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[ваша думка]
Яку літературу Ви читаєте?

Дехто вважає, що сучасна
молодь нічого не читає. Хоча
насправді читати, а особливо
бути в курсі всіх літературних
новинок — сьогодні досить
модно. З упевненістю можна
сказати, що зараз молодіжною фішкою є обмін думками
про твори, авторів і нову
літературу загалом. Значно
спрощує процеси обговорення інтернет, де на форумах
„зависають“ люди, залюблені
в книжку.
Зі свого боку тижневик „Аудиторія“ також пропонує подискутувати. Всі, хто цікавиться
сучасною літературою і хто
читав новий роман Василя
Шкляра „Чорний ворон“, за
який авторові присудили
Шевченківську премію (церемонія вручення відбудеться
в день народження Кобзаря),
можуть поділитися думками
про цю книжку.
„Батько українського бестселера“ у своїй книжці розповідає
про одну з найдраматичніших
сторінок нашої історії —
збройну боротьбу українців
(повстанців Холодного Яру)
проти більшовицької влади у
20-х роках минулого століття.
Книжку видали одночасно у
двох видавництвах: „Ярославів Вал“ та „Клуб сімейного
дозвілля“, під назвою „Залишенець“.
Усі охочі поділитися враженнями від роману можуть викласти свої думки на електронному „папері“ та надіслати на
редакційну скриньку газети
„Аудиторія“ info@polynet.lviv.
ua. Або ж принести в редакцію (другий поверх головного
корпусу Львівської політехніки, 229 кімната). Найцікавіші думки опублікуємо на
сторінках „Аудиторії“.
Для нас будуть дуже цікавими пропозиції щодо форми
та тематики обговорення
літературних творів. То ж за
додатковою інформацією та з
цікавими ідеями можете звертатися за тел. (032) 258-26-08
або надсилати їх на згадану
вище електронну адресу.
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Наталя Мисак, студентка п’ятого курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„Зараз у мене „класичний“ період“
Донедавна читала сучасних українських авторів, але зараз читаю
більше класику та наукову літературу, пов’язану з архітектурою. Думаю, що варто було б обговорювати твори. Бо, як показує практика,
обговорення серед літераторів не завжди проходять коректно, до
прикладу, нещодавні дискусії довкола нового роману Ліни Костенко „Записки українського самашедшого“. Думаю, якби обговорювали книжку, яка мені
подобається, то я обов’язково взяла б участь.
Андрій Кордюк, студент першого курсу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„На літературу для душі нема часу“
Зараз не вистачає часу на читання, бо треба багато вчитися. Все,
що читаю, здебільшого пов’язане з навчанням. А на літературу,
яка мені подобається, сьогодні не можу викроїти часу. Але під час
навчання в школі завжди щось читав.
Марія Оприщенко, студентка третього курсу Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Читаю багато і різне“
Останнє що прочитала — твори Марії Матіос. Перед нею більше
читала фентезі, зокрема твори білоруської письменниці Ольги Громико — дуже цікаві і веселі книжки. Завжди шукаю щось у різних
стилях і різних авторів. Багато цікавої інформації про книжки знаходжу на форумах в
інтернеті, часто враженнями про книжку ділимося з друзями. Думаю, такі обговорення
потрібно проводити й між студентами. Це дає можливість дізнатися багато цікавого про
новинки літератури, авторів, думки і бачення прочитаного. Якби проводилися подібні
обговорення, то прийшла би послухати.
Андрій Харчишин, студент першого курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Найчастіше читаю в дорозі“
Зараз читаю Германа Мелвіла „Мобі Дік, або Білий кит“. Зазвичай
читаю те, що мені радять друзі чи батьки. Твір Василя Шкляра „Чорний ворон“ навіть пробував читати, але він мені видався не надто
цікавим. Найчастіше читаю в дорозі, це з користю проведений час.

Павло Заріцький, студент першого курсу Інституту будівництва та інженерії
довкілля Львівської політехніки:

„Улюблені — пригодницькі
та історичні твори“
Найбільше подобаються історичні і пригодницькі твори. Зараз
читаю Івана Нечуя-Левицького „Гетьман Іван Виговський“. В основному перечитую все, що потрапляє до рук, все, що читає сестра, батьки. Новинками
не цікавлюся, хіба якщо випадково натраплю. Було б дуже цікаво дізнатися про історію написання того чи иншого твору, виникнення ідеї, почути думки людей, які також
читають те ж, що й я.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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міжнародні зв’язки

Ректор Вроцлавської політехніки —
doctor honoris causa Львівської політехніки
еребування у Львівській політехніці делегації із Вроцлава було
насичене різними подіями: ділові
зустрічі, засідання, урочистості.
Святковою подією стало урочисте
засідання Вченої ради, на котрому ректорові Вроцлавської політехніки Тадеушу Вєнцковскому вручили диплом про
присвоєння титулу doctor honoris causa
(21 за час незалежности України).
Професор Вєнцковскі — доктор наук,
фахівець у галузі досліджень електромагнітної сумісності, радіозв’язку та
телекомунікаційних систем. Він заступник керівника Польської господарської
палати новітніх технологій, автор численних наукових публікацій та праць.
На урочистість прибули віце-мер
Вроцлава Войцех Адамскі, делегація
з Вроцлавської політехніки (доктори

У

Світлина Тетяни Пасович

П

honoris causa Львівської політехніки,
колишні ректори Вроцлавської політехніки професори Анджей Вішнєвскі та
Анджей Муляк, ще один екс-ректор Ян
Кміта, проректори), ректор Папського
теологічного факультету у Вроцлаві

ксьондз-професор Вальдемар Ірек,
консул Генерального консульства РП у
Львові Марцін Женєвіч та инші.
Телеграмами доктора honoris causa
привітали голова Европарламенту
Єжи Бузек, міністр освіти і науки РП
професор Барбара Кудрицка, инші
представники влади та громадськости.
Промовивши слова присяги, професор виступив перед поважним товариством: говорив про своє львівське
коріння (мама зі Львова), про добрі
традиції львівської політехнічної школи, про спільну історію вищих шкіл та
співпрацю політехнік.
― Львівська політехніка — тепер і
моя Політехніка, — оголосив професор
Тадеуш Вєнцковскі.

Пам’ятник загиблим професорам
відкриють улітку

Львівській політехніці відбулася зустріч, на якій презентували макет та
проєкт пам’ятника розстріляним під час
Другої світової війни на Вулецьких схилах
львівським професорам Політехніки, ЛНУ
та Медуніверситету. У презентації взяли
участь керівники Львівської політехніки,
Вроцлавської політехніки, віце-мер Вроцлава Войцех Адамскі, президент Колегії
Східної Европи ім. Яна Новака (Вроцлав)
доктор Анджей Домбровскі, автори
проєкту ― професор Алєксандр Сліва,
Ярослав Тиханський, Олег Трофименко.

18 травня минулого року у Львівській
політехніці було підписано угоду щодо спорудження пам’ятника за проєктом професора Алєксандра Сліви (академія мистецтв
у Кракові) — переможця конкурсу 2009
року, на який було подано 28 проєктів з
України та Польщі. Цей проєкт затверджено
і на громадських слуханнях у міській раді
Львова. Робочу групу очолив директор
Інституту архітектури Богдан Черкес.
― Нині вже багато зроблено, — зауважив на початку зустрічі ректор Львівської
політехніки Юрій Бобало. — Сьогодні ми повинні підсумувати напрацьоване, окреслити проблеми й обговорити, як їх вирішити.
Професор Богдан Черкес ознайомив
учасників засідання з результатами напрацювань робочої групи, а також презентував проєкт облаштування парку та

пам’ятника, робочі креслення. Богдан
Степанович розповів (показав на макеті
та слайдах), що сам пам’ятник буде розміщено в центрі впорядкованої паркової
території. В замощеному бруківкою колі,
діаметром 18 метрів, на „стіні смерті“
вмістять список розстріляних професорів,
перед стіною стоятиме „брама“ (заввишки
близько 8 метрів), котра символізуватиме
10 заповідей Божих (куб із п’ятою заповіддю (не убий) символічно зрушений). По
обидва боки від пам’ятника планують розмістити дві круглі тераси, з яких відкриватиметься перспектива, як і від гуртожитків
Студмістечка (звідси планують зробити заїзд для транспорту). Трохи вище від запланованого місця спорудження пам’ятника
за кошти родин загиблих встановлено
хрест. Його збираються реставрувати.
― Парк буде впорядковано, і він стане
справді місцем відпочинку, — наголосив
Богдан Черкес. — Це буде перший парк, котрий хочуть закласти у Львові за останні 25
років. Благоустрій парку в основному проводитиметься за кошти польської сторони.
Пам’ятник планують відкрити в липні ―
серпні. До цього часу ПКО „Політехніка“
(директор — Ярослав Тиханський) та архітектор Олег Трофименко мають завершити
проєкт, а польська будівельна фірма впорядкувати парк на території Студмістечка
Львівської політехніки.
Тетяна ПАСОВИЧ

Тетяна ПАСОВИЧ

сторінки історії

Бій за гору
Маківку
В останню неділю лютого
в Національному музеїмеморіялі пам’яти жертв
окупаційних режимів „Тюрма
на Лонцького“ відбувся перегляд і обговорення художньодокументального фільму „Бій
за гору Маківка“.
Незважаючи на те, що фільм
уже демонстрували львівські телеканали, приміщення музею було переповнене
глядачами. Аматорський
фільм Любомира Горбача
та Андрія Турянського,
який знімали торік упродовж лютого — червня,
створено Товариством пошуку жертв війни „Пам’ять“
на замовлення Володимира
Правосудова і приурочено
95-й річниці переможного
бою легіону Українських
Січових Стрільців над
російськими військами в
1915 році. До слова, тригодинний фільм присутні
переглянули на одному
диханні.
Катерина ГРЕЧИН
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з головної зали

Наукова робота: підсумки та перспективи

Н

а черговому засіданні Вченої
ради Львівської політехніки порядок денний був особливо насичений. Більшість питань стосувалися
наукової галузі.
Проректор з наукової роботи
Зорян Піх звітував про науководослідну роботу у Львівській політехніці 2010 року. У його доповіді було
відображено основні результати
наукової діяльности університету
за 2010 рік, зокрема й виконання
держбюджетних тем та міжнародне
співробітництво, питання організації,
результативности наукових досліджень, ефективности використання
кадрового наукового потенціялу,
залучення при виконанні наукових
досліджень коштів з різних джерел,
участи в наукових дослідженнях
молодих науковців та студентів,
інтеграції науки та освіти, участи університету у створенні інноваційної
системи регіону тощо.
З-поміж иншого обговорювали
й висунення наукових робіт на здобуття Державної премії України в

галузі науки і техніки за 2011 рік.
Колектив підтримав висунення
чотирьох робіт та включення до
складу авторських колективів представників Львівської політехніки.
Йдеться про роботу „Створення
мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних
систем“ (від Політехніки у складі
авторського колективу професор
Анатолій Дружинін), цикл наукових
праць „Теорія і методи розрахунку

конкурс

М

У номінації „Найкраща монографія“ перемогла професор кафедри
ІМПФ (ІМФН) Зоя Дурягіна — „Фізика
та хімія поверхні“; 2 місце посіли працівники кафедри ІСМ (ІКНІ) асистент
Вікторія Висоцька, доцент Андрій
Берко, завідувач кафедри професор
Володимир Пасічник — „Системи електронної контент-комерції“, 3 премію
виборов професор кафедри АШ (ІБІД)
Сергій Солодкий — „Тріщиностійкість
бетонів на модифікованих цементах“.
„Найкращі посібники“ видали:
1 місце — доцент кафедри ІМ (ІГСН)
Мирослава Весна — „Німецька мова
для магістрів (технічних університетів)“, 2 місце — завідувач кафедри НПЕ
(ІТРЕ) професор Анатолій Дружинін —
„Твердотільна електроніка: фізичні
основи і властивості напівпровідни-

Тетяна ПАСОВИЧ

співпраця

Найкращі наукові видання
преміювали
инулого тижня оголосили переможців конкурсу на найкращу
монографію, посібник та підручник
у Львівській політехніці за 2010 рік.

напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень“ (професор Василь
Осадчук), цикл наукових праць
„Математичні методи оптимізації та
інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів
і систем з урахуванням просторової
форми об’єктів“ (член-кореспондент
НАН України, професор Володимир
Грицик), роботу „Підвищення маневреності, надійності й економічності
енергоблоків із пиловугільними і
газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання“
(професор Йосип Мисак).
Члени Вченої ради підтримали
висунення від чотирьох установ на
здобуття Державної премії у галузі
освіти роботи „Про нормування методичної, наукової та організаційної
роботи викладачів університету“
та ввести до складу авторського
колективу професорів Анатолія Загороднього, Петра Костробія, Володимира Павлиша, Ореста Лозинського.

кових приладів“, 3 місце — завідувач
кафедри ФІН (ІНЕМ) професор Ігор
Алєксєєв та доцент Марія Колісник —
„Гроші та кредит“.
„Найкращими підручниками“ визнано „Організування промислового
виробництва“ професора кафедри
МО (ІНЕМ) Йосифа Петровича — 1 місце; „Теорія прийняття рішень“ професора кафедри ІСМ (ІКНІ) Анатолія
Катренка, завідувача кафедри ІСМ
(ІКНІ) професора Володимира Пасічника, доцента ІУС НТУУ „КПІ“ Віктора
Паська — 2 місце; „Бухгалтерський
облік: основи теорії та практики“ завідувача кафедри ОА (ІНЕМ) професора
Анатолія Загороднього, професора
кафедри ФІН (ІНЕМ) Галини Партин,
доцента кафедри ОА (ІНЕМ) Любомира
Пилипенка — 3 місце.
Всі автори або колективи авторів
отримають премії згідно здобутих місць:
три, два та півтора посадові оклади професора, доктора наук.
Т. П.

Леся Українка —
для латвійців
У п’ятницю, 25 грудня, відбувся черговий книжковий транш Науковотехнічної бібліотеки Львівської політехніки Національній бібліотеці Латвії у Ризі. Директор НТБ Олександр
Шишка передав депутатові Латвійського сейму, членові депутатської
групи зі зв’язків Латвії з Україною,
академікові Яніні Курсіте-Пакуле добірку наукової літератури (збірники
праць університету, монографії), а
також видання творів Лесі Українки.
За словами Олександра Володимировича, латвійці виявили інтерес до
книжок української письменниці, бо
планують організувати виставку до
140-річчя від дня її народження.
НТБ Політехніки та Національна бібліотека Латвії розпочали співпрацю
минулого року, після того, як Львів
відвідала генеральний директор
ризької книгозбірні доктор Вента
Коцере. Між бібліотеками було
укладено відповідну угоду.
Ірина ШУТКА
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олімпіяда

Хто найкраще знає фізику

21

лютого у Львівській політехніці
відбувся перший, університетський, тур Всеукраїнської олімпіяди
з фізики. Як розповів доцент кафедри
фізики Політехніки, відповідальний
за проведення олімпіяди Степан Дубельт, в інтелектуальних змаганнях
взяло участь 79 студентів. Упродовж
трьох годин вони мали виконати 10
задач різної складности (з механіки,
молекулярної фізики і термодинаміки,
електростатики, постійного струму).
Як виявилося, найкраще із завданням впорався студент групи ЕТ‑13
Руслан Теліщук (ІЕСК) — він і став
переможцем олімпіяди. Друге місце
посів першокурсник ІХХТ Тарас Обер-

венець, третє — студент другого курсу
ІМФН Сергій Шестопалко. Другий етап
олімпіяди відбудеться у квітні в Харківській національній академії міського
господарства.
До яких висновків спонукають результати олімпіяди? Степан Дубельт
каже:
— Олімпіяда у нас втратила — і
кількісно, і якісно. Кількість охочих
узяти участь в олімпіяді зменшилась,
бо, по-перше, чимало студентів не
мають відповідного рівня знань
(адже є спеціяльності, які починають
вивчати фізику тільки в другому семестрі), по-друге, студенти деяких
спеціяльностей закінчують курс фізи-

ки саме перед новим роком і вже не
бачать сенсу долучатись до олімпіяди.
Мінусом є й те, що на деяких спеціяльностях, як-от комп’ютерні науки,
відмінено практичні заняття з фізики.
Якщо ж говорити про якість знань, то
ситуація теж невтішна. На це є кілька
причин: непідготовленість студентів
зі школи, зведення кількости годин із
фізики до мінімуму для деяких спеціяльностей (наслідком цього є відміна
практичних занять, запровадження
дво- замість трисеместрового курсу
фізики тощо). Все це, звичайно, негативно позначається на рівні знань.
Ірина ШУТКА

незвичний захист

Щоб підтримати колегу, політехніки
„помандрували“ до Канади

У

Світлина Ірини Шутки

п’ятницю, 18 лютого, коли в Канаді була дев’ята година ранку, а
в Україні — п’ята вечора, на кафедрі
соціології та соціяльної роботи Львівської політехніки відбулася цікава
подія: через скайп політехніки спостерігали (і брали активну участь) за
захистом докторської дисертації своєї
колеги з Манітобського університету
(Вінніпег) Морін Флагерті. З нашого,
українського, боку учасниками дійства
були викладачі кафедри ССР: доценти
Ніна Гайдук і Лілія Клос, старший викладач Оксана Гілета, асистенти Галина Герасим і Софія Ставкова, а також
учасниця Програми Фулбрайта Меган
Річі (США).
Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні, роль жінки
в цьому процесі, можливості досягнен-

ня порозуміння в нашому суспільстві —
саме ці питання науково осмислювала
дослідниця з Канади. На захисті вона
(до речі, одягнута в декоровану вишивкою блузку із львівського „Вернісажу“)
спершу розповіла передісторію свого
дослідження: з 2007 року напрацьовувала теорію, впродовж 2010-го провела ряд індивідуальних та групових
інтерв’ю з українськими жінками зі
Львова і Криму, тобто проаналізувала
не лише теоретичні, а й наративні джерела — життєві історії українок.
— У роботі Морін великою мірою
йшлося про використання альтернативних підходів (зокрема медіяції)
до подолання протиріч, розв’язання
конфліктів у власне українському контексті, зокрема у взаєминах Східної
й Західної України. Через специфіку

досліджуваної проблеми захист ди
сертації відбувався в Центрі з питань
миру (Centre for Peace), — розповіла
доцент кафедри ССР, завідувач секції
соціяльної роботи Ніна Гайдук.
Звідки науковий інтерес канадійки
до України? Справа в тому, що Львівська політехніка і Манітобський університет давно й плідно співпрацюють.
За словами Ніни Михайлівни, Морін
Флагерті була однією із перших викладачів, які читали в Політехніці спеціялізовані курси зі соціяльної роботи.
Це було понад 10 років тому. Саме
тоді в рамках канадсько-української
співпраці у Політехніці й розпочалася
підготовка соціяльних працівників, а
наші викладачі змогли отримати в Канаді цінний теоретичний і практичний
досвід із соціяльної роботи: дехто навчався, инші стажувалися чи закінчили
спеціяльні програми в Манітобському
університеті.
Ніна Гайдук, випускниця цього
вишу, каже, що під час дистанційного
захисту Морін Флагерті їй було дуже
приємно побачити знайомі обличчя,
знову „побувати“ в альма-матер —
Манітобському університеті. Всі присутні щиро раділи за свою канадську
колегу, адже її робота отримала високу
оцінку експертів. Тож, здається, і захистом дисертації, і його результатом
залишилися задоволені по обидва
боки океану.
Ірина ШУТКА
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люди університету
же близько 48 років працює в Інституті геодезії Львівської політехніки відомий учений, талановитий орВосвіти
ганізатор, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики, почесний геодезист України, відмінник
професор Олександр Дорожинський, в активі якого — сім підручників та навчальних посібників, з яких
три — польською мовою

Життя, присвячене науці
Цілеспрямованість
у досягненні мети
Інститут геодезії пишається своїм професором як чудовим викладачем, науковцем і просто хорошою людиною.
Основний його науковий доробок
опубліковано в 170 статтях і трьох монографіях. За роки роботи на кафедрі
підготував понад 1500 фахівців, був
ініціятором відкриття в Україні нової
спеціяльности „Геоінформаційні системи і технології“, очолював роботу
із розробки державних освітніх стандартів зі спеціяльностей „Фотограмметрія“ та „Геоінформаційні системи і
технології“. Як завідувач кафедри, яку
очолює з 1991 року, постійно дбає про
її розвиток на всіх рівнях.
— Мені завжди імпонувала цілеспрямованість Олександра Дорожинського, вміння ставити перед собою
конкретну мету і досягати її, — каже
професор кафедри Христина Бурштинська. — Значний науковий інтелект та
великі знання дозволяють йому бути
в курсі всіх новацій у фотограмметричній науці. Свої наукові розвідки
розпочинав із дослідження методів
фототріангуляції при великомасштабному картографуванні. Згодом розробив оригінальний метод побудови
мереж фототріангуляції з аерофото

Дорожинського проводила високоточний
фотограмметричний моніторинг цього об’єкта
впродовж десяти років,
на основі якого було
доведено, що насправді загрози не існує. За
комплексні дослідження
у Таджикистані Олександра Дорожинського
нагородили золотою
медаллю ВДНГ СРСР, а
також двома срібними
та трьома бронзовими
медалями.
В колі його наукових інтересів —
цифрова фотограмметрія, фотограмметрія в маркшейдерії, картографування в задачах земельного кадастру,
геоінформатика та її застосування в
різних прикладних сферах, фотограмметричний моніторинг кінематичних
процесів. Він обґрунтував науковий
напрям „Навігаційно-цифрова фотограмметрія“, що поєднує сучасні
можливості цифрового знімання зі
супутниковою навігацією. Наукові ідеї
та задуми Олександра Людомировича
втілено в міжнародний проєкт за програмою ІНТЕРРЕҐ, котрий реалізовано
у 2007 — 2009 роках. Міжнародні
експерти здійснили аудиторську пе-

Олександр Дорожинський обґрунтував науковий
напрям „Навігаційно-цифрова фотограмметрія“,
що поєднує сучасні можливості цифрового знімання
зі супутниковою навігацією.
знімків, які були у 2 — 2,5 рази точніші
за класичні методи фототріангуляції.
Надалі його наукові інтереси було
сконцентровано на застосуванні методів фотограмметрії у розв’язанні задач
геології (геологічне картографування),
гідрогеології (схилові процеси) та
геофізиці (гравіметричне знімання).
Серед багатьох досліджуваних об’єктів
найцікавішим був зсув на озері Сарез
у Центральному Памірі, розташований
на висоті 3200 м над рівнем моря, який
вважався дуже небезпечним. Група

ревірку української частини проєкту
й високо оцінили внесок української
сторони, рекомендувавши їй продовжити ці дослідження.
Нині професор досліджує застосування фотограмметрії та аерокосмічного знімання в задачах ландшафто
знавства. Він — багаторічний керівник
наукових проєктів МОН України,
організатор і очільник постійно діючої
міжнародної конференції „Кадастр,
фотограмметрія, геоінформатика — сучасний стан та перспективи розвитку“,

авторитетний вчений у
галузі фотограмметрії
та дистанційного зондування, має широкий
науковий світогляд.

Міжнародна
діяльність
― Наукова та міжнародна діяльність для
Олександра Людомировича — це його повсякденна робота, хобі
і, власне, його життя, —
відзначає директор Інституту геодезії
професор Корнилій Третяк. — Фотограмметрична наукова спільнота визнала його одним із лідерів сучасної
фотограмметрії. Але не лише наука
входить у сферу його невтомної діяльности. Він вніс свій вагомий внесок у
піднесення міжнародного авторитету
Львівської політехніки, зокрема й
свого інституту. Про це свідчить його
особиста участь у налагодженні багатьох міжнародних контактів у сферах
науки, навчання і виробництва. Саме
Олександр Людомирович у різні роки
зав’язав тісну співпрацю в галузі освіти
і науки між Львівською політехнікою
і Гірничо-металургійною академією
в Кракові, кафедрою фотограмметрії
та геоінформатики у Відні, Технічним
університетом у Цюріху, Інститутом
геодезії Варшавської політехніки,
Аграрним університетом у Кракові
тощо. Завдяки цьому студенти нашого
інституту мали і мають можливість
їздити на стажування за кордон, а
на рівні університетів неодноразово
проводяться спільні наукові міжнародні конференції. Професор Дорожинський сприяв впровадженню в
навчальний процес методів цифрової
фотограмметрії, модернізації лабораторій кафедри фотограмметрії, видав
польською мовою три підручники для
студентів геодезичної спеціяльности. З
ініціятиви Олександра Дорожинського підписано угоди про співпрацю з
Науково-дослідним інститутом у Празі
й Науково-дослідним геодезичним
інститутом у Варшаві. Вже багато років
він активно співпрацює з Польським
товариством просторової інформації,
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наш календар
бере участь у профільних міжнародних конференціях та симпозіюмах.
Олександр Людомирович не оминає
можливости налагоджувати тісні стосунки з різними закордонними фірмами. Завдяки такій співпраці свого
часу українські університети і фірми
отримали доступ до сучасних технологій і приладів у галузі геодезії та фо-

Фотограмметрична
наукова спільнота
визнала Олександра
Дорожинського одним
із лідерів сучасної
фотограмметрії.
тограмметрії, а студенти та викладачі
Політехніки побували на швейцарській
фірмі „Leica“, куди їх запросили господарі. Професор Дорожинський разом
із Ришардом Тукаєм, засновником
відомої у світі фотограмметричної фірми ТМСЕ, яка є асоційованим членом
Американського фотограмметричного
товариства, видали спільні публікації,
зокрема й підручник „Фотограмметрія“. Він також налагодив контакти з
фірмою европейського рівня „СвітФото“, завдяки чому в навчальний процес
впроваджено новітні фотограмметричні технології. Світова спільнота
знає і шанує професора Львівської
політехніки Олександра Дорожинського як засновника та Президента
українського Товариства з фотограмметрії та дистанційного зондування.
У різні роки він був членом експертної
ради ВАК України, членом редакційних
колегій трьох наукових збірників, є експертом МОНМС України з акредитації
спеціяльностей геодезичного профілю,
членом спеціялізованої ради із захисту
докторських дисертацій. Професор багато років керує науковими проєктами
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України.

Слово про колегу
і викладача
— Чимало фахівців нашої галузі завдячують своїм професійним становленням саме Олександрові Дорожинському, — вважає колишній аспірант
професора, а нині доцент кафедри Ігор
Колб. — І це зрозуміло, адже у своїх
учнів, до яких належу і я, він вкладає
чимало сил, терпіння, непересічного

педагогічного хисту, тому для мене
і багатьох моїх колег він став справжнім Учителем. Саме він увів нас у
професійне і наукове співтовариство,
дав надзвичайно корисні поради як
у науковій, так і викладацькій праці.
Заступник завідувача кафедри
фотограмметрії та геоінформатики,
старший викладач Михайло Процик
відзначає, що разом із професором
часто працюють над навчальними
планами, які формують спеціялістів та
магістрів. Він зізнається, що вражений
всеохопним баченням моделі фахівця,
яке притаманне Олександрові Дорожинському, та його вмінням гармонійно формувати молоду особистість.
Свою думку про завідувача кафедри має й молодь. Так, студентка групи
ФТМ-1м Христина Гось стверджує, що у
професора на лекціях усі дуже уважні.
З одного боку, свої лекції він супроводжує слайдами, комп’ютерними ілюстрованими матеріялами, з иншого —
зацікавлення викликають спогади про
різні виробничі випадки, розповіді про
власні наукові дослідження. На думку
дівчини „він вміє сухий математизований матеріял подати цікаво і доступно.
Водночас, професор дуже вимогливий
і складати йому іспити… страшнувато“.

Особисті якості
Не можна не згадати особистих якостей Олександра Дорожинського:
порядности, чесности, великої працездатности та відповідальности. Він
постійно прагне бути у курсі всіх новинок, що стосуються галузі, розвитку
фотограмметричної науки. Значний
науковий інтелект та знання допомагають йому накреслювати стратегічні
напрямки розвитку фотограмметрії та
споріднених з нею наук: картографії,
аерокосмічного знімання, дистанційного зондування. Колеги відзначають
блискучий стиль виступів професора,
який користується пошаною в рідному університеті та в усієї геодезичної
спільноти України.
…Життя професора Олександра
Дорожинського — це не лише творчий
пошук, генерування наукових ідей,
вишкіл фахівців. Він іще люблячий чоловік, дбайливий батько, найкращий
у світі дідусь, який втішається трьома
дітьми і шістьма внуками. Все це разом
додає йому творчої енергії, надихає на
нові ідеї і великі задуми. Тож професор
впевнено дивиться вперед, бо знає:
ще не всі вершини підкорено…
Катерина ГРЕЧИН

8 березня — Міжнародний жіночий
день.

Пам’ятні дати
3.03.1889 — народилася Наталена
Королева, українська письменниця.
3.03.1934 — розстріляний енкаведистами Олесь Досвiтнiй, вiдомий український письменник.
3.03.1947 — помер Фiларет Колесса,
визначний український фольклорист,
композитор i літературознавець.
4.03.1750 — обрано гетьманом України
Кирила Розумовського.
4.03.1815 — народився Михайло Вербицький, український композитор,
автор музики до Гимну України.
4.03.1852 — помер Микола Гоголь,
видатний російський і український
письменник.
4.03.1949 — народився Володимир Івасюк, український композитор-пісняр.
5.03.1827 — народився Леонід Глібов,
український байкар.
5.03.1904 — народився Марко Вороний, український письменник (син
поета Миколи Вороного), розстріляний
1937 року.
5.03.1950 — загинув генерал Роман
Шухевич-„Чупринка“, Головний Командир УПА, Голова Проводу ОУН в Україні.
6.03.1475 — народився Мікеланджело
Буонарроті, італійський скульптор,
маляр, архітектор і поет, представник
Високого і Пізнього Відродження.
6.03.1856 — народився Микола
Садовський (Тобiлевич), видатний
український актор, режисер, один з
основоположникiв українського театру.
6.03.1939 — у Києві відкрито пам’ятник
Тарасові Шевченку (скульптор Матвій
Манізер).
6.03.1951 — помер в емiґрацiї у Францiї
український письменник i громадський
дiяч Володимир Винниченко.
6.03.1980 — помер Григір Тютюнник,
український письменник.
7.03.1855 — народився Микола Максимович, український вчений-гідротехнік.
7.03.1875 — народився Моріс Жозеф
Равель, французький композитор.
7.03.1962 — помер Семен Скляренко,
український письменник.
8.03.1169 — московський князь Андрiй
Боголюбський зруйнував Київ.
8.03.1967 — померла Олена Кульчицька, українська художниця.
9.03.1814 — народився Тарас Шевченко, геніяльний український поет,
художник.
9.03.1862 — народився Микола Пимоненко, український живописець.
9.03.1886 — народився Георгiй Нарбут,
український графік.
9.03.1930 — розпочався судовий процес у Харкові над 45 членами вигаданої сталiнiстами „Спiлки визволення
України“.
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резонанс
освітні ініціятиви — Концепція літературної освіти та Концепція мовної освіти в Україні — спричинили
Новічергове
збурення в українському суспільстві

Концепції мовної та літературної освіти:
ефект дежавю
Літературна міфологія?
Концепцію літературної освіти, ініційовану Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України, пов’язують з відмовою від 12-річної освіти в загальноосвітніх закладах.
Документ, затверджений 26 січня цьогоріч, спричинив
далеко неоднозначну реакцію. Багатьох зокрема обурила
теза про „особливу роль“ російської літератури „як художньословесного надбання, у тісній взаємодії з яким протягом
декількох століть формувалася українська література, а також
з урахуванням того місця, яке займає російська література у
загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей“. До
того ж застереження викликав як зміст цього положення, так
і його „магічна“ поява, адже як розповів ЗМІ один із авторів
концепції, член-кореспондент НАН України Микола Сулима,
цієї тези раніше не було, зміни з членами комісії не обговорювали і не погоджували, і такий документ він не підписав би…
„…Концепція літературної освіти в загальноосвітніх школах дописується невідомими авторами на користь російської
літератури, в тіні якої начебто визрівала українська, що є не
тільки відвертою історичною неправдою, а й прямим приниженням вартости української літератури та її геніїв,“ — задекларували свою позицію українські літератори та видавці в
День рідної мови. Під відповідним зверненням підписалось
70 осіб: Мар’яна Савка, Оксана Забужко, Юрко Іздрик, Сергій
Жадан, Роман Іваничук, Ігор та Ірина Калинці та ин. Одна з
підписантів — асистент кафедри прикладної лінгвістики Політехніки, перекладач Божена Антоняк — каже:
— Мене обурює російськоцентричність нової концепції
шкільної програми, поняття зарубіжної літератури підмінено
поняттям світової, за яким великою мірою ховається саме російська література. Нас намагаються радянізувати, нав’язати
ідеологему, що російська література є найважливішою складовою світової літератури. Але ж насправді це міфологія,
якою знову хочуть дурманити наших дітей.
Із твердженням про „особливе“ місце російської літератури готовий посперечатися й видавець, молодший науковий
співробітник Технічного комітету СНТТ Анатолій Івченко.
За його словами, в Европі відсоток перекладів з російської
літератури — дуже малий:

— Це приблизно 1 — 1,5% від усієї кількости перекладених книжок у будь-якій европейській країні. Як свідчить видавнича статистика за минулий рік, наприклад, у Німеччині
цей показник становить 1,8%, а у Польщі з 6 тисяч перекладних видань приблизно 70 книжок перекладено з російської
літератури. Тобто вона не є настільки популярною й важливою у світі, як нас намагаються переконати деякі вітчизняні
політичні „російськолюби“.
Письменників (як і багатьох громадян) турбує й те, що „зі
шкільної програми вилучають „незручні“ для влади твори“.
Йдеться зокрема про роман Василя Барки „Жовтий князь“
(про Голодомор 1932-33 років). Учні вивчатимуть самостійно
й деякі инші тексти, а творчість шістдесятників — „блоком“.
Зате тепер буде розділ „Українська російськомовна поезія“.

Мовний циркуляр?
Звинувачення у проросійскості звучать і на адресу „Концепції
мовної освіти в Україні“ (далі — Концепція). І хоч наразі її ще
не ухвалили, але відомо, що найпровокативніші положення
в остаточному варіянті залишились.
Насамперед це тези про „вільний вибір мови навчання“ і
про те, що „для значної кількості громадян України рідною є
російська мова, якою вільно володіє більшість мешканців нашої країни. Це мова міжнаціонального спілкування, одна із поширених міжнародних мов, близькоспоріднена з українською“
(правда, характеристику „міжнаціональний“ нібито прибрали).
Науковці-філологи вважають таке виокремлення російської невиправданим і невідповідним законодавству. Доцент кафедри
української мови Політехніки Оксана Микитюк каже:
— Теза про вільний вибір мови навчання, підміна поняття
державної мови поняттям рідної — усе це суперечить засадничим ідеям, закріпленим законодавчо, зокрема статтею
10 Конституції, яка фіксує, що „державною мовою в Україні
є українська мова“. Концепція, оприлюднена МОНМС, не
відповідає й „Концепції державної мовної політики“ (від
15 лютого 2010 року), в якій ішлося про розширення сфери
функціювання української мови, і навіть Европейській хартії
регіональних мов, що передбачає: заходи з розвитку мов
національних меншин не мають суперечити розвитку офіційної мови держави. Все це дає підстави зробити висновок,
що нова мовна Концепція — це циркуляр, який розширює в
Україні сферу застосування російської і заперечує повноцінне
функціювання української мови.
Впадає у вічі, що про захист державної в Концепції не
згадано. Де ж тези про подолання суржику, наслідків багатосотлітнього колоніяльного становища України, лінгвоциду
української мови, запитують вчені. Серед „гріхів“ Концепції
вони також називають відсутність визначення основних
понять, „науковоподібні“ формулювання і суперечливі неологізми. Такий „набір канцеляризмів „перекласти“, а відтак
зрозуміти неможливо“, зауважує Оксана Микитюк. Крім
змістового й власне мовного аспектів, багатьох занепокоїло
те, що загалу невідомі автори проєкту Концепції, а її обговорення тривало менше ніж місяць.
Ірина ШУТКА
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Шевченкові музи
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березня 1814 року в кріпаків пана Енґельгардта, Грицька
Грушевського-Шевченка і дружини
його Катерини народилася третя дитина — син Тарас, майбутній великий
поет України.
Народився він у Моринцях, звідки
походила мати, але в 1816 році Грицько Шевченко повернувся з родиною до
своєї рідної Кирилівки. Тут й проминуло Тарасове дитинство. Убога була
хата Шевченків, як і життя цієї родини.
Ріс Тарас, як більшість сільських дітей,
під Божою опікою, але вже від самого
малку вирізнявся з-поміж ровесників
своїми здібностями. Був до всього
цікавий, допитливий, хотів усе знати
і рано почав жити у світі фантазій.
Мав надзвичайну пам’ять, пісень знав
„силу без ліку“. Коли минуло йому вісім з половиною років, батько послав
його до школи. Учителем Тараса був
дяк, який найкращою наукою вважав
„березову кашу“. Вчився Тарас дуже
добре. Але вже через рік від початку
науки покинула сиротами шестеро дітей його мати. Катерина, його старша
сестра і нянька, вийшла заміж. Життя
родини Шевченків обернулося у справжнє пекло.
По-різному було у житті Тараса. То
нестерпно, бо з волі московських сатрапів відправили його на заслання, то
милосердно, бо доля хоч бодай коротко
посміхалася, даруючи йому незабутні
зустрічі з рідною Вкраїною. І хоч десять
років заслання зламали Шевченкове
здоров’я, та не знищили його непереборного бажання волі й безсмертну
любов до України. Хіба ж може хвора,
знесилена людина написати 11830 поезій?! Може. Коли вона сильна духом
й вірна народові.
Доля не подарувала Шевченкові
дружини, але жінки завжди надихали
на творчість його поетичну душу.
Першим, ще дитячим захопленням
поета, була Оксана Коваленко — сусідська дівчинка, на три роки молодша
від Тараса. „Ота маленька кучерява
Оксана“ згодом стала однією з героїнь
поем „Гайдамаки“ і „Слепая“. Їй написав віршовану присвяту поеми „Маріячерниця“: „Оксані К…ко/На пам’ять
того, що давно минуло“. Життєва доля
їх розлучила. Тарас поїхав до Вільна
(нині Вільнюс) у складі свити пана Енґельгардта, а Оксана вийшла заміж за
селянина з сусіднього села. Однак вона
стала джерелом натхнення поета.

[•]

Варвара Рєпніна, Ганна Закревська і Ликера Полусмакова

Другою жіночою особою, яка залишила слід у житті поета, була польська
дівчина Дуня (Ядвіга) Гусиковська.
Проте поезій про неї він не писав і їй
не присвячував. Та говорив, що вона,
вільна від кріпацтва, спонукала його
до усвідомлення і собі стати вільним.
Чорнобрива Гусиковська була закохана
в юного Тараса і він у неї. І не відомо ,
чим би закінчилося це кохання, якби
пан Енґельгардт не втік до Петербурга
під час польського повстання.
Під час першого перебування в Україні Шевченко закохався у красуню Ганну
Закревську. Вона була заміжньою, але
довкола молодиці-красуні крутилося
чимало прихильників. Тарас намалював
її портрет, та швидко розчарувався ―
побачивши як їй подобається увага.
У Мойсівці Т. Шевченко познайомився з донькою князя М. Рєпніна
Варварою. Вона хоч і була на шість
років старша від Тараса, глибоко закохалася в поета. „Шевченко зайняв
місце в моєму серці, я часто думала
про нього, я бажала йому добра і хотіла
зробити йому добро, причому при моїй
запальності — зараз же і якнайбільше…
Я хотіла, щоб він сіяв істину силою свого незвичайного таланту“, — писала
Рєпніна до свого наставника Ш. Ейнара в Швейцарію. Але усвідомлюючи
неперехідну соціяльну прірву, яка
лежала між нею — княжною і поетом,
колишнім кріпаком, Варвара приховувала від рідних свої справжні почуття,
оскільки добре знала про їхню можливу
реакцію на них. Шевченко тривалий час
підтримував стосунки з В. Рєпніною,
називаючи її своїм добрим ангеломхранителем, старшою сестрою, що дало
змогу зберегти їй щиру прихильність до
поета і навіть любов, завдяки чому вона
зробила багато доброго, допомагаючи
Шевченкові під час заслання.

У 1850 році Шевченка запроторили
на Мангишлак, де йому довелося випити гірку чашу нелюдських умов життя рядового солдата Миколаївської
царської армії. Однак і в тих умовах
знайшлися люди з добрим серцем.
Це була сім’я коменданта укріплення
Іраклія Ускова. Шевченко знайшов хоч
якийсь прихисток у цій родині. Це викликало почуття сердечної вдячности
поета до коменданта і його дружини
Агати. Спочатку він боготворив Агату.
В листах до друзів Тарас писав: „Це
блискуча перлина в вінці творіння.
Якби не це, одне-єдине, моєму серцю рідне, не знав би я, що з собою
робити, я покохав її високою, чистою
любов’ю ― всім серцем і всією вдячною моєю душею“. Це було справжнє
платонічне кохання поета.
В липні 1860, перебуваючи під
Петербургом, вже важко хворий, Шевченко зробив останню відчайдушну
спробу одружитись. Він посватався
до Ликери Полусмакової. Однак захоплення Ликерою тривало недовго. В
помилковості свого вибору незабаром
переконався. Якось Ликера сказала
Тарасу, що він їй не потрібен, що він
старий і поганий.
Як не трагікомічно виглядало це
останнє у житті намагання Шевченка
одружитись, внаслідок усіх цих перипетій поет залишив три прекрасні поезії
і картину, на якій зображено той ідеал
української дівчини, до якого прагнув
він протягом усього свого життя.
10 березня 1861 року о п’ятій ранку
перестало битися його „серце трудне“,
„невкрите, розбите“, яке так довго
шукало прихистку, правдивої любови.
Іванна КУРИЛО,
студентка факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка
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Світлини Наталії Павлишин

Святкування як засіб боротьби
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лютого світ відзначив Міжнародний день рідної мови,
який започаткували 2000 року. У
Львові відбувся ряд акцій, присвячених збереженню української мови.
Зокрема стартував національний
письменницький марафон „Рідною
мовою“, який продовжився в Ужгороді, Кривому Розі, Дніпропетровську та Луганську.

Також 21 лютого у книгарні „Є“
відбулася тематична зустріч „Українська мова як іноземна“, в якій
взяли участь фахівці з Міжнародної літньої школи для іноземців
„Українська мова і країнознавство“,
Львівського національного університету ім. І. Франка, Европейського
колегіуму польських та українських
університетів та координатор проєкту „EUROLANG 2012“.
Студентська молодь у цей день
біля пам’ятника Тарасові Шевченкові в центрі Львова провела
флеш-моб „Знищ своїх паразитів“.
Метою цієї акції було „очищення“
рідної мови від слів-паразитів. Захід
відбувся у формі театралізованого
дійства.
А 22 лютого у Львівській політехніці
відбулася урочиста академія „Слово — меч духовний“, яку організувала
доцент кафедри української мови Політехніки Ірина Фаріон. Актова зала
нашого університету була вщерть заповнена людьми різного віку. Це, як наголосила Ірина Фаріон, стало свідченням
того, що люди спраглі розмови.
Розпочався захід переглядом слайдів із плакатами про українську мову,
які підготували студенти-політехніки,
та демонстрацією фільму режисера
Євгена Шума „Мова: особливий погляд“. Автор фільму розповів про
проблеми і приниження українців у

центральній та східній частині нашої
держави.
Продовжила вечір Ірина Фаріон
своєю доповіддю „Слово — меч духовний“, в якій на прикладі инших
держав, зокрема Чехії, Сербії, Словаччини, Франції продемонструвала, яке
значення має мова для цілісности і
життєвої сили нації та як у цих країнах
відстоювали право говорити рідною
мовою.
― Мова яко меч — це сила екзистенційна — бо вона є самим
життям, — наголосила Ірина Дмитрівна. — Сила трансцендентна — бо вона
духова за своєю суттю; сила креативна — бо вона творить людину, націю,
державу; сила психологічна — бо вона
моделює поведінку нації і людини;
сила політична — бо вона є владою
над людським мисленням, сила — у
кожному з нас, що живе з власної
мови і ширить її, як світло.
Унікальність і феноменальність
української ситуації, на думку науковця, у тому, що не держава була
на сторожі мови, а мова забезпечила
собою всі можливості, щоб відродити
державу, поневолену впродовж шістьох століть.
― Зараз нашій мові потрібна наша
віра в те, що ми все здолаємо,― переконана Ірина Фаріон. — І все, що
відбувається у нашій державі, стане
якісним каталізатором змін у країні.
Продовжили урочистий вечір Народний театр-студія „Хочу“ під керівництвом заслуженої артистки України
Ірини Швайківської літературною
композицією та заслужена академічна хорова капела України „Трембіта“,
керівником та головним диригентом
якої є заслужений діяч мистецтв України Микола Кулик.
Наталія ПАВЛИШИН

Близько третини українців (32%) заявили, що иноді їм бракує коштів навіть на харчування. Про це свідчать
дані всеукраїнського опитування на
тему: „Перший рік президентства
Віктора Януковича“, який провів
Інститут Горшеніна 14 — 23 лютого
2011 року. Майже така ж кількість
опитаних (31,7%) зазначила, що
на харчування коштів їм вистачає,
проте придбання одягу або взуття
викликає труднощі. Понад чверть
респондентів сказали, що загалом на життя вистачає, але не на
коштовні речі (меблі, холодильник).
Тільки 6% громадян заявили, що
не знають матеріяльних труднощів,
за винятком особливо великих покупок (житло, автомобіль). А 1,7%
опитаних матеріяльних труднощів не
знають взагалі.
У Львівському національному університеті ім. І. Франка 25 лютого
відбувся Вечір пам’яти доктора
історичних наук, професора Ярослава Дашкевича до річниці від дня
його смерти. Своїми спогадами про
видатного вченого і громадського
діяча поділилася письменниця, громадський діяч, професор Університету Ірина Калинець.
ГО „Товариство пошуку жертв війни
„Пам’ять“ у 2011 році планує розпочати будівництво меморіялу на
військовому кладовищі часів Першої світової війни в с. Головецькому
Старосамбірського району Львівщини. На меморіялі буде вказано,
що на цьому цвинтарі поховано
українців та вояків инших національностей, які загинули в карпатських
боях 1915 року.
Пам’ятний знак Йосифу Сліпому
встановили 22 лютого у Харкові
на фасаді будинку № 5 на вул. Малиновського, де була колишня
пересильна тюрма. На встановленій
меморіяльній таблиці (автор —
харківський скульптор Олександр
Рідний), є напис: „У цьому місці,
у колишній пересильній тюрмі в
липні-серпні 1961 року перебував
в ув’язненні патріарх Української
греко-католицької церкви блаженніший Йосиф Сліпий“.
За матеріялами інформаґенцій
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рідна мова
Міжнародного дня рідної мови 21 — 22 лютого у Львівській політехніці відбулася Міжнародна
Зрою,нагоди
науково-практична конференція, яку організував Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діяспоза підтримки Львівської політехніки, Управління освіти й Управління культури департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради

„Львів для української мови у світі“
Перед початком роботи конференції присутні вшанували хвилиною
мовчання світлу пам’ять першого демократично обраного ректора Львівської політехніки Юрія Рудавського,
який чотири роки тому відійшов у
засвіти.
Питання збереження української
мови в Українській державі нині
в усіх на слуху. Тож, поряд із проблемами вивчення рідної мови за
кодоном, усі присутні гаряче дискутували з приводу того, що й у
себе вдома українська мова далі на
правах наймички. Своїми міркуваннями з приводу того, чому в нашій
державі створюють довкола мови
такі проблеми, поділилася доцент
кафедри української мови Львівської
політехніки, депутат Львівської обласної ради, заступник голови комісії
з питань освіти і науки Ірина Фаріон.
На її думку, проблематика у мовній
політиці виникла через те, що не
створено центрального органу, який
би здійснював у державі мовну політику; впродовж десяти років тричі
змінювали відповідальних за її виконання; шляхи реалізації мовної
політики досить невизначені як на
державному, так і на місцевому рівнях. На жаль, свідомо чи несвідомо,
цими питаннями ніхто в Україні як
не займався, так і не займається. З
цього випливає, що так незадовго
можна втратити не лише мову, а й
державу.
На пленарному засіданні відбулася зацікавлена розмова стосовно
навчально-методичного забезпечення навчального процесу з української
мови як іноземної, сучасного стану та
перспектив, основних проблем підготовки фахівців, новітніх технологій
у викладанні предмета, проблем
стандартизації навчання. Учасники конференції поділилися своїми
надбаннями у сфері інтегративної
функції української мови як іноземної, розповіли про формування
системи українського шкільництва
в Канаді, Еспанії, Росії, Польщі, про
пошуки концептуального підходу до

Світлина Катерини Гречин

Єдина мова задля
єдиної держави

укладання підручника української
мови як іноземної, формування
українського освітнього простору за
кордоном тощо.

„КРОК-I“ розпочав свій
перший крок
Свого часу Міжнародний інститут
освіти, культури та зв’язків з діяспорою виграв грант Міжнародного
фонду „Відродження“ (Швейцарія),
президентом якого є Богдан Гаврилишин. На ці кошти видали першу
частину трирівневого підручника
„Українська мова як іноземна“, авторами якої є наукові співробітники
інституту кандидат філологічних наук
Олеся Палінська та Оксана Туркевич,
здобувач ЛНУ ім. І. Франка. У рамках
Міжнародної науково-практичної
конференції „Львів для української
мови у світі“ Олеся Палінська презентувала учасникам конференції
освітній проєкт „Крок до України“,
зокрема, й навчальний комплекс з
української мови як іноземної „КРОК1“. Підручник, про який розповіла
авторка, дуже добре зарекомендував
себе у практичній роботі, користується великим попитом у Канаді, Польщі,
Франції, адже забезпечує швидке
й ефективне вивчення української
мови як іноземної. До слова, у Львові
курс апробований на літніх школах,
які проводять працівники МІОК: за
два тижні студенти починають розмовляти українською мовою. Нині
Олеся Палінська розпочала роботу

над підготовкою другого рівня цього
підручника.
Цього ж дня відбулися презентації
Міжнародної літньої школи української мови і культури „Крок до України“, яку провела Оксана Туркевич, та
діяльности установ, які викладають
українську мову як іноземну.
— Організовуючи ці презентації,
мали на меті започаткувати створення спільних авторських колективів, куди, окрім нас, входили б
іноземні науковці й наші колеги зі
Східної України. Спільними силами
ми працювали б над створенням
навчально-методичного забезпечення української мови для закордонних
шкіл, українознавчих студій, для
української мови як іноземної, —
сказала директор МІОК доцент Ірина Ключковська. — Аналізуючи її
роботу, ще раз переконалася: плекаючи українську мову в українській
державі, маємо пам’ятати про 20
мільйонів наших співвітчизників, які
живуть за межами України, а ще —
популяризувати українську мову
як джерело пізнання України. Крім
цього, проведення цієї конференції
у Львові — добра нагода обмінятися
досвідом. За час роботи конференції
ми виробили конкретні рекомендації стосовно вивчення дисципліни
„українська мова як іноземна“ та
створення навчально-методичного
забезпечення для українських шкіл
зарубіжжя, які надішлемо Міністерству освіти й науки, молоді та спорту
України. Це наша перша конференція
такого типу. Сподіваюся, надалі ми
зустрічатимемося якщо не кожного
року, то щодва роки.
В роботі конференції взяли участь
і виступили проректор Львівської політехніки Богдан Моркляник, заступник начальника Управління культури
департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради Любов Коломієць, головний спеціяліст Управління освіти департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради Ірина Гайдук. Художнім словом учасників конференції привітали дівчата зі
Львівської школи шляхетних українок.
Катерина ГРЕЧИН
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історична сенсація
річниці Дня злуки УНР і ЗУНР Благодійний фонд „Україна-Русь“ зробив для Львівського історичного
Домузею
унікальний подарунок — карту Української держави 1918 року

Віднайшли карту Павла Скоропадського
― Цю карту більше як півроку тому до
Благодійного фонду „Україна-Русь“ приніс Любомир Головінський (племінник
співзасновника УВО Юліяна Головінського), — розповідає директор фонду
Ростислав Новоженець. — А йому ж
знахідку передав товариш з ІваноФранківщини Михайло Гаврилів, який
придбав цю карту в середині 80-х років
минулого століття разом з книгою з
радіотехніки. Коли вдома роздивився,
яка це карта, то вирішив, що показувати
її комусь дуже ризиковано, то ж пан
Михайло заховав її на горищі, а згодом
і взагалі про неї забув. А лише за кілька
років, вже за часів незалежности нашої
держави, наводячи лад, випадково
натрапив на свій сховок і передав цю
карту пану Головінському.
Спершу у фонді мали намір серйозно реставрувати історичний документ,
але через зберігання в неналежних
умовах папір став дуже крихким і під
час реставрації карта взагалі могла
розсипатися.
Як стверджує історик, директор
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник, знахідка
є дуже цікавою і унікальною, адже це
перша карта Української держави з політичними кордонами. Мапу випущено
у Відні в 1918 році у відомому на той час
картографічному видавництві „Фрайтаґ
і Берндт“, яке в роки Першої світової
війни спеціялізувалося на випусках ма-

сових накладів популярних карт теренів
і бойових дій. Але новиною для віденської друкарні стало те, що всі написи
на карті були українською мовою. Це
пов’язано з тим, що цю карту замовив
уряд незалежної Української держави.
― Найбільше мене дивує те, що в
жодній літературі досі не було відомостей про цю карту,― наголосив історик. —
Очевидно, що після більшовицької
окупації території УНР архіви значною
мірою загинули, а частина з них „помандрувала“ за кордон. А зараз, коли точно
відоме видавництво, де друкувалася ця
карта, то можливий инший спосіб пошуку — від видавничих каталогів.
Кордони на мапі подано станом до
1 листопада 1918 року. Про це свідчить
розподіл нашої держави по Збручу між
Східною Україною і Галичиною (входила
тоді ще до Австро-Угорської імперії). На
карті подані етнографічні кордони, зафіксовані в міжнародній угоді, відомій
в історії як Брестський (Берестейський)
мир. Завдяки кордонам на карті можна зрозуміти, що мапа досить точно
датується — між 22 січня (IV Універсал Центральної Ради) і 1 листопада
1918 року — до листопада 1919 року.
Найвірогідніше, що вона припадає на
правління гетьмана Павла Скоропадського, який відомий своїми численними державотворчими починаннями,
зокрема, створенням Національного
українського архіву, Національної бі-

бліотеки, Національної академії наук,
Галереї мистецтв та Оперного театру.
На карті кордони не цілком збігаються з етнічними межами розселення
українців. Наприклад, територія півдня
Білорусі — Берестейщина, Пінщина,
Гомельщина — (смуга 80 — 100 км)
подана як частина України. Як пояснив
історик, це пов’язано з тим, що цю
територію заселяло змішане населення. Жителі Берестейщини і Підляшшя
(території нинішньої Польщі) досі
окреслюють себе „тутейшими“, хоча
говорять мовою, яка найбільше нагадує
українську (поліський діялект).
― Цікавими на карті є й кордони з
боку Росії. Вони охоплюють не територію нинішньої Слобожанщини, як
ми окреслюємо Харківську область, а
історичної Слобідської України,― зауважив Іван Сварник. — Це великий
шматок Бєлгородської та Курської областей, тобто тих теренів, які увійшли до
складу Московського царства в XVII ст.,
але були заселені українцями. Ці терени освоєні українськими козаками, які
після кожного невдалого повстання
переходили зі своїми родинами московський кордон, засновували свої
фортеці, закладали сотні, села, хутори
і таким чином освоювали терени, які не
були заселені. Московські царі всіляко
заохочували прибульців, які давали їм
прибутки, захист південних кордонів
Московії від татарських нападів, а з
часом починали платити податки. Хоча
Слобідська України отримала свою назву від слова „слобода“, тобто вільність
від оподаткування. До речі, до складу
Української держави входила й територія Криму, — додав історик.
Після того, як подарували карту,
з’ясувалося, що у фондах Історичного
музею знайшли ще один примірник,
який зберігся завдяки тому, що музейні
працівники заховали його між фізичними картами. Ця знахідка означає, що
на дослідників можуть чекати сенсації.
― Зараз карта перебуває в процесі
документального оформлення, — розповів директор Історичного музею Богдан Чайковський. — А 24 серпня цього
року плануємо відкрити Музей історії
визвольної боротьби (вул. Лисенка, 23),
який зараз реставрують, і ця карта стане
одним із головних експонатів цього
музею.
Наталія ПАВЛИШИН
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на захист свого

коротко

Бо „не можна покладатися
тільки на солов’їв“…

Світлина Наталі Яценко

У

Міжнародний день рідної
мови Львів став центром проведення Всеукраїнського письменницького марафону „Рідною
мовою“. Упродовж шести годин
поети, прозаїки, музиканти й
актори за допомогою текстів і
музики висловлювали свою громадянську позицію.

У приміщенні великої сесійної зали Львівської міської ради
зійшлися громадські діячі, письменники, освітяни та й просто ті, кому не
байдужа доля рідної мови, а, отже, в нашому випадку, й України. Виступи на захист
рідного Слова звучали до пізнього вечора.
Марафон розпочався Гимном України
у виконанні вокальної формації „Піккардійська терція“. У марафоні загалом
взяли участь понад 50 прозаїків і поетів з
різних міст України. На знак солідарности
з письменниками виступили чоловічий
октет „Орфей“, сестри Горгішелі, Наталка Криничанка, Андрій Бочко, актори
Молодіжного академічного театру імени
Леся Курбаса. Акцію своїми листами підтримали Оксана Забужко, Марія Матіос,
Павло Мовчан, Юрко Іздрик, Лариса
Денисенко, Ірена Карпа, а також Марія
Бурмака та сестри Тельнюк.

палітра
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Хоча організатори марафону —
Мар’яна Савка, Уляна Гнідець, Маріанна
Кіяновська, Роман Іваничук та Галина Вдо
виченко — у своїх виступах переконували
присутніх, що „нам йдеться не про політику, а про громадянські цінності, захищені
Конституцією“, абсолютно оминути драстичні політичні моменти, через які, власне,
й опинилася наша мова в небезпеці, не
вдалося. Крім цього, під час марафону
зачитали „Звернення українських письменників до співгромадян“ із закликом
стати на захист української мови.
Ідею марафону перейняли й інші
міста: подібні акції того дня відбулись
у Кривому Розі, Стрию, Миколаєві,
Тернополі, Радивилові, Ужгороді, Дніпропетровську, Луганську та Донецьку.

Мальовнича Україна
Володимира Патика

С

тавок, млин, стріхи хаток — „Було
колись, на Україні“… Було і остаточно
не зникло — зосталось на картинах, втілене пастеллю, олією чи тушшю, а то й
звичайним кольоровим олівцем. Образ
зникаючої України, який створив знаний
львівський художник Володимир Патик,
чиї твори є гордістю багатьох національних музеїв України, зможемо до 13 березня побачити в галереї „Зелена канапа“.
Виставку з аналогічною назвою
„Було колись, на Україні“ (перший рядок
із поеми Тараса Шевченка „Іван Підкова“) митець торік влітку репрезентував
у Києві. А в „Зеленій канапі“ для Володимира Патика це вже друга персональна
експозиція робіт, яку організував його
син Остап, теж художник.
У своїх творах Володимир Патик
охопив усю Україну, не забувши й про

Крим. Луги, поля, дерев’яні церкви, а
над ними — голубе небо… Вражає насамперед колористика, вміння автора
експресивно передати найтонші нюанси зеленого й блакитного. Найстаріша
картина датується 1959 роком, це „Село
Дусанів“. Загалом на виставці представлено 31 роботу — твори відображають
період подорожей митця від 1959 до
1981 рр. Родзинкою експозиції є шаржі
на сучасних видатних художників, з якими Володимир Патик товаришував. Також уперше виставлено й графіку митця.
Мистецтвознавець Роман Яців вважає, що „на виставці бачимо багато
робіт, які є питомо патиківськими: сміливе навантаження на колір, експресія,
динаміка в мотивах― те, що робить із
Патика впізнаване мистецьке явище“.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

25 — 27 лютого у Львівському
муніципальному театрі відбувався Всеукраїнський театральний
фестиваль „Ні, я жива, я буду вічно жити!“. Програма фестивалю
охоплювала літературно-музичну
композицію „Ра-Менеїс“ та „Твої
листи пахли трояндами“ за
віршами Лесі Українки, а також
показ вистави „Лісова пісня“.
Свої постановки „Лісової пісні“
представили Закарпатський державний драматичний російський
театр з Мукачева, Закарпатський
обласний театр ляльок „Бавка“
та Львівський муніципальний
театр. Прем’єру вистави „Лісова
пісня“ 25 лютого показали також
курбасівці. Організатори фестивалю сподіваються, що він не
буде одноразовим і стане справді
всеукраїнським.
Японська піяністка Ізумі Ґото
спільно з Академічним симфонічним оркестром Львівської
філармонії дала концерт „СхідЗахід“. На концерті звучали твори Альфреда Шнітке, Мирослава
Скорика, Сєрґєя Прокоф’єва та
Ясухіро Касамацу. Родзинкою
концерту стала світова прем’єра
фантазії для фортепіяно та
струнного оркестру „Оріон“
Ясухіро Касамацу. Цей твір було
написано спеціяльно для концерту у Львові.
У галереї „Дзиґа“ — виставка
ужгородської арт-групи „ПопТранс“, у виставкових залах
Львівської національної галереї мистецтв — експозиціявшанування Володимира
Савчука. Виставка найстарішої
ужгородської арт-групи „ПопТранс“ відверто демонструє все
закарпатське: знайому унікальність, безмежну мультикультурність, глибокі філософські дослідження, дружній затишок та
урочистий пафос. У першій виставковій залі Львівської галереї
мистецтв розмістили малярські,
графічні та скульптурні твори
самого Володимира Савчука, а
в инших залах як доповнення
експозиції — кераміка, пластика з дерева, пластика на шкірі,
станкова скульптура, графіка,
малярство його колег.
За матеріялами інформаґенцій
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подорожні нотатки

Перше знайомство з Польщею

Н

а початку цього року мені трапилася нагода побувати в сусідній
країні ― Польщі. Чотири нових міста
подарували море нових вражень, про
які хочеться розповісти у цьому числі
„Аудиторії“.

Світлини Софії Матвіїв

Перетин українсько-польського
кордону иноді може виявитись серйозною ложкою дьогтю у приємній
мандрівці, це таке собі випробування
на витривалість, позаяк довелося чекати аж 6 годин у велетенському потоці
автомобілів та автобусів, які почали рухатись десь над ранок (ми виїжджали
вночі). Може, комусь щастить більше,
це була святкова пора, і охочих мандрувати можна зрозуміти. Через такий
тривалий прикордонний затор ми вирішили відкривати для себе Польщу не
з Варшави, як спочатку планувалося, а
з Кракова. Так ближче. J
Але перед Краковом треба було
поселитись, розпакувати речі, випити
свою першу „гербату“ і познайомитись
з місцевими жителями. Для проживання обрали невеличке містечко Велічка,
неподалік Кракова. Жили ми тут біля
знаменитої соляної шахти, внесеної до
списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Це
єдиний у світі об’єкт, який працював
безперестанку від Середньовіччя до
наших днів. А ще це місце цікаве тим,
що все зроблено зі солі: унікальні
храми, скульптури, гроти, маленькі каплички, великі зали, статуетки, фрески,
люстри, навіть ресторан! Таке собі ціле
підземне містечко!
Зранку наступного дня ми вирушили у Краків. Це дивне, прекрасне і
загадкове місто дуже схоже на Львів.
Місто художників і музикантів, місто
зі своїми легендами. Від Флоріан-

ської вулички проходиш до Ринкової
площі — найбільшої у Европі міської
площі з оригінальною шахматною забудовою, порівнюєш її зі львівською
площею Ринок, а далі піддаєшся спокусі численних кнайп. Чи то нам так
щастило, чи то мали такий голодний
вигляд, але порції нам приносили
просто велетенські! Скуштували „польський борщ“ — журек, національну
страву поляків, дуже засмакувала вона
мені. Також нас чекав Королівський
шлях, один із найстаріших навчальних закладів Европи — Ягеллонський
університет, різні оригінальні вироби
краківських ремісників у Сукенніцах,
а також справжня знахідка для любителів Середньовіччя — Маріяцький
костел, де знаходиться унікальний
дерев’яний готичний вівтар.
Находившись по місту, побачивши
„офіційні“ пам’ятки та „неофіційні“ —
„Rock Café“, „людину-пам’ятник-щорухається“, купивши рогаликів із сиром
у магазині-пекарні (півкіло за 8 злотих), ми вирушили
на Вавельський пагорб. Це унікальне
місце в Кракові.
Тут знаходиться королівський замок
(Х — ХIII ст.), який
поєднує в собі архітектурні елементи різних стилів і
епох. У замку зберігаються скарби
польської культури, серед найбільш
цінних полякам
експонатів — меч
коронації Щербец і
унікальна колекція

середньовічних гобеленів, виготовлених у Фландрії.
Особливою красою відзначається каплиця Зігмунта із знаменитим
11-тонним дзвоном „Зігмунт“, який
звучить у переломні моменти життя
Польської держави. Також побували
у Кафедральному соборі Святих Станіслава і Вацлава на Вавелі, в якому
коронувалися польські королі. Це
один з найповажніших храмів Польщі. Сьогодні тут зберігаються цінні
пам’ятники, чудові витвори мистецтва,
усипальниці королів.
Наступного дня було заплановане
Закопане — найбільш високогірне
місто Польщі. Дорогою до нього знаходиться комплекс Антолувка — відкритий басейн із термальною водою —
люди купаються, а навколо гори снігу!
Закопане за атмосферою схоже на
наші Буковель з Драгобратом, може,
ще на Славське. Ми піднялися на найбільшу гору в Закопаному — Каспровий Верх. Там можна було кататися
на лижах та сновборді, що залюбки
і робили мої друзі. Я ж без лижного
спорядження в той час милувалася
мальовничими і стрімкими Татрами. А
ще Закопане славиться своїм центром
з неймовірно красивими вуличками.
Останнім містом, яке ми відвідали,
була Варшава — місто контрастів. Там є
Стара і Нова Варшава, вулиці, які утворюють Королівську Трасу — Краківське
передмістя, Новий Світ, Уяздовські
Алеї, а також рай для шопінгу — Злоті
Тераси.
Ще для мене було значимо побувати біля пам’ятника Шопену. Поляки
його дуже шанують. Навіть поставили
дивовижну лавочку, „з якої“ грають
його пісні.
Варшава дійсно вражає, бо ось ти
йдеш — і навколо будинки класичного
стилю XVIII століття (мені чомусь схожі
на Санкт-Петербурґ), за кілька кварталів уже на вулицях продають картини,
і ти знову потрапляєш у „міні-Львів“ з
атмосферою площі Ринок і Вернісажу,
а проїхавши кілька зупинок, виходиш у
цілком новому глобалізованому місті з
неоновими вивісками, рекламою, миготливими вітринами, велетенською
Кінотекою (поверхів 20 як мінімум) і
висотними будівлями XXI століття.
А ще в Уяздовських Алеях знаходиться палацово-парковий комплекс
Королівські Лазєнки, що належать до
найкрасивіших у Европі.
Софія МАТВІЇВ
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політехніка спортивна
инулої суботи частина викладачів та працівників Львівської політехніки відпочивала дуже активно — за
М
столами для настільного тенісу, над шаховими дошками і на ігровому спортивному майданчику, розділеному волейбольною сіткою. Дехто встигав і у волейбол пограти, і в теніс… Найкращі гравці здобули грамоти
й медалі, найкращі команди — кубки

Волейбол, настільний теніс і шахи —
боремося і виграємо
Шахові перемоги

Світлини Наталі Яценко

Найшвидше визначили переможців шахісти: кожен
з учасників шахового турніру зіграв по п’ять партій, а кожна партія тривала
близько двадцяти хвилин.
Бліц-змагання завершилися таким результатом:
перше місце отримав Богдан Назаревич (ІБІД), друге й третє розділили між
собою Андрій Пасічнюк
(ІБІД) та Георгій Корнієвич
(ІЕСК) — вони набрали од-

накову кількість очок, тому
все вирішила різниця між
їхніми коефіцієнтами. Борис
Ясиновський (ІГСН), Роман
Гасько (ІППТ), Артур Висоцький (ІНЕМ) здобули, відповідно, четверте, п’яте та
шосте місця. У шахи мали би
грати й жінки (від кожного
інституту — по одній представниці), але на змагання
прийшла тільки Оксана Андрейко (ІППТ). Відсутність
суперниць забезпечила їй
нагороду. Що ж, инколи
правильний хід — це просто
зважитись прийти…
Головний суддя шахового турніру Артем Хрипач
шкодує, що лише ІППТ спромігся представити себе в повному складі, бо, зважаючи
на кількість інститутів у Політехніці, учасників змагань

могло би бути принаймні
удвічі більше. Згоден з ним
і Андрій Пасічнюк, старший
викладач кафедри гідравліки і сантехніки ІБІД:
― Колись від кожного
факультету йшло на турнір
по п’ять осіб, а тепер —
обмежена кількість ентузіястів, молоді викладачі
взагалі не беруть участі в
змаганнях. Раніше й більше
видів спорту було в програмі, і в шахи ми грали
в головному корпусі або
там, де було зручно, після
пар. Мені здається, що теперішню ситуацію можна
виправити за допомогою
активності директорів інститутів.

Пінг — понг —
пінг — понг...
У змаганнях з настільного
тенісу взяло участь чотири
команди — ІППТ, ІЕСК, ІНЕМ
та ІГСН. У кожній команді
було по два викладачі —
переважно один чоловік і
одна жінка. Гра тривала за
коловою системою. Серед
чоловіків розподіл призових місць такий: перше
місце — Сергій Пономарьов
(ІГСН), друге — Володимир
Гавран (ІППТ), третє — Микола Бучин (ІГСН). Золоту
медаль серед жінок отримала Ярослава Пришляк
(ІЕСК), срібну — Тетяна Гуртова (ІГСН), Галина Мадрига
(ІППТ). Відповідно, перше
місце серед інститутських
команд здобула команда
ІГСН, друге — ІЕСК, третє —
ІППТ.
Переможниця змагань
доцент кафедри електричних систем і мереж ІЕСК
Ярослава Пришляк розповіла, що грає в настільний
теніс при кожній нагоді.

Колись цей вид спорту був
настільки популярним серед викладачів, що вони під
час обіду ставили на коридорі стіл і тренувались, а той
факультет, що перемагав на
змаганнях, виставляв надалі
дві команди.

Кубки для
волейболістів
Найбільша активність спостерігалась серед волейболістів — розіграти перший
кубок забажало 9 збірних
команд університету. Вперше на волейбольні майданчики вийшла команда ІППТ.
Ігри відбулися за принципом вибування команд, які
програли двічі.
Про хід змагань розповідає їх головний суддя
Арнольд Прохоров:
― Змагання розпочалися парадом-відкриттям.
Першими на волейбольний
майданчик вийшли команди ІМФН й ІНЕМ. Переміг
колектив ІМФН — 2:0. У
другому турі перевага була
на боці більш досвідчених
команд — ІГСН, ІМФН, ІТРЕ,
ІІМТ. Усі вони перемогли
своїх суперників з рахунком
2:0, а це, відповідно, ІЕСК,
ІАРХ, ІППТ, ІБІД.

У півфіналі боротьбу за
кубок продовжували пари
ІГСН — ІМФН й ІТРЕ — ІІМТ.
Команди продемонстрували цікаву гру і велике
бажання перемогти. Команди ІТРЕ й ІГСН зуміли
переграти своїх суперників
й отримали право далі боротися за кубок.
Закінчувалися змагання
напруженими іграми. У
боротьбі за третє місце волейболісти ІІМТ переграли
ІМФН і стали бронзовими
призерами. Володарями
першого кубку Львівської
політехніки стали волейболісти ІГСН (викладачі
кафедри фізичного виховання), котрі, безумовно,
продемонстрували кращу
техніко-практичну підготовку та певну фізичну потугу. За команду виступали:
професор Віктор Корягін,
ветеран кафедри Борис Пилипчук (78 років!), старші
викладачі Олена Безгребельна, Руслан Павлось,
викладачі Микола Гавриленко, Сергій Пономарьов,
доцент кафедри політології
Микола Бучин та я. Переможці і призери змагання
були нагороджені кубками.
Наталя ЯЦЕНКО
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навчальна тривога

Тренування з цивільного захисту в Політехніці

25

Світлини Наталії Павлишин

лютого Львівська політехніка, а саме 14-ий навчальний корпус, стала на якийсь час зоною пожежної
небезпеки. Пожежні навчання у Політехніці відбулися
відповідно до плану Галицької районної адміністрації. Їх
провели Галицький РВ ГУ МНС України у Львівській області
(керівник ― полковник служби ЦЗ Геннадій Загальський)
та штаб цивільного захисту Львівської політехніки.
Під час навчання служби
Галицького району та Львівської політехніки відпрацювали ситуацію, коли внаслідок умовного короткого замикання обладнання стався
вибух, що спричинив пожежу. У цій ситуації навчальнопедагогічний персонал відпрацював вправи гасіння
пожежі та евакуації студентів і викладацького складу
з корпусу № 14. Згідно з
тактичним задумом, не всі
встигли евакуюватися. На
третьому поверсі потрапили
у безвихідь завалів два студенти. Порятували хлопців
за допомогою автодрабини.

Другим етапом навчання
стало виявлення металевої
ртуті на площі 5 кв. м та
проведення заходів демеркуризації.
― Такі навчання в нашому університеті відбулися
вперше, ― розповів начальник штабу цивільної оборони

запобігти, врятувати, допомогти!

Як розпізнати чадний газ
та запобігти отруєнню?
Триває опалювальний сезон. Завжди
треба бути на сторожі у замкнених, погано провітрюваних приміщеннях, які
опалюються автономно — дровами,
газом, або там, де використовується
відкрите полум’я — в камінах, на виробництві. Про присутність чадного
газу може свідчити наявність кіптяви,
задимленості, жовте полум’я газових
пальників.
Стежте за справністю вентиляції. Користуйтеся віконними
кватирками ― провітрюйте приміщення. У кімнатах з пластиковими
вікнами ручку запору вікон ставте
у відповідне положення. В цілком
закритому положенні вікно створює
камерність та перешкоду нормальному надходженню повітря до приміщення.
Пам’ятайте, що закривати засувку
димаря в печах та камінах можна
після повного згорання дров!
Перевіряйте тягу в димоходах
перед запалюванням печі, каміна чи
газових приладів.

Стежте за своїм самопочуттям.
Так, дія чадного газу може викликати:
погіршення світлового та кольорового
відчуття зору — при 0,005 % СО в повітрі; сильний головний біль, слабкість,
запаморочення, туман перед очима,
нудоту — при 0,06 % СО. За більшої
концентрації чадного газу людина
може померти. Тому, відчувши небезпечні симптоми, треба негайно вийти
на свіже повітря.
Перша допомога отруєним чадним газом:
• потерпілого негайно винести на
свіже повітря;
• при відсутності дихання зробити
штучне дихання „з рота в рот“;
• при кашлі — дати випити теплого
молока зі содою або ж вдихати йому
кисень чи піднести до носа нашатирний спирт;
• за потреби — викликати швидку
допомогу.
Володимир ЛЯХОВ,
начальник штабу цивільної
оборони Львівської політехніки

Володимир Ляхов. ― Перед
цим подібні навчання, але
лише в системі протипожежної безпеки, проводили на
території студмістечка Львівської політехніки та в спорткомплексі університету.
Наталія ПАВЛИШИН

До уваги
податкових агентів!
Щодо подання податкової декларації
з податку на доходи фізичних осіб,
затвердженої наказом ДПА України
від 31.01.2011 року за № 58, що зареєстрований в Міністерстві юстиції
від 09.02.2011 року за № 165/11903,
повідомляємо:
Згідно з п. 46.6 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. № 2755‑VI,
у разі запровадження нового податку або змін до правил оподаткування попереднього, змінюються
також і форми податкової звітности.
Центральний орган державної податкової служби, який затвердив такі
форми, зобов’язаний оприлюднити
нові форми звітности.
Станом на 17.02.2011 року офіційно
наказ ще не оприлюднено, тому він
наразі не чинний.
Однак податковим агентам слід подати декларацію з податку на доходи
фізичних осіб за січень не пізніше
терміну, встановленого для подання
декларації за лютий, тобто до 20
березня 2011 року.
Відділ масово-роз’яснювальної роботи та
звернень громадян СДПІ ВПП у м. Львові
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Склала Христина ВЕСЕЛА
Цирковий артист,
який виконує
акробатичні
вправи на канаті

Прямокутник з рівними сторонами

Усі
на
Верблюд квитки
концерт
продано

Офіцерське звання
у деяких арміях

Нота

Холодна
страва з
овочів

Одиничний
вектор

Італійська кіноакторка

Крок у
танці

Змія, яку переміг
Ріккі-Тіккі-Таві
Щасливий збіг
обставин для
когось, успіх

Каїн

Бойова
машина

Одночасно випити
вино і опісля
звертатися один
до одного на „ти“
Радіоактивний
хімічний
елемент

Споруда
для
ремонту
суден

Раптовий
напад на
ворога

Композитор, автор
мюзикла „Моя
прекрасна леді“

Опера
Рахманінова

Нічний Найдоввідпочи- ша ріка
нок
Італії

Музичний
інструмент

Невипалена
цегла
Острів з
вулканом
Апо

Штат
США
Образ Богородиці
з піднятими
руками

Банківський
автомат

Отруйна
речовина
в тютюні

Коханка
Зевса

Астана
раніше

Хімічний
елемент
метал

Біла
глина

Один із
мушкетерів Дюма

Назва
кількох
„па“ у
балеті

Частина
обличчя

Муза
ліричної
поезії
Особа,
що виголошує
промову

Прилад Чоловік
для про- Семіравітрюміди
вання

Довгохвоста
папуга

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 5
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Японські
шашки

Індійська
кобра
Дерево
Довга
родини глибока
соснових вимоїна

О
Р
Н
І
Т
О
Л
О
Г
І
Я

Сходи
на
судні

J J J
Електротехнік, повернув
шись з роботи, побачив, що
в його сина перев’язаний
палець.
― Що трапилося? Ти
поранився?
― Ні, я впіймав бджолу,
але вона була ізольована
тільки з одного боку.

Кінне військо

J J J
У готелі серед ночі хтось
гупає в двері номера. Сон
ний чоловік звідти:
― Хто?
― Швейцар. Готель го
рить!
― Навіщо ж ви мене
будите? Я не пожежник.

Одна із
світових
релігій

J J J
― Чому ти всюди кажеш,
що одружився зі мною лише
заради мого великого по
сагу? Адже в мене ні гроша
за душею!
― А як инакше я міг це
пояснити?

18

[реклама та оголошення]

ч. 7 (2727)
3 — 9 березня 2011

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ЛБ ВЕ № 013268, виданий
Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Павлівського Віталія Євгеновича;
утрачені диплом бакалавра ВК № 26108524
та диплом спеціяліста ВК № 30654007, видані
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Попик Наталії Богданівни;
утрачений диплом Я № 922912, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Висятицького Ігора Львовича;
утрачений диплом МБНХ № 011743, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Романіва Андрія Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Химич Ірини Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Токайчук Ірини Анатоліївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Латушка Володимира Борисовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Сичик Іванни Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Капшука Ярослава Івановича;
утрачений студентський квиток № 1002396,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Безкоровайної Тетяни
Анатоліївни;
утрачений студентський квиток № 0714036,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Воронцової Ярослави
Федорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Стахів Зоряни Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Павлюк Наталії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дундер Наталії Мар’янівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Микитин Олени Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Соф’яник Марії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Костів Ірини Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Липчея Івана Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Криштоф Тетяни Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вовка Павла Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Іллійша Віктора Юрійовича;
утрачений студентський квиток № 06348086,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мицько Марії
Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Купців Ірини Іванівни;

утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Хомина Тараса Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вархаляк Оксани Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шкільної Мар’яни Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Грабовецької Наталії Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Малик Василини Степанівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Гуснай Мар’яни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Холявицької Світлани Володимирівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Федячко Катерини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ванюка Юрія Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Плесюк Тетяни Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Солюка Ігора Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Романчук Вікторії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Горлатової Вікторії Олександрівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Підгорецького Ярослава Ігоровича;
утрачену залікову книжку № 0610044, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Білика Дмитра Сергійовича;
утрачений диплом ЛВ № 008859, виданий Державним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Гевалешка Олега Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Баштинського Максима Сергійовича;
утрачений диплом НВ № 897727, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Конопацького Бориса Михайлович;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кобаренко Ірини Ярославівни.

Реклама
в „Аудиторії“
Реклама на внутрішніх сторінках
газети розміщується блоками.
Частина
шпальти
Площа,

см2

Ціна, грн.

1

1/2

1/4

1/8 1/16

450 220

110

50

24

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама, ювілейні та инші статті на замов
лення — 50% від тарифів.
Реклама на обкладинці
(повноколірний друк)
Перша сторінка: один блок площею 24 см2 — 250 грн. (розміщується тільки внизу стор інки, не
більше трьох рекламних блоків в
одному числі тижневика).
Остання сторінка: один блок площею
24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти —
200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.;
1 шпальта — 450 грн.
Виготовлення рекламного блоку
на замовлення (від мінімального
блоку до формату А4):
• реалізація ідеї замовника з використанням матеріялів замовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.
Система знижок: за дві публікації
одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від суми
замовлення, за три публікації —
10%, більше трьох публікацій —
15% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість та податку на
рекламу. Крайній термін подання ре
клами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С.Бандери, 12, кімн. 229, 103.
Телефон/факс (0322) 258-26-08.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Центр студентського капеланства запрошує
Для всіх, у кого виникає потреба поспілкуватися з духівниками, віднайти
відповіді на запитання, які найбільше турбують, знайти друзів чи просто
поспілкуватися в цікавому товаристві, Центр студентського капеланства
Львівської політехніки щовівторка о 18.50 проводить богословські зустрічі
в студентському храмі Святого Олексія (на території Студмістечка).
Також щодня о 18.00, а в неділю о 9.00 студентська молодь має можливість взяти участь у спільній молитві під час Святої Літургії. В неділю
у храмі Святого Олексія о 18.00 правлять Святу Літургію за студентську
молодь.

[реклама та оголошення]

ч. 7 (2727)
3 — 9 березня 2011
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
4 березня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
5 березня — „Травіата“ (опера). 18.00.
6 березня — „Іоланта“ (опера). 12.00;
	Вечір одноактних балетів. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр ім. М. Заньковецької
3 березня — „Підступність і кохання“. 18.00.
5, 6, 9 березня — „Невольник“. 18.00.

Камерна сцена
3 березня — „Дама з собачкою“. 16.00.
9 березня — „Безіменна зірка“. 11.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
4 березня — „Формули екстази“. 19.00.
5 березня — „Наркіс“. 19.00.
6 березня — „Король Лір“. 19.00.

Муніципальний театр
3 березня — „Пригоди невгамовного Зайчика та Червоної
Шапочки“. 12.00.
5 березня — „Лісова пісня“. 18.00.
6 березня — „Пригоди невгамовного Зайчика та Червоної
Шапочки“. 12.00; „Сорочинський ярмарок“. 18.00.
9 березня — „Мати-наймичка“. 14.00, 16.00.

Перший український театр для дітей та юнацтва
3 березня — „Русалонька“. 12.00.
4 березня — „Русалонька“. 10.30.
5 березня — „Зайчик-хвалько“. 14.00.
6 березня — „Все шкереберть“. 12.00; „Зайчик-хвалько“. 15.00.
9 березня — „Русалонька“. 11.00.

Будинок орґанної та камерної музики
6 березня — „Фанфарна пісня“ (орґан, труба). 17.00.

Колектив кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту
економіки та менеджменту Львівської політехніки висловлює глибоке
співчуття професору кафедри Ігору Борисовичу Скворцову з приводу
смерти його матері
Ольги Терентіївни.

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. №

Шевченківські дні у Львівській
політехніці
• Сьогодні, 3 березня о 16 годині в Клубі-кафе комбінату харчування Львівської політехніки відбудеться
традиційний Конкурс художнього читання Шевченківської поезії. Організовують „Шевченківські читання“
Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки, Товариство „Просвіта“ ім. Т. Шевченка Львівської політехніки, Народний дім „Просвіта“, Товариство
„Молода Просвіта“ Львівської політехніки.
• 10 березня о 17 год. відбудеться традиційний
Шевченківський вечір, який організовує Народний дім
„Просвіта“ Львівської політехніки під керівництвом заслуженого працівника культури України Степана Шалати.
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
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