіранти та викладачі. Усі
охочі взяти участь у читаннях повинні зголоситися для
реєстрації до 1 березня у 235 кім. головного корпусу.
Переможці конкурсу отримають цінні призи!
Організовують конкурс Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки, Товариство
„Просвіта“ ім. Т. Шевченка Львівської політехніки,
Народний дім „Просвіта“, Товариство „Молода Просвіта“ Львівської політехніки.

оголошення
Видавництво Львівської політехніки оголошує конкурс на
найкращу обкладинку „Вісника Національного університету
„Львівська політехніка“. Конкурс триває від 8 лютого до 8
березня 2011 року.
Викладач-куратор ― Роксоляна Квасниця, авд. 325/311,
моб. тел. 0677717697, кафедра дизайну та основ архітектури
Інституту архітектури.
Контактна особа у видавництві: художник-дизайнер
Уляна Келеман. Тел. 258-22-42, design@vlp.com.ua.
Переможець конкурсу отримає цінний подарунок вартістю 300 грн. Усі инші учасники конкурсу ― заохочувальні призи.
Докладніше про умови конкурсу на сайті http://vlp.com.ua.
З нетерпінням чекаємо на Ваші творчі роботи!

О С В І Т Н І Й

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. №

оголошення
Національний університет „Львівська політехніка“
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
„магістр“ за спеціяльністю 8.05130111 „Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів“
напряму підготовки 6.051301 „Хімічна технологія“.
Колектив кафедри напівпровідникової електроніки Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської
політехніки висловлює глибоке співчуття доценту кафедри Ігору
Петровичу Островському з приводу смерти його батька
Петра Івановича,
колишнього працівника Львівської політехніки — доцента кафедри
напівпровідникової електроніки.
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Фотоконкурс „Таємниці моєї країни“

„Паралелі“
Перше місце у номінації „Урбаністика“.
Мар’яна Ружицька, магістрантка ІТРЕ

