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форматі

Кафедрі соціології  
та соціяльної  
роботи — 10 літ

Політехніки обрали  
голову Колегії  
студентів та аспірантів

„Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!“
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Увага! 27 березня 2011 року переходимо на літній час! Не забудьте о 3-й годині 
перевести стрілки своїх годинників на годину вперед.

[ваша думКа]

Яке значення для Вас має піст?
для кожного християнина 

великий піст — це час духо-
вної боротьби, в якій беруть 
участь душа і тіло. Душа 
бореться через ревну молитву 
й розважання, через чування 
над думками, практику чеснот 
і добрих діл. 

дотримуючись посту, потрібно 
пам’ятати, що він відрізня-
ється від звичайного голо-
дування своєю духовною 
складовою. А тому той, хто 
постить, повинен більше уваги 
приділяти своєму духовному 
життю: молитися в храмі та 
вдома, читати Святе Письмо 
та християнську релігійну літе-
ратуру, обмежити все те, що 
відволікає від спілкування з 
Богом (перегляд телепрограм, 
слухання радіо, відвідування 
розважальних заходів). 

Святе Письмо та вся християн-
ська традиція навчають, що 
піст допомагає уникнути гріха 
та всього, що веде до нього. 
Вже на перших сторінках 
Святого Письма Бог наказує 
людині утриматися від спо-
живання забороненого плоду: 
„З усякого дерева в саду 
їстимеш; з дерева ж пізнання 
добра й зла не їстимеш, бо 
того самого дня, коли з нього 
скуштуєш, напевно вмреш“ 
(Бт. 2, 16-17). Оскільки ми 
всі обтяжені гріхом та його 
наслідками, піст запропонова-
ний нам як засіб для віднов-
лення дружби з Господом та 
повернення до нормального 
способу життя.

у Новому Завіті Ісус показує 
глибинний зміст посту, викри-
ваючи поведінку фарисеїв, які 
скрупульозно дотримувалися 
всіх приписів закону, але їхні 
серця були далекими від Бога. 
Справжній піст, повторює в 
иншому місці Ісус Христос, 
полягає насамперед у вико-
нанні волі Небесного Отця.

Тому протягом посту бажано 
щодня відвідувати храм,  
щонеділі бути на Божествен-
ній літургії та хоча б раз за 
час посту прийняти таїнства 
Сповіді і Причастя.

Отець Богдан ГРушЕвСЬКИЙ

Юрій мозіль, студент третього курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки. 

„Піст — можливість переосмислити життя“
У дитинстві піст для мене був суто фізичним обмеженням. Зараз 
період посту я використовую як добру нагоду переосмислити своє 
життя, зрозуміти без чого можу обходитися, що шкодить моїй ду-

ховності. Вважаю, що для пощення не мають бути прописані правила, кожна людина 
самостійно вирішуватиме чого найбільше потребує. Під час посту стараюся ходити на 
прощі, нещодавно був у Страдчі. 

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Тетяна Батіг, студентка четвертого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Я ходжу до церкви і сповідаюся“
Переважно вважають, що піст для молоді не має значення, але я 
серед своїх знайомих давно спостерегла, що вони дуже серйозно 
до цього ставляться. Я теж намагаюся дотримуюся посту не лише у 

фізичному плані, але й духовному. Перш за все під час Великоднього посту обов’язковою 
ходжу до церкви і сповідаюся. Хоча намагаюся про своє духовне очищення дбати 
впродовж усього року.

андрій Цуркан, студент третього курсу Інституту економіки та менеджменту 
Львівської політехніки: 

„Сам вирішую, коли треба очиститися“
Для мене піст — дотримання основних правил — не їсти м’ясного, 
не висловлюватися грубо, не грати в азартні ігри, не брати участь 
у гучних гулянках. До сповіді не ходжу, бо в нашій сім’ї це не за-
ведено. Я вважаю, якщо людина відчуває потребу постити, то нехай постить. Не варто 
робити це лише тому, що так прийнято. Я сам вирішую, коли маю потребу для очищення. 

володимир Гавловський, студент другого курсу Інституту економіки та 
менеджменту Львівської політехніки:

„Можливість наблизитися до Бога“
Намагаюся дотримуватися загальних правил посту — утримуватися 
від вживання жирної і м’ясної їжі, спиртного, розваг. Якщо дивитися 
з біологічної точки зору, то піст є доброю нагодою очистити орга-
нізм. А для віруючої людини — це можливість наблизитися до Бога. 

Юлія мазур, студентка п’ятого курсу вінницького національного технічного 
університету:

„Це скоріше ритуал, а не правдиві прагнення“
Для мене піст не має значення. Думаю, щоб догодити Богові, не 
обов’язково відмовлятися від їжі. Треба постійно намагатися не 
робити людям зла, поводити себе гідно, утримуватися від усілякої 
розпусти. Зараз люди здебільше показово постять — це скоріше 
ритуал, а не правдиві прагнення. 
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Закінчення на 5 с. →

Японські науковці брали 
участь у ярмарку універси-
тетів „Освіта в Японії“ у Ки-
єві (НТУУ „КПІ“) й вирішили 
завітати до Львова, з виша-
ми якого вже налагоджена 
співпраця на неформально-
му рівні. У Львівській політех-
ніці відбулися перемовини 
щодо укладення в майбут-
ньому офіційної угоди про 
співпрацю, можливо, й на 
рівні міністерств. Для початку 
йдеться про обмін студента-
ми, а згодом і про співпрацю 
в науково-дослідній галузі.

Микола Густі розповів, 
що професор Рьо Коґаї во-
зить студентів свого універ-
ситету по всьому світу, вчить 
їх культури різних країн та 
народів. Кілька разів (остан-
ній раз у 2009 році) він при-
возив їх і до Львова. Отож, 
контакт на рівні студентів 
уже є, студенти подружи-
лись, листуються.

― Маємо надію, що вже 
в цьому році буде підпи-
сано угоду про студентські 
обміни. Наші гості пообі-
цяли прислати варіянт такої 

угоди, — висловив споді-
вання Ярослав Андрусів. — 
Йдеться про річне навчання 
студентів (два семестри). 
Уряд Японії готовий надати 
певну фінансову підтримку. 
Право відбору претендентів 
буде надано нам, в угоді 
будуть визначені критерії 
відбору. Крім того, японська 
сторона вже розробляє 
навчальні програми ан-

глійською мовою, зокрема, 
йдеться передовсім про 
економічний факультет, 
який представляє пані Ері 
Хабу. Тому знання японської 
мови бажане, але може 
бути достатньо побутового 
рівня. Англійську мову наші 
студенти, зокрема еконо-
місти, знають на високому 
рівні.

Тетяна ПАСОВИЧ

16 березня у Львівській політехніці 
відбулася Конференція тру-

дового колективу, на якій прийнято 
Статут Національного університету 
„Львівська політехніка“ як самовряд-
ного дослідницького національного 
вищого навчального закладу. Деле-
гати конференції також, заслухав-
ши проєкт Положення про органи 
студентського самоврядування у 
Львівській політехніці, ухвалили його 
за основу й запропонували Колегії 
студентів та аспірантів університету 
доопрацювати його. Остаточно Поло-
ження буде затверджено на наступній 
Конференції трудового колективу.

Як відзначив у своєму виступі 
голова статутної комісії Антон Малі-
новський, проєкт Статуту уже двічі 
розглядала Вчена рада університету. 
У винесеному на розгляд конференції 
проєкті враховані вимоги нових нор-
мативних документів, зокрема, новий 
статус університету, опрацьований Мі-
ністерством освіти і науки, примірний 
Статут вищого навчального закладу, 
зміни в Законі України „Про вищу 
освіту“, Закон України „Про внесення 

змін до Закону України „Про вищу 
освіту“ щодо питань студентського 
самоврядування“, Положення про до-
слідницький університет та инші нові 
нормативні документи.

У ході опрацювання проєкту до 
Статутної комісії надійшло багато про-
позицій від проректорів, керівників під-
розділів, професорів. Тож у ньому вра-
ховано всі зауваження і пропозиції, які 
не суперечать чинному законодавству. 

Відповідно до примірного Статуту вищо-
го навчального закладу, внесено зміни в 
структуру Статуту, введено новий розділ 
„Обсяг цивільної правоздатності“.

Голова статутної комісії ознайомив 
делегатів зі змінами та доповненнями 
до проєкту Статуту, запропонованими 
політехніками у ході його обговорен-
ня. Нова редакція проєкту, зокрема, 

закон університетського життя

Відповідно до чинного законодавства 

мости співпраці

Японію цікавлять українські студенти

Минулого вівторка Львівську політехніку відвідали 
представники японського університету Ямаґучі — 

професор Рьо Коґаї та професор Ері Хабу. У зустрічі взяли 
участь проректор з міжнародних зв’язків Політехніки 
Юрій Рашкевич, завідувач відділу міжнародних зв’язків 
Ярослав Андрусів, завідувач кафедри міжнародної інфор-
мації Юрій Лунь, доцент кафедри міжнародної інформації 
Микола Густі, професор кафедри іноземних мов (завідувач 
секції японської мови) Мирон Федоришин.
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Головне — не помилитися
У Львівській політехніці на вимогу часу 
створено Інтелектуальний навчально-
науковий центр професійно-кар’єрної 

орієнтації (далі — Центр). Він об’єднує 
Відділ професійно-кар’єрної орієнтації, 
Малу технічну академію наук (МТАН) та 

Як можна стати студентом французь-
кого вишу? Скільки коштує освіта та 

проживання? Які переваги дає фран-
цузький диплом та досвід навчання у 
Франції? Як потрапити до Франції на на-
укове стажування? Чи можна отримати 
стипендію на навчання чи стажування?

На ці та инші питання отримали від-
повіді студенти, аспіранти та науковці 
Львівської політехніки на зустрічі з пред-
ставниками Львівського відділення гро-
мадської організації „Alliance Française“.

Представниця Агенції КампусФранс 
Віра Савчак ознайомила учасників зу-
стрічі зі системою вищої освіти Франції 
та розповіла про можливості для укра-
їнських студентів здобути вищу освіту у 
цій країні (власним коштом), повчитись 
у Франції від кількох місяців до року з 
отриманням паралельно з українським 
французького диплома, про коротко- та 
довготермінові наукові стажування, 
ознайомила присутніх зі стипендійними 
та дослідницькими програмами Уряду 
Франції тощо.

Останнім часом дедалі більшого 
поширення набувають англомовні про-
грами навчання, однак навчання англій-
ською дорожче.

Для особливо успішних студентів є 
можливість навчатися за кошти Уряду 
Франції. Йдеться про навчання для 
магістрів, молодих інженерів (про-
грами для бакалаврів), стажування та 
дослідницькі програми для аспірантів, 
молодих науковців (до 35 років) (в 
тому числі виконання наукової роботи 
з подвійним керівництвом або у парт-
нерстві) тощо. 

„Alliance Française“ допомагає ре-
алізувати всі ці можливості. Зокрема, 

Агенція КампусФранс проводить освітні 
виставки, надає консультації (крім таких 
зустрічей, індивідуальні), організовує 
курси вивчення французької мови та 
підготовки до мовних іспитів, проводить 
іспити (три сесії на рік).

Координатор співпраці між Львів-
ською політехнікою та ЛМГО „Alliance 
Française“ доцент кафедри МСС Наталія 
Гоц чітко підсумувала й структурувала 
надану інформацію. Отже, щоб навчати-
ся чи стажуватись у Франції, передовсім 
необхідно знати термін подання доку-
ментів (зазвичай серед вимог — мотива-
ційний лист, резюме, науковий проєкт); 
за час від подання документів до початку 
навчання чи стажування „підтягнути“ 
мову, поцікавитись французьким ви-
шем, де хотіли б навчатись, заповнити 
аплікаційні форми, проконсультуватись 
із представниками „Alliance Française“ та 
відправити документи.

За словами працівниці відділу між-
народних зв’язків Львівської політех-
ніки Наталії Рожанківської, головна 
перешкода для студентів — недостатня 
активність. За її словами, деякі студенти, 
котрі приходять консультуватись у відділ, 
врешті-решт так і не заповнюють до-
кументів. Вона закликала всіх присутніх 
бути активнішими та сміливішими. Адже 
точно не перемагає в конкурсі той, хто не 
бере в ньому участи.

Докладнішу інформацію можна отри-
мати в Агенції КампусФранс (вул. Огі-
єнка, 18а, тел. 297-08-31), у координа-
тора співпраці Наталії Гоц (авд. 712 б 5 
навчального корпусу, тел. 258-23-94). 
Крім цього, всім присутнім на зустрічі 
інформацію розсилатимуть на електро-
нну пошту.

Тетяна ПАСОВИЧ

увага: шанс!

Франція запрошує на навчання

профорієнтація

Інтелектуальний підхід  
до власного майбутнього

У ході реформування вищої та середньої освіти останніми роками змінювалися 
і процедура вступу абітурієнтів до вишів, і якість випускників шкіл, і профорі-

єнтаційна робота. Вступна кампанія поступово перейшла від вишів до центрів не-
залежного тестування, одинадцятикласники з вивчення всіх шкільних предметів 
переорієнтувалися на вивчення лише кількох — необхідних для вступу, а профорі-
єнтаційна робота вийшла за межі формату підготовчих курсів при вишах.

Закінчення на 7 с. →

громадське обговорення

Закон про 
освіту — нова 
редакція
11 березня 2011 року в мініс-

терстві освіти і науки, молоді 
та спорту україни відбулось 
засідання експертної робочої 
групи з доопрацювання нової 
редакції проєкту Закону україни 
„Про вищу освіту“.

До складу експертної робочої 
групи (наказ МОНМС № 62-
оп від 03.03.2011 р.) увійшло 
два представники Львівської 
політехніки — Володимир 
Павлиш, перший проректор 
Львівської політехніки (за 
згодою), та Анатолій Ігнато-
вич, президент Національ-
ного студентського союзу 
(за згодою). Відповідно до 
наказу, робоча група має у 
двомісячний строк доопра-
цювати проєкт з урахуванням 
зауважень і пропозицій, що 
надійшли до Міністерства під 
час обговорення його осно-
вних положень.

В основі змін, які містить нова 
редакція, такі два підходи: 
реформування системи вищої 
освіти відповідно до умов со-
ціяльно орієнтованої економіки 
та адаптація до Европейського 
простору вищої освіти. У новій 
редакції збережено норми 
чинного закону щодо оплати 
за навчання та фінансування 
студентського самоврядування. 
Якісним критерієм створення 
університету та академії вста-
новлено наявність визначеної 
кількости наукових спеціяль-
ностей, за якими у спеціялізо-
ваних вчених радах присуджу-
ють наукові ступені доктора 
філософії та доктора наук: для 
класичного університету — не 
менше дванадцяти наукових 
спеціяльностей; профільного 
університету — не менш як 
шість (профільних); для акаде-
мії — не менше двох.

Розробники проєкту запрошують 
до обговорення громадськість, 
студентство, всіх охочих, хто 
має конструктивні пропозиції 
до проєкту Закону України „Про 
вищу освіту“.

За матеріялами прес-служби МОНМС
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Днями лекцію для студентів 
першого та другого курсів 

спеціяльности „Документоз-
навство та інформаційна діяль-
ність“ (викладач — доцент Світ-
лана Лісіна) ІГСН Львівської по-
літехніки провели провідні фа-
хівці Львівської міської ради — 
начальник адміністративно-
господарського управління 
Валентина Бартосяк та заступ-
ник начальника відділу кадрів 
апарату виконкому, керівник 
програми „Перший кар’єрний 
крок“ Галина Бордун. Свої виступи 
вони присвятили питанням впрова-
дження інформаційних технологій у 
діловодстві. 

— П’ять років тому до створення 
такої програми мене спонукало те, 
що майже 80 відсотків випускників 
одразу стають потенційними „кадра-
ми“ Центру зайнятости. Відрадно, що 
за підтримки міського голови і місь-
кої ради ця програма удосконалю-
ється і дає добрі результати. Йдучи 
на зустрічі зі студентами львівських 
вишів, звичайно ж, найперше маємо 
на меті підготувати собі доброго, 
фахового спеціяліста. Не секрет, 
що, вступаючи до вишу, студенти 
не до кінця розуміють ні суті своєї 

спеціяльности, ні того, чого вони 
насправді хочуть, — каже керівник 
проєкту Галина Бордун. — Виступаю-
чи з лекціями перед студентами, на-
магаємося допомогти їм зрозуміти, 
які компетенції вимагатимуть у них 
різні підрозділи, зокрема, й владні. 
Важливо, щоб уже з перших курсів 
студенти орієнтувалися на необхідні 
знання і чітко бачили себе в майбут-
ньому. У Львівській політехніці, до 
прикладу, зі студентами різних спе-
ціяльностей зустрічаємося щомісяця. 
Відбуваються такі зустрічі і у стінах 
міської ради, а п’ятикурсники про-
ходять у нас стажування. Їх, зокрема, 
можна побачити й у „Єдиному вікні“. 
Найкращих, звичайно ж, працевла-
штовуємо в себе.

[СТудІї]
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передбачає право університету: 
визначати тематику та проводити 
за рахунок власних коштів фунда-
ментальні та прикладні наукові до-
слідження за новими науковими і 
технічними напрямами;  розробляти 
наукові, науково-технічні, соціяльно-
економічні прогнози розвитку галу-
зей економіки за найважливішими 
напрямами; здійснювати трансфер 
технологій, розроблених універси-
тетом; визнавати дипломи про здо-
буту в закордонних університетах 
кваліфікацію бакалавра, магістра, 
доктора філософії, доктора наук та 
вчені звання доцента, професора для 
призначення на посаду наукового чи 
науково-педагогічного працівника 
або для продовження навчання в 

університеті в установленому зако-
ном порядку; скеровувати наукових 
і науково-педагогічних працівників 
на стажування, а студентів, аспірантів 
і докторантів на навчання до закор-
донних університетів і навчально-
наукових центрів у межах передба-
чених на це бюджетних коштів, тощо. 
Проєктом Статуту також передбачено 
окремі зміни і доповнення в роботі 
органів громадського самоврядуван-
ня, Конференції трудового колективу, 
Вченої ради університету тощо.

Перед делегатами Конференції 
виступили і відповіли на їхні запитан-
ня проректор з економічних питань, 
головний бухгалтер Анатолій Мороз 
та ректор Львівської політехніки 
Юрій Бобало. 

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

випуск-2011

Залишайтеся 
політехніками на все 
життя!
11 березня в актовій залі Львівської по-

літехніки відбулася остання в навчаль-
ному році церемонія вручення дипломів 
про вищу освіту.

Цикл церемоній урочистих вручень ди-
пломів, які тривали в Політехніці майже 
три місяці, завершили випускники 
2011 року кафедр електричних станцій, 
електричних систем та мереж і електро-
постачання промислових підприємств, 
міст і сільського господарства Інституту 
енергетики та систем керування Львів-
ської політехніки. Вони здобували фах 
на пів року довше, ніж усі решта, тому 
захищали дипломні проєкти та магістер-
ські роботи у лютому. 

З визначною подією молодих фахів-
ців привітали проректор з науково-
педагогічної роботи Дмитро Федасюк, 
заступник директора ІЕСК, декан повної 
вищої освіти Георгій Лисяк, завідувачі 
кафедр, куратори груп. Дмитро Васи-
льович, вручаючи молодим фахівцям 
дипломи про вищу освіту, відзначив, що 
у молодих людей нині на душі тривож-
но і радісно, бо такі моменти у житті 
кожного колишнього студента є знакові 
і пам’ятні. Він побажав їм щасливої долі, 
доброї кар’єри, успіхів у житті надалі, 
нагадав, щоб завжди пам’ятали про те, 
що були і є політехніками і альма-матер 
їх завжди радо зустрічатиме. 

Пам’ятним буде цей день для магістра 
й майбутнього аспіранта університету 
Євгена Гущина: разом із дипломом з 
відзнакою він отримав ще й диплом Мі-
ністерства освіти, науки, молоді і спорту 
України як переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіяди зі спеціяльности 
„Електротехнічні системи електроспо-
живання“.

Георгій Лисяк нагадав присутнім, що 
цієї весни останніми стіни універси-
тету залишає 70 осіб: 18 магістрів 
(із них 9 осіб отримали дипломи з 
відзнакою) та 52 спеціялісти (диплом 
з відзнакою отримала одна особа). 
Він також зауважив, що майбутнє тих, 
хто вступає у дорослий світ, цілковито 
залежить від кожного з них: який світ 
вони собі будуватимуть, у такому й 
житимуть.

Від імени випускників виступили Роман 
Павлишин, Наталя Клименко та Ігор 
Брузі. Всі вони сердечно подякували 
викладацькому колективові за роки на-
вчання, за досвід і батьківське піклу-
вання.

нове у навчанні

Перший кар’єрний крок

→ Закінчення. Початок на 3 с.

закон університетського життя

Відповідно до чинного 
законодавства 
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минулого тижня Львівська політехніка як базовий університет втретє (і востаннє) провела всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт у галузі метрології, стандартизації та сертифікації (включно з 

інформаційно-вимірювальними технологіями). у заході взяло участь тридцять студентів із 14 вишів. Політех-
ніки — серед переможців

[СТудІї]

На урочистому відкритті конкурсу 17 
березня присутніх привітали прорек-
тор Львівської політехніки з наукової 
роботи професор Зорян Піх, директор 
Інституту комп’ютерних технологій, 
автоматики та метрології професор 
Богдан Стадник і завідувач кафедри 
метрології, стандартизації та сертифі-
кації професор Петро Столярчук. Зорян 
Григорович наголосив, що метрологія, 
стандартизація та сертифікація — ак-
туальна й важлива галузь знання, від 
якої залежить якість продукції, точність 
вимірювань, відтак — якість і безпека 
нашого життя, а сам конкурс є гарною 
ілюстрацією інтеґрації науки та освіти.

У четвер студенти чи не цілий день 
доповідали, дискутували. Молоді на-
уковці — з Чернігова, Вінниці, Дніпро-
петровська, Києва, Харкова, Луганська, 
Донецька, Сум і Львова (Політехніки та 

Львівського національного аграрного 
університету) — представили 28 допо-
відей. Знаково, що цьогоріч наукова 
зустріч зібрала найбільшу кількість 
учасників за останні три роки.

У п’ятницю підбили підсумки ро-
боти. Як розповів секретар конкурсу, 

професор кафедри метрології стан-
датртизації та сертифікації Політехніки 
Володимир Ванько, комісія відповідно 
до положення конкурсу визначила 
десять переможців; вони отримали 
спеціяльні дипломи та подарунки від 
Політехніки. Серед найкращих — і двоє 
студенток ІКТА: Анна Хома (2 курс) та 
Юлія Зеліско (3 курс). Відзначено й 
команди: перше місце посіли пред-
ставники Вінницького національного 
технічного університету, друге — Хар-
ківського національного університету 
радіоелектроніки, третє — Націо-
нальної металургійної академії Укра-
їни (Дніпропетровськ). За словами 
Володимира Михайловича, студенти 
продемонстрували високий рівень (це 
й актуальність порушених проблем, 
й практична цінність та новаторство 
ідей), що не може не тішити.

― „У щастя людського два рівних є кри-
ла: / Троянди й виноград, красиве і ко-
рисне“. Я думаю, що ці слова Максима 
Рильського дуже пасують вашому ко-
лективу, бо тут дійсно зібралися люди, 
які вміють бачити красиве і вміють бути 
потрібними суспільству… І дуже приєм-
но, що за короткий час — десять років 
— ви знайшли себе у такому великому 
організмі, як Львівська політехніка; 
зуміли щасливо поєднати молодість 
і досвід, — такими словами привітав 
колектив кафедри директор ІГСН Ігор 
Карий на відкритому урочистому за-
сіданні, що відбулося минулої п’ятниці.

Власне, до ювілянтів, у 29-й корпус 
на вулиці з гарною весняною назвою 
Квітнева, завітало керівництво ІГСН, ко-
леги з кафедр інституту та Франкового 
університету. Разом згадували важливі 
дати у становленні кафедри, називали 
знакові імена й, звісно, окреслили 
досягнення, адже, як влучно завва-
жила в. о. завідувача кафедри Лариса 

Климанська, кругла дата — це „нагода 
похвалитися”.

Кафедра соціології та соціяльної 
роботи створена у березні 2001 року 
внаслідок канадсько-українського про-
єкту „Реформування соціяльних служб“. 
Її заснуванню, нагадала доцент Ніна 
Гайдук, передував не один рік роботи 
десятків людей в Україні й за океаном. 
Серед тих, хто доклався до становлення 
й розвитку кафедри: Лариса Климанська, 
Ніна Гайдук, Віктор Савка, Володимир 
Піча, Леонід Кизименко, Володимир За-
дорожний, Ірина Ключковська, Наталія 
Черниш, Бред МакКензі, Шерлл Караїм та 
ин. Не могли не згадати й про такі важливі 
факти з життя кафедри (а відтак універ-
ситету), як заснування першої в Україні 
Студентської соціяльної служби, прове-
дення міжнародних конференцій, участь 
в обговоренні світових освітніх стандартів 
у галузі соціяльної роботи та инше.

Завдяки чималій активності кафе-
дру знають не тільки у Львові й Україні 

(мова про контакти з громадськими 
організаціями, державними установа-
ми тощо), а й за кордоном. Політехніки 
тісно співпрацюють з Манітобським 
університетом (Вінніпег): з 2003 року 
обмінюються студентами; на сьогод-
ні семестрову програму навчання в 
Канаді виконали 10 наших студентів, 
аналогічну українську програму — 5 
канадців. За словами директора ІГСН, 
на ниві міжнародної співпраці кафедра 
ССР — показова. За допомогу (зокрема 
перекладацьку) в розвитку міжнарод-
них зв’язків соціологи щиро дякували 
кафедрі іноземних мов Політехніки. У 
відповідь завідувач цієї кафедри Воло-
димир Задорожний завважив, що мови 
є засобом комунікації між людьми й 
культурами, але про душу цієї комукації 
дбають саме соціяльні працівники, які 
працюють з „єством людини“.

Сторінку підготувала  
Ірина ШУТКА

ювілей кафедри

Кафедра соціології та соціяльної роботи Львівської політехніки відзначає 10-річчя від часу свого заснування: 
минулого тижня відбулися ювілейна студентська конференція та відкрите урочисте засідання кафедри

І молодість, і досвід

студентська наука

Майбутні метрологи продемонстрували 
високий рівень
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Інтелектуальний підхід до власного майбутнього

[СТудІї]

Відділ освітніх послуг (трансформу-
вався з підготовчих курсів). Вони тісно 
співпрацюють в одному напрямі — 
професійно-кар’єрній орієнтації шко-
лярів, тобто допомагають їм правильно 
обрати майбутню професію. Така по-
треба особливо посилилась останніми 
роками, коли школярі отримали мож-
ливість подавати документи при вступі 
у кілька вишів на різні спеціяльності.

― Абітурієнт перестав бути про-
фесійно орієнтованим. Почастішали 
випадки, коли дитина проходить по 
балах на певну спеціяльність, однак 
розуміє, що не туди потрапила, — 
констатує директор Центру Олександр 
Захар’яш. — Як показує досвід, почина-
ти профорієнтаційну роботу в 11 класі 
вже пізно — допомога у правильному 
виборі професії потрібна на більш 
ранніх етапах.

Зорієнтуватися щодо майбутнього 
фаху в Центрі школяреві допомагають 
ще й інтелектуальні центри дозвілля 
молоді — поєднання зусиль Відділу 
професійно-кар’єрної орієнтації та 
МТАН (в їхніх рамках круглі столи, 
зустрічі з фахівцями певних галузей, 
дослідницька робота в Малій технічній 
академії тощо), психологічне сприяння 
у виборі майбутньої професії.

Інтелектуальне дозвілля

Інтелектуальні центри дозвілля моло-
ді — це шанс для всіх школярів, адже 
участь у них можуть брати всі охочі, не 
лише учні МТАН. Спочатку у Політехніці 
відбувається організаційне засідання, 
на ньому школярі обирають собі пев-
ні напрями, а тоді керівники секцій 
МТАН „розбирають“ 8―10-класників 
по інститутах і регулярно проводять 
заняття. Школярам дозволяють пара-
лельно записуватись на кілька секцій, 
якщо вони встигають за часом. 

В інтелектуальних центрах дозвіл-
ля молоді виступають самодостатні 
люди, які досягли певних кар’єрних 
та професійних успіхів, завдяки чому 
школяр починає краще орієнтуватися 
в майбутній професії.

Для школярів, які мешкають за 
межами Львова, Центр організовує 
виїзні засідання. На таких заняттях 
школярі можуть втручатися у роз-
повіді викладачів, брати участь у 
дискусіях. Для пожвавлення зустрічі 
Олександр Захар’яш після кожного 

круглого столу показує дітям якийсь 
експеримент:

― Намагаюся підібрати такий, 
щоб їх здивував і спонукав не просто 
спостерігати, а пояснити те чи инше 
явище. Иноді вони зразу пропонують 
свої версії, і ми не можемо розійтися 
після заняття, инколи саме той експе-
римент якраз розворушує авдиторію. 
Школярі починають розпитувати, чи 
можуть самі таке зробити тощо.

Керівник Центру переконаний, що 
такий формат взаємодії з підлітками 
вибрали дуже вдало, бо спілкування з 
дітьми, з батьками свідчить, що вони 
тим задоволені:

― Нас запрошують різні заклади 
з усього Західного регіону (найчасті-
ше проводимо такі виїзні засідання 
інтелектуальних центрів дозвілля мо-
лоді на базі міжшкільних виробничих 
комбінатів). 

Прикладний аспект

― Для регіонів ми передбачили так 
званий режим онлайн, — каже Олек-
сандр Сергійович, — вони можуть 
навчатись у малій академії через інтер-
нет. Долучаються школярі і зі сусідніх 
областей.

Зрозуміло, що учні в Центрі отри-
мують добрі знання, однак МТАН та 
інтелектуальні центри дозвілля мо-
лоді ― це ще й допомога для самого 
вишу. Адже Центр, підвищуючи рівень 
знань із точних наук школярам, пропо-
нує університетові абітурієнтів, готових 
до вишівської науки, тобто МТАН, Від-
діл професійно-кар’єрної орієнтації 
та Відділ освітніх послуг скорочують 
прірву між школою та університетом.

Психологічне сприяння

Та самих знань із певних предметів не-
достатньо, аби остаточно визначитись, 
у якій саме професії застосувати їх у 
майбутньому.

― У всьому світі зараз послугову-
ються психологічними тестуваннями, 
аби визначити, до чого дитина більш 
схильна — до комп’ютерних наук, до 
механіки чи має нестандартне творче 
мислення. Звісно, анкетування, тести 
мають ймовірнісно-статистичний 
характер, але загалом, як показує 
об’єктивна статистика, добрі тести 
дають до 70 відсотків правдивого 
результату діягностики, — вважає 
Олександр Захар’яш. — Ми також 

вирішили допомогти школярам — 
йдеться про організацію психологіч-
ного сприяння у виборі майбутньої 
професії.

У Центрі цим аспектом займаються 
викладачі кафедри психології, педаго-
гіки та права Львівської політехніки. 

Все тільки починається

У планах Центру — робити науково-
популярні телепередачі, дещо схожі 
за формою на виїзні засідання інте-
лектуальних центрів дозвілля молоді.

Ще одна ідея — заявити про себе 
на міжнародному рівні. Цей шлях уже 
розпочато — йдеться про втілення 
історико-економічно-екологічного 
проєкту „Чисте Побужжя“. Передовсім 
ідея Олександра Сергійовича дозволяє 
залучити всі секції МТАН до одного 
спільного проєкту:

― Для місцини, де бере початок 
Західний Буг на Золочівщині, юні архі-
тектори спроєктують гарні альтанки, які 
міститимуть інформацію власне про ту 
територію, про історію краю. Будівель-
ники розрахують конструкцію будів-
ництва. Хіміки (екологи) мають міряти 
ступінь забруднення води на початку і 
після населеного пункту. Ті прилади, які 
вони використовуватимуть, розробля-
тимуть діти зі секції ІТРЕ. Математики 
і комп’ютерники мають математично 
моделювати процеси.

Після виступу з тим проєктом на 
Міжнародному економічному форумі 
в Трускавці восени минулого року 
політехніки отримали листа з пропо-
зиціями співпраці, адже подібні ідеї 
мають і в инших регіонах України. Крім 
того, в Польщі вирішили продовжити 
цей проєкт на своїй території, котрою 
тече Західний Буг, допровадити його 
до Вісли. Тобто це такий транскордон-
ний проєкт.

― Зараз ми розробляємо кошторис 
на запит европейського центру науки 
для реалізації проєкту. Одна з „фі-
шок“ — автобус, який має бути пере-
обладнано на пересувну лабораторію. 
Ми хочемо залишити 15 місць для 
міні-конференц-залу, решту автобуса 
заставити стелажами для обладнання, 
яке використовуємо, проводячи наші 
досліди, — ділиться мрією Олександр 
Захар’яш. — І якщо нам це вдасться, 
ми будемо, мабуть, найцікавішим 
університетом з точки зору контакту з 
абітурієнтами. 

Тетяна ПАСОВИЧ

→ Закінчення. Початок на 4 с.

профорієнтація
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меґан Річі — юна дослідниця з університету Кейс вестерн Резерв (Case Western Reserve University), Клів-
ленд, штат Огайо — одного з потужних наукових осередків Сша. меґан отримала бакалаврський ступінь 

з біології та психології, має досвід дослідницької роботи. Скориставшись Програмою ім. Фулбрайта (яка до-
зволяє нашим науковцям певний час попрацювати в америці, а американським — у нас), меґан приїхала в 
україну, де за допомогою викладачів кафедри соціології та соціяльної роботи Політехніки вивчає розвиток 
вихованців львівських інтернатів

[СТудІї]

— Меґан, коли Ти за-
цікавилася соціяль-
ною роботою?
— В університеті я 
активно займалася 
науковою роботою. 
Перші мої досліджен-
ня були пов’язані з 
дітьми із психічними, 
зокрема емоційними, 
настроєвими розлада-
ми: коли, скажімо, ди-
тина перебуває у стані 
депресії чи опанована 
відірваними від реальности ідеями. 
Такі діти не надто добре вчаться, бать-
ки часто скаржаться на їхню поведінку, 
проте вони — дуже-дуже-дуже творчі. 
І, власне, я досліджувала прояви та 
рівень їхньої творчости. У своїй роботі 
використовувала рольові ігри; діти 
вигадували історії, виконували різні 
завдання, наприклад, мали завершити 
і назвати малюнок. Для вимірювання 
рівня їхнього творчого потенціялу я 
застосовувала спеціяльні, розроблені 
науковцями, психологічні шкали. Ви-
явилося, що цей рівень дуже високий, 
значно вищий порівняно з характерис-
тикою, скажімо так, звичайних дітей; 
що їм притаманний оригінальний, 
нетрадиційний погляд на речі. Назагал 
у суспільстві існують стереотипи щодо 
таких дітей, їхня стигматизація. Я ж 
намагаюсь акцентувати на позитиві, 
тобто на тому, що дитина може, що 
їй вдається, на противагу тому, чого 
вона не може.

— Чому Ти приїхала в Україну і над 
якою проблемою працюєш тут?
— До приїзду сюди підштовхнуло 
відвідання лекції одного з відомих 
професорів, який, поміж иншим, за-
ймався питанням усиновлення дітей 
в Румунії та Україні. Власне, від нього 
я й дізналася про Україну. Тут я ви-
вчаю окремі питання розвитку дитини 
(інтелектуального, емоційного, со-
ціяльного, пізнавальної діяльности), 
становлення її особистости, а також 
особливості роботи установ, які мають 
дбати про такий розвиток. Працюю з 
вихованцями інтернатів віком від 6 до 

10 років. 
В основі моєї ро-

боти — програма ігро-
вої терапії. Вона пе-
редбачає спілкування 
з дитиною віч-на-віч, 
використання гри, різ-
номанітних іграшок, 
придумування історій 
(до прикладу, на тему 
„дівчинка готується до 
сну“). Власне, дитина 
сама має вигадати 
розповідь. І якщо зви-

чайні діти впереваж знають, як фанта-
зувати, то у дітей з інтернату схильність 
до творчости не настільки розвинена, 
адже у їхньому вихованні акцентується 
насамперед на запам’ятовуванні, ви-
вченні віршів, правил тощо. Тим часом 
гра, складання історій навчає дітей 
бачити причинно-наслідкові зв’язки, є 
своєрідною підготовкою до дорослого 
життя. Тож значення гри для розви-
тку дитини — це центральне питання 
для мене: намагаюсь з’ясувати, якого 
позитивного впливу зазнає дитина за-
вдяки процесу гри, як гра впливає на її 
пізнавальну здатність, як дитина може 
вдосконалити гру.

— Як долаєш мовний бар’єр, хто Тобі 
допомагає?
— Мушу визнати, проблема мови 
ускладнює роботу. Значно простіше 
самому налагоджувати  контакт з дити-
ною, посередництво перекладача тут 
не зовсім сприятливе. Та я намагаюся 
брати на себе ініціятиву максимально 
і зводити втручання посередника до 
мінімуму. А допомагають мені студен-
ти (з УКУ та Політехніки), викладачі. У 
налагодженні ж зв’язків з інтернатами 
вагомою є роль кафедри соціології та 
соціяльної роботи, зокрема пані Со-
фії Ставкової, яка є координатором 
практики студентів спеціяльности „Со-
ціяльна робота“.

— Чи використовуватимеш свої 
українські напрацювання в майбут-
ньому?
— Планую опублікувати результати 
досліджень. А дещо вже предста-

вила на конференціях, зокрема у 
Львові, Одесі, Криму. Мушу сказати, 
що отримані результати переверши-
ли мої очікування. І це навіть попри 
те, що досі я працювала тільки з 
молодшою віковою категорією — 
здебільшого зі шестилітками, які 
не завжди готові до виконання по-
ставлених завдань. Хоч переважно 
з допомогою гри, ляльок все-таки з 
дитинки вдається „витягнути“ роз-
повідь. Тепер же я працюватиму зі 
старшими дітьми, тож, думаю, про-
грес буде очевидним.

— Україна, українці, Львів — Твої 
враження…
— Можна було б книжку написати! 
Львів — чудове, дуже гарне місто, з 
прекрасною архітектурою. У перший 
тиждень свого перебування тут я по-
бувала у Шевченківському гаї, позним-
кувала старовинні українські хатки і 
надіслала ці фото додому, сказала, 
що живу в такій хатці, — і мої рідні 
повірили (сміється)! А вже коли наді-
слала додому  світлини площі Ринок, 
де насправді мешкаю, родичі не могли 
уявити, що я живу серед такої краси, як 
у казці!.. Щодо  українців — вони більш 
відкриті, ніж американці, до того ж в 
усьому. І хоч, може, перший контакт 
з ними встановити не так просто, але 
вже коли він налагоджений, тобі за-
вжди готові допомогти.

— А що не подобається?..
— Інколи ця, здавалось би, така по-
зитивна відкритість переходить межу. 
Наприклад, стороння людина може 
зробити зауваження стосовно твоєї зо-
внішности, зачіски чи взуття… У нас так 
не прийнято. Загалом же в мене дуже 
багато позитивних вражень. Якось у 
кафе хтось із відвідувачів, зрозумівши, 
що я іноземка, подарував мені квітку 
і сказав „Ласкаво просимо в Украї-
ну!“ — це було так приємно!

Спілкувалася Ірина ШУТКА

P.S. За допомогу у підготовці інтерв’ю 
автор висловлює вдячність доцентові 
кафедри ССР Політехніки Ніні Гайдук.

за новим досвідом

„У роботі з дітьми акцентую на позитиві“
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Полковник Іван Богун 
розбив поляків під 

Вінницею

Цілий тиждень у березні 1651 р. 
козаки-богунівці обороняли місто, 
відбивали всі польські наступи Ка-
линовського. Тим часом підійшли 
передові полки Хмельницького й 
під Липівцем, неподалік Вінниці, 
завдали такого удару, що польське 
в ійсько почало панічно т ікати. 
Як писав очевидець-поляк, один 
козацький корпус під проводом 
генерального осавула Демка Ми-
хайловича з одного боку, а вій-
сько Богуна — з другого загнали 
рештки армії Калиновського аж до 
Кам’янця. Допомагав полковникові і 
Семен Височан, керівник антиполь-
ських виступів на Покутті.

Іван Богун брав участь у всіх 
битвах національно-визвольної 
війни українського народу, навіть 
і після Богдана Хмельницького. У 
січні 1654 р. полковник Іван Богун 
і кошовий Іван Сірко відмовилися 
присягнути на вірність московсько-
му цареві. Богун був противником 
промосковської та пропольської 
орієнтації деяких українських геть-
манів. Полковник вигравав геть усі 
битви, виходив з найскрутніших 
ситуацій. Його без перебільшення 
називають великим полководцем 
України.

„Ой, не нам, та не нам, 
в кайданах ходити!“

130 років тому 
у с. Білі Осла-
ви,  нині  На-
двірнянського 
району Івано-
Франківської 
о б л а с т и ,  у 
світ прийшла 
у к р а ї н с ь к а 
письменниця 
Марійка Підгі-

рянка. Понад 40 років пропрацювала 
Марія Омелянівна на ниві народної 
освіти. Окремими виданнями над-
руковано її поетичні збірки „Відгуки 
душі“, збірничок віршів для дітей 
„Ластівки“, поема „Мати-страдниця“, 
п’єси „У чужому пір’ю“, „Гануся“ та 
ин. Письменниця, проживаючи на 
Гуцульщині, а навіть у бараках Ґмін-

да, повсякчас допомагала краянам, 
організовувала школи для україн-
ських дітей, вчила любити Україну 
з раннього віку. На одній із шкіл Гу-
цульщини, де вона вчителювала, ви-
карбовано на пам’ятній дошці слова 
письменниці „Ой не нам, та не нам 
в кайданах ходити! Ой, не нам, та не 
нам, ворогам служити!“.

Донцов: „Не можна  
бути слабким“ 

Дмитро Дон-
цов ― ідеолог 
укра їнського 
націоналізму, 
публіцист, лі-
т е р а т у р н и й 
критик, полі-
тик. Родом він 
із Мелітополя, 
з давньої ко-
зацької роди-

ни. Ще за царської Росії змушений 
був виїхати за кордон (1908 р.), 
оскільки виступав проти російсько-
го імперіялізму, до речі, в усіх його 
проявах — зокрема й у часи СРСР. 
Дмитро Донцов вказував на орга-
нічний зв’язок України зі Заходом і 
засуджував ті духовні течії в україн-
ському суспільстві, які цей зв’язок 
послаблювали. Виходячи з козаць-
ких традицій, Донцов вказував на 
значення войовничости й активізму 
у вихованні молоді. Гостро крити-
кував марксизм із його історичним 
матеріялізмом. Його праці значною 
мірою спричинили до послаблення 
лівих (передовсім комуністичних) 
ідей. А тези Дмитра Донцова 20-их, 
30-их рр. стали впереваж основою 
революційно-підпільної діяльнос-
ти ОУН. У своїх книгах, публікаціях 
автор відзначається пристрасною 
арґументацією і динамічним стилем, 
вільно орудував цитатами з творів 
самих противників. Дмитро Донцов 
стояв на засадах історичного та прак-
тичного ідеалізму, ідеалістичного 
волюнтаризму, відстоював спільноту 
твердої ірраціональної волі, що дуже 
необхідно інтровертному складу 
характеру українця. Дмитро Донцов 
часто нагадував, що не можна бути 
слабким у часи великої відповідаль-
ности за долю своєї нації.

Підготував 
Олег СЕМЕНИШИН

наш календар

24 березня — День боротьби із захво-
рюванням на туберкульоз. 
25 березня — День працівників Служби 
безпеки України.
27 березня — Міжнародний день 
театру.

• • •
24.03.1881 — народився Дмитро Ре-
вуцький, український музикознавець, 
фольклорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікробіолог 
Роберт Кох відкрив збудник туберку-
льозу.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник Та-
расові Шевченку в Харкові ( скульптор 
М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун 
розбив поляків під Вінницею.
25.03.1881 — народився Бела Барток, 
угорський  композитор, автор опери 
„Замок  герцога Синя Борода“.
25.03.1942 — народився Василь Рубан, 
український письменник та історик.
26.03.1908 — помер Володимир Анто-
нович, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас, 
український історик і композитор, ав-
тор опери „Катерина“.
27.03.1654 — гетьман Богдан Хмель-
ницький підписав Переяславську угоду 
з Московщиною. 
27.03.1891 — померла Марія Садов-
ська (Тобілевич-Барілотті), українська 
співачка та драматична акторка.
27.03.1968 — загинув Юрій Гагарін, 
перший у світі космонавт.
28.03.1623  — народився Роман 
Ракушка-Романовський, козацький 
літописець.
28.03.1891 — народився Олекса Сліса-
ренко, український письменник.
29.03.1864 — перша театральна ви-
става у Львові українською мовою 
(„Маруся“ Г. Квiтки-Основ’яненка), 
яка започаткувала створення театру 
„Руська бесіда“.
29.03.1881 — народилася Марійка 
Підгірянка (Домбровська), українська 
поетка, авторка творів для дітей.
29.03.1972 — помер митрополит Іларі-
он (Іван Огієнко), український учений і 
громадський діяч, міністр освіти УНР.
30.03.1746 — народився Франциско 
Хосе де Ґойя, еспанський живописець 
і графік.
30.03.1853 — народився Вінсент Ван 
Гог, голландський живописець.
30.03.1892 — народився Стефан Банах, 
український і польський математик, 
один із творців сучасного функціо-
нального аналізу, професор Львівської 
політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, 
публіцист, видавець i громадський 
діяч, ідеолог українського націона-
лізму.

Карби нашої величі
пам’ятні дати
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у вінок кобзареві

Початок весни у Львівській політех-
ніці завжди проходить під знаком 

Тараса Шевченка. Щороку, готуючи 
сценарій урочистого вечора, керів-
ництво Народного дому „Просвіта“ 
(директор — заслужений працівник 
культури України Степан Шалата) 
обирає тематику, яка найбільше від-
повідає настроям у суспільстві. Цьо-
горіч провідною темою літературно-
мистецького вечора, присвяченого 
197-ій річниці від дня народження 
Тараса Шевченка, який відбувся 10 
березня, стало послання Кобзаря „І 
мертвим, і живим, і ненародженим…“.

Святковий вечір відкрила дирек-
тор Міжнародного інституту освіти, 
культури і зв’язків з діяспорою Ірина 
Ключковська декламуванням Шевчен-
кового послання. Її виступ, уривком із 
цієї ж поезії, доповнив спів Народної 
хорової капели студентів „Гаудеамус“ 
(художній керівник і диригент Роман 
Дзундза).

Майстерність декламації віршів 
Тараса Шевченка продемонстрували й 
студенти ІАРХ Юрій Чушак і Микола Ко-
черган та переможець Конкурсу читан-
ня Шевченківських творів студент ІГСН 
Тарас Гись. Вдало поєднувала виступи 
ведуча урочистого вечора заслужена 
артиста України Ірина Швайківська.

Чи не найрізнобарвнішою була му-
зична частина вечора — від класичних 
творів українських композиторів до 
сучасних мелодій на вірші Шевченка. 
Класичну частину виконав Камерний 
оркестр „Поліфонія“ під керівництвом 
Назара Яцківа („Думи мої“), солістка 
Вероніка Посадська („Ой маю, я маю 
оченята“) та соліст Ігор Міхневич („Ой 
по горі ромен цвіте“). Пісню „Нащо 
мені чорні брови“ неперевершено 
заспівала асистент кафедри дизайну 
та основ архітектури ІАРХ Катерина 
Лесюк-Штанько. Доповнив святко-
вий вечір спів Народного камерного 
вокального ансамблю „Аколада“ під 
керівництвом Володимира Савицького.

Особливого колориту вечорові до-
дав фольк-гурт „Марвінок“, який пере-
ніс глядачів у давні часи, коли жінки 
глибокими голосами виливали щем, 
який переповнював їхні душі. Доповни-
ли дух прадавности гості вечора — дует 
лірника Олеся Коваля та гусляра Гордія 
Старуха, які передали інтонації давніх 
мандрівників, що ходили від села до 
села, від міста до міста, розповідаючи 

про події, які відбувалися в Україні 
вдавнину. 

Сучасну мелодику вніс Народний 
ансамбль бандуристок „Заспів“ (ке-
рівник Христина Залуцька), виконавши 
пісні „Забіліли сніги“, „Шевченкова 
верба“, та Ансамбль естрадної пісні 
(керівник Ольга Копоть) піснею „Не 
тополю високую“.

Родзинкою вечора став прем’єрний 
виступ відродженого Симфонічного ор-
кестру Львівської політехніки (художній 
керівник і головний диригент Назар 
Яцків, диригент Ярослав Горбаль). 
Музиканти виконали уривки з опер 
Семена Гулака-Артемовського „Запо-
рожець за Дунаєм“ та „Назар Стодоля“ 
(солістка Ольга Муль) та пісню „Давно 
те минуло“ (соліст Ігор Коцаба).

Як і завжди, неперевершено висту-
пили актори-політехніки з Народного 
театру-студії „Хочу“ (керівник — Ірина 
Швайківська). Молоді артисти зіграли 
уривок із поеми „Гайдамаки“. Допо-
внив виставу танець із шаблями юнаків 
у козацькому вбранні.

Завершальним акордом Шевчен-
ківського вечора став спів Народного 
чоловічого хору „Орфей“ (художній 
керівник та диригент Володимир Вівча-
рик), який виконав пісні „Огні горять“, 
„Ревуть, стогнуть гори-хвилі“. На закін-
чення урочистости хор „Орфей“ разом 
зі студентським — „Гаудеамус“ та всіма 
присутніми в залі заспівали „Заповіт“.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

у ніч на 16 березня на 74-му році 
життя помер відомий україн-
ський правозахисник, дисидент, 
багаторічний політв’язень, 
один із засновників української 
гельсінської спілки Іван Гель. Він 
був членом редколегії журналу 
„Український вісник“, головою 
комітету за виведення з підпілля 
та легалізації УГКЦ, депутатом, 
заступником голови Львівської 
обласної ради першого демо-
кратичного скликання (1990 — 
1994). Очолював Львівську 
обласну комісію відновлення 
прав реабілітованих.

65 років тому було заборонено 
українську Греко-католицьку 
церкву. 8 — 9 березня 1946 року 
на Львівському соборі, який 
ще називають псевдособором, 
ухвалили рішення про перехід 
греко-католиків в лоно Росій-
ської православної церкви. Усіх, 
хто відмовився, репресували. Ти-
сячі священиків греко-католиків 
опинилися в радянському кон-
центраційному таборі. Серед них 
і провідник УГКЦ Йосип Сліпий. 
Заборону з церкви було знято в 
1990 році.

З ініціятиви найбільшої незалежної 
природоохоронної організації — 
всесвітнього фонду природи 
(WWF) 26 березня о 20.30 люди 
в усьому світі вимкнуть світло на 
одну годину — „Годину Землі“, 
щоб засвідчити необхідність 
об’єднаних дій для боротьби зі 
зміною клімату. Окрім симво-
лічного вимкнення світла на 60 
хвилин, цьогоріч зроблять наго-
лос на необхідності щоденних дій 
кожного громадянина та уряду у 
сфері енергоефективности, збе-
реження навколишнього середо-
вища, ощадливого використання 
ресурсів задля подолання про-
блеми зміни клімату і досягнення 
гармонії з природою.

За повідомленням держслужби 
статистики, населення україни в 
січні цього року зменшилося на 
18449 людей і на 1 лютого 2011 р. 
становило 45760051 людину. В 
Україні кількість міського населен-
ня на 1 лютого 2011 року стано-
вить 31432584 людей, кількість 
сільського — 14327467 людей. 

За матеріялами інформаґенцій

Слова правди і науки для усіх  
на всі віки
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У рамках підготовки до 200-літ-
тя від дня народження Тараса 

Шевченка 17 березня у Львівській 
політехніці відбулася презентація 
збірника матеріялів Міжнародної 
науково-практичної конференції 
„Тарас Шевченко та кобзарство“, яку 
торік у квітні провів Міжнародний 
інститут освіти, культури та зв’язків 
з діяспорою Львівської політехніки.

Ідея підготовки цього видання на-
родилася одразу ж після конференції. 
І ось, завдяки чудовій поліграфії ви-
давництва Львівської політехніки, 
громадськість Львова отримала пре-
красний подарунок, який не лише при-
ємно брати в руки, а й ще приємніше 
поринути у світ наукових досліджень. 

Збірник, до якого ввійшли виступи 
на конференції відомих учених, моло-
дих науковців та громадських діячів, 
укладено у розділи: „Кобзарство як ду-
ховний імператив світогляду Шевчен-
ка“, „Філософсько-естетичні рефлексії 
спадщини Шевченка“, „Кобзарство як 
концентр українського національного 
духу“. Матеріяли перечитуєш не без 
хвилювань, адже вони повертають 
втрачені пріоритети й підмінені вар-
тісні життєві орієнтири. 

Організатори зустрічі небайдужих 
людей (МІОК, Львівська політехніка, 
Львівська обласна організація Все-
українського жіночого товариства 
ім. Олени Теліги та Музей Тараса Шев-
ченка Львівського Палацу мистецтв) 
мали на меті ще раз привернути увагу 
громадськости до відзначення цієї 
важливої для українців дати. Тому й не 
дивно, що розмова плавно перейшла 
в обговорення заходів, які з цієї наго-

ди планує проводити 
ініціятивна громадська 
група Львова. 

На думку проректо-
ра Львівської політех-
ніки Богдана Моркля-
ника, директора МІОК 
Ірини Ключковської, 
поета і громадського 
діяча, лавреата Націо-
нальної премії України 
ім. Т. Шевченка Іго-
ра Калинця, директо-
ра Музею Шевченка 
Львівського палацу 
мистецтв Романа Нако-
нечного, голови Львівського осередку 
Всеукраїнського жіночого товариства 
імени Олени Теліги Тетяни Шаленко 
та инших, організаторам і учасникам 
як конференції, так і цього видання 
вдалося привернути увагу суспільства 
до маловідомих сторінок культурно-
духовної спадщини великого Кобзаря 
й кобзарства, допомогти молодому по-
колінню застановитися над морально-
етичними засадами цієї творчости, 
спонукати молодь до переосмислення 
нашої духовної спадщини й пропагу-
вання її серед спільноти. 

Значення події коментує головний 
редактор тижневика „Аудиторія“ Ярос-
лава Величко:

― Це велике щастя, що за роки не-
залежности України на державницьких 
позиціях утвердилося покоління на-
уковців, істориків, літературо-, музико-, 
мистецтвознавців і т. д. — справжньої, 
а не номенклатурної еліти, і на ство-
реному ними фундаменті правдивих 
наукових досліджень виросло і зайняло 
своє місце в суспільстві нове покоління 

українців, яких уже не 
задурити ярликами на 
кшталт „Шевченко ― 
революціонер, демо-
крат, інтернаціоналіст, 
атеїст“, чи принизливим 
клеймом „шароварщи-
ни“, чи брудною „бузи-
нівщиною“. 

Та, на жаль, цього 
року з’явилася нова 
тенденція в змалюван-
ні образу Шевченка як 
слабовольного, нещас-
ливого в особистому 
житті чоловіка, твор-

чість якого продиктована розпачем від 
нерозділеного кохання, образи на всіх 
і на все, певним чином навіть озлобле-
ности. Це ще один вишуканий спосіб 
принизити великого Кобзаря, відволік-
ти увагу сучасників від його заповітів 
та пророцтв. Ми бачимо, що минають 
роки, століття, а ім’я Шевченка, як тоді, 
так і досі, наводить жах, викликає нена-
висть в українофобів. Вони розуміють, 
що нікому уже не вдасться викинути 
українського Пророка з національної 
пам’яті, що вже неможливо замовчу-
вати його провідні твори, навішувати 
ярлики, тому й починають його трак-
тувати на свій жалюгідний, ниций лад. 
Але постать Шевченка така могутня, що 
витримала і витримає і цю „любов“, і 
ненависть, і наклепи, і лицемірство, і 
блюзнірство. Бо вона — плоть від плоті 
українського народу, його біль, надія, 
віра і справжня непідкупна любов. 

Велика вдячність організаторам, 
авторам та учасникам, як конференції, 
так і цього видання, за їхню подвиж-
ницьку працю.

Постать, що 
об’єднує українців
Міжнародний інститут осві-
ти, культури та зв’язків з 
діяспорою підтримав ініція-
тиву громадськости Львова 
і увійшов до складу органі-
заційного комітету з нагоди 
відзначення 200-х роковин 
від дня народження Тараса 
Шевченка. В рамках цієї 
підготовки у 2013 році буде 
проведено IV міжнародний 
конгрес „Діяспора як чинник 
утвердження держави Укра-
їна в міжнародній спільноті“. 

— Для нас Шевченко — 
особливий. Працюючи із за-
кордонними українськими 
громадами, бачимо, що ця 
постать спроможна навіть 
і після своєї смерти консо-
лідувати українців усього 
світу, — вважає директор 
МІОК Ірина Ключковська. 

На прощу до Тараса

Колектив МІОК, як співорга-
нізатор, взяв активну участь 
у підготовці Шевченківсько-
го вечора-концерту україн-
ців Словаччини „На прощу 

до Тараса…“, який відбувся 
в актовій залі Львівського па-
лацу мистецтв. Гостей імпре-
зи привітала директор МІОК 
Ірина Ключковська. Вона 
відзначила, що „Україна у  ці 
дні дихає Шевченком, його 
словом. Нас переповнює 
радість, бо у ці березневі 
дні він прийшов на світ. Нас 
огортає сум,  бо цими бе-
резневими днями він відій-
шов від нас. Ми відчуваємо 
торжество, бо він воскресає 
в наших душах і серцях. Сьо-
годні наша планета одягнула 
українські шати, і всюди, 

на всіх континентах, де є 
українці, звучить його слово 
і дивляться його очі“.

Ірина Ключковська вручи-
ла грамоту МІОК Ліні Гвать, 
професійній акторці, продю-
серу та режисеру з Ряшева 
(Словаччина) за вагомий вне-
сок у поширення знань про 
Україну, її традицій та куль-
тури. Коштовні подарунки 
отримали також і колективи, 
які брали участь у Шевчен-
ківському концерті у Львові.

Сторінку підготувала 
Катерина ГРЕЧИН

Духовна спадщина Шевченка
у вінок кобзареві
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11 березня у Львівській політех-
ніці відбулася звітно-виборна 

конференція Колегії студентів та 
аспірантів.

Представники органів студентсько-
го самоврядування Політехніки не 
лише обрали голову Колегії (ним знову 
став Богдан Поліщук), делегатів Конфе-
ренції трудового колективу Львівської 
політехніки, проголосували за заміну 
делегатів до Вченої ради університету, 
але й внесли зміни до Положення про 
студентське самоврядування у Політех-
ніці. Зокрема, ОСС відтепер мають пра-
во розпоряджатися коштами та иншим 
майном, відповідно до чинного зако-
нодавства, погоджувати призначення 
проректора та заступника директора 
інституту, які відповідають за роботу 
зі студентами. Окрім цього, Колегія 
студентів та аспірантів університету 
отримала право керувати фінансовою 
та господарською діяльністю органів 
студентського самоврядування. 

У звітній доповіді Богдан Поліщук 
розповів про спільну успішну діяльність 
Колегії і профкому студентів і аспіран-

тів Львівської політехніки, 
напрями роботи із захисту 
прав та інтересів студентів і 
аспірантів, культурно-масову 
та житлово-побутову роботу, 
міжнародну та наукову ді-
яльність. Зокрема голова 
Колегії закцентував увагу на 
тому, що представники сту-
дентського самоврядування 
Львівської політехніки взяли 
активну участь у розроб-
ці та лобіюванні ухвалень 
нормативно-правових актів, 
що стосуються студентської молоді (ухва-
лення змін до Закону України „Про вищу 
освіту“ в частині студентського само-
врядування), активно виступили проти 
обмеження прав студентів на отримання 
стипендії та запровадження додаткових 
платних послуг, а також посприяли ухвалі 
постанови Кабміну, яка дає можливість 
студентам їздити у відрядження. 

Про діяльність комісії з науки та ор-
ганізації навчального процесу Колегії та 
профкому студентів та аспірантів про-
звітував її голова Олександр Березко. 

З критикою роботи представників, 

які відповідають за роботу органів сту-
дентського самоврядування, виступив 
заступник голови Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Львівської по-
літехніки Юрій Баланюк. Зокрема, 
він наголосив на недостатній участі 
молодших представників у всеукраїн-
ських студентських громадських орга-
нізаціях та в співпраці з молодіжними 
організаціями инших країн. 

Про роботу житлово-побутового 
відділу Львівської політехніки доповів 
заступник директора студмістечка Ігор 
Якубовський. 

Традицією Студентського братства 
Львівської політехніки є зустрічі з 

відомими громадськими діячами, які 
діляться з молоддю своїм досвідом 
формування національної свідо-
мости та громадської роботи. Нещо-
давно братчики провели таку зустріч 
з правозахисником, публіцистом та 
релігієзнавцем, членом-засновником 
Української гельсінської групи Мирос-
лавом Мариновичем.

Молодь мала можливість дізнатися 
про різні аспекти створення та діяль-
ности Української гельсінської групи, 
яка була феноменальним явищем для 
тогочасної України. Мирослав Мари-
нович поділився з братчиками своїми 
психологічними переживаннями, 
внутрішньою боротьбою, розповів про 
життя в ув’язненні. 

― Коли система починає тебе „пе-
ремелювати“, дуже важливо пам’ятати, 
що ти був готовий до цього і знав на 
що йдеш, — наголосив громадський 
діяч. — Головне — перебороти себе, 
щоб витримати суцільний психологіч-

ний тиск, навчитися жити зі знанням, 
що постійно знаходишся під контролем. 
І саме подолання страху є величезною 
школою. Не менш важливо було й не 
піддатися інерції шпигуноманії, щоб 
не зранити близьких для тебе людей. 
Треба було, як колись мені сказала Ми-
хайлина Коцюбинська, вміти любити не 
людство загалом, а людину зокрема. 

Сьогодні, на думку пана Мирослава, 
у громадській діяльності є нові склад-
нощі. Якщо колись можна було легко 
визначити де добро, а де зло, то зараз 
віднайти ту грань дуже складно. Тому 
молодь повинна самодисциплінуватися 
і чітко визначити свої етичні межі. 

Мирослав Маринович зауважив, 
що не треба плутати національну 
гідність з агресією, бо влада сьогодні 
мріє, щоб почалися радикальні дії, які 
їй „розв’яжуть руки“. 

― Проблема в тому, — сказав гість 
братчиків, — що нашому народові 
притаманні лише дві форми реакції 
на кривду. Перша, дуже тривала, це 
„мотання на вус“, коли все бачимо і 

розуміємо, але до певного моменту 
мовчки з цим усім миримося. А по-
тім настає момент, коли народ не 
витримує і, переступаючи через инші 
рівні протестів, переходить до бунту. 
Після цього в суспільстві відбувається 
емоційний спад і знову мовчанка. Біда 
в тому, що ми пропускаємо золоту се-
редину — цивілізований систематич-
ний спротив, який є гарантією успіху. 

Під час тривалої розмови студенти 
обговорювали питання діяльности 
сучасних громадських організацій, 
самоосвіти та багато иншого. У зустрічі 
взяли участь не лише політехніки, але 
й студентська молодь з Національної 
академії мистецтв, Українського като-
лицького університету, ЛНУ ім. І. Фран-
ка, Львівського державного коледжу 
декоративного та ужиткового мисте-
цтва ім. І. Труша та инші. 

У подібному форматі відбулася 
зустріч і з депутатом Зіновієм Сіриком.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

студентське самоврядування

Обрали голову Колегії студентів та аспірантів 

досвід поколінь

Гарантія успіху в боротьбі — цивілізований 
систематичний спротив
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В Інституті підприємництва та пер-
спективних технологій Львівської 

політехніки 17 березня відбулась творча 
зустріч із лавреатом Шевченківської 
премії-2010 письменницею Галиною 
Пагутяк. На ній були присутні студенти 
всіх курсів інституту, а також їх виклада-
чі. Темою обговорення став роман пані 
Галини „Слуга з Добромиля“, за який 
вона й отримала найвищу нагороду. Але 
діялог вийшов за рамки твору, зачепив-
ши філософські питання нашого буття.

Ідея запросити Галину Пагутяк на 
зустріч зі студентами виникла в дирек-
тора ІППТ Осипа Хром’яка після того, 
як він на одному з Форумів видавців 
за допомогою Марини Гримич по-
знайомився з письменницею. Під час 
поїздки в містичне село Уріж, звідки 
Галина родом, домовились про візит. 
Співорганізаторами зустрічі стала бі-
бліотека, яка, за словами її завідуючої 
Яни Печериці, повідомила студентів 
про захід і охочим надала книжки.

Прологом до розмови з Галиною 
Пагутяк став виступ доцента кафедри 
української мови Галини Наконечної. 
Вона, зокрема, зауважила, що „зустріч 
із кожним письменником — це зустріч 
із таємницею“. У своїх творах, на думку 
дослідниці літератури, Галина Пагу-
тяк лише підводить до висновків, які 
кожен читач мусить зробити сам, бо 
„талановита художня книжка ніколи 
не б’є в чоло в сенсі ідеї“.

Дотик до „таємниці“ розпочався із 
зізнання письменниці, що приємно бу-

вати на таких зустрічах, 
оскільки доволі рідко 
доводиться спілкувати-
ся зі студентами. Цього 
року буде здійснено пе-
ревидання двох книжок 
Галини Пагутяк — „Пи-
сар східних воріт притул-
ку“ та „Писар західних 
воріт притулку“. Тепер 
же письменниця допи-
сує книжку „Село Уріж 
та його духи“. Це буде 
своєрідний духовний 
портрет Урожа. Його 
складовими стануть опи-
рі, сни, незвичайні рос-
лини й тварини: „я є хранителькою 
пам’яти свого села — людиною, яка 
пам’ятає давні перекази, легенди і на-
магається передати їх иншим“.

Галина Пагутяк розповіла про те, 
як починала писати свій роман „Слу-
га з Добромиля“ („з Добромиля мої 
предки по материній лінії, тож якби 
я не почала працювати над романом, 
я б стільки багато не довідалася про 
родину“, „захотілося створити образ 
слуги, який буде вірний своєму панові, 
власне на тій вірності впродовж 800 
років і побудовано роман“). Більшість 
запитань, які задавали викладачі, 
оскільки студенти спочатку соромили-
ся, стосувалась власне „Слуги з Добро-
миля“. Хоча Галина Пагутяк торкнулася 
й инших тем — письменницька праця 
(„щоб реалізувати себе як письменник, 
потрібно 30 років важкої праці“, „за 

цей час я написала 18 книжок; мені са-
мій инколи страшно, що я на таку кіль-
кість спромоглася; це теж служіння“), 
література й політика („президенти 
приходять і відходять, а література за-
лишається“, „професія літератора стає 
небезпечною — письменник може 
змінити свідомість людини“, „якщо те-
пер ми промовчимо, то прийдуть уже 
по кожного у дім“), містику творення 
текстів („не починаю писати книгу, 
допоки не присняться перші фрази“).

На завершення зустрічі активізува-
лись і студенти. Зокрема, їх цікавило, 
чому Галина Пагутяк назвала свою 
доньку Ладою, чи існує абсолютна 
справедливість, яка суть буття людини, 
її покликання на землі. Закінчилась 
зустріч автограф-сесією.

Наталя ЯЦЕНКО

На сцені Національного акаде-
мічного драматичного театру 

ім. М. Заньковецької з успіхом три-
вали прем’єрні покази вистави „Не-
вольник“ за поемою Т. Шевченка 
(п’єса М. Кропивницького). 

Це вже друга версія відомого твору. 
Перша понад двадцять років ішла на 
заньківчанській сцені, тобто з 1961 
року, і головні ролі там виконували Фе-
дір Стригун (Степан), Любов Каганова 
(Ярина) і Василь Яременко (Коваль).

Федір Стригун — художній керівник 
театру і режисер нової вистави — вва-
жає тему волі-неволі дуже актуальною. 
„Ми всі — невольники,― сказав корес-
понденту „Аудиторії“ Федір Миколайо-

вич. — І не лише ми, але й всі народи. 
Це вистава про те, як християн загнали 
у рабство“.

…Старий козак Василь Коваль (Фе-
дір Стригун) виряджає свого годованця 
Степана (Олександр Норчук), сина 
Івана Підкови, на Січ. Вдома на нього 
залишається чекати кохана Ярина (На-
талія Поліщук). Через п’ять років Сте-
пан повертається у рідне село сліпим 
кобзарем із хлопчиком-поводирем 
(Данилко Гузиль). Коли він розповідає 
історію своїх поневірянь у турецькому 
полоні, плачуть не лише актори на сце-
ні (за сценарієм), але й глядачі у залі. 
Емоційний вплив на глядача підсилю-
ється дуже цікавим відеорядом: на по-
лотні у глибині сцени демонструються 

кадри — від уривків з художніх фільмів 
про героїчну боротьбу запорізьких ко-
заків до документальної хроніки часів 
Другої світової війни, Чорнобильської 
катастрофи і Помаранчевої революції. 
Завершується вистава музичною об-
робкою величальної „Многая літа“.

Людмила ПУЛЯЄВА

творець зблизька

Замість лекції — зустріч із таємницею

прем’єра

Федір Стригун: „Ми всі — невольники“
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― Інженера-електромеханіка пере-
міг поет, письменник, літературний 
критик, їх — культуролог, тепер, 
здається, домінує політолог… Така 
еволюція зумовлена пошуком себе 
чи зовнішніми чинниками?
― Взагалі-то, ніхто нікого не пере-
магав. Я ніколи не вважав інженерію 
своїм покликанням — за всієї поваги 
до неї, як і, взагалі, до точних наук, 
із яких мав не гірші оцінки, ніж з гу-
манітарних. Проте вже у шкільному 
віці, років у 15-16, я достеменно знав, 
що я — письменник. І до Політехніки 
пішов лише тому, що це був один із не-
багатьох вишів, куди можна було всту-
пити без блату, на відміну, скажімо, від 
медицини, до якої мене, за родинною 
традицією, підштовхували батьки. 
А крім цього, я знав, що гуманітарні 
науки в СРСР — це суцільна ідеологія, 
університет — це промивання мізків, 
журналістика — це партійна про-
паґанда, філологія — це соцреалізм, 
історія — суцільна брехня. Я не хотів 
брати у тому участи. Мені видавалося, 
що інженерія — це той тихий, аполі-
тичний закуток, де мене совдепія не 
дістане. Де я зможу займатися своїми 
електричними машинами і пописувати 
собі щось до шухляди, для друзів, для 
самвидаву. Тобто від самого початку я 
не бачив себе у рамках панівної систе-
ми і шукав якоїсь безпечної ніші — щоб 
ані не підтримувати ту систему, яку 
вважав гидотною, ані безпосередньо 
з нею не конфронтувати. А все инше, 
що Ви називаєте „еволюцією“, — це 
лише різні жанрові варіяції моїх пись-
менницьких нахилів.

― Чим Ви захоплювались у студент-
ські роки, які книжки читали?
― Про це треба би написати окрему 
книжку... Вже в старшошкільному віці, 
завдяки Ірині Калинець, я відкрив для 
себе шістдесятників — спершу легаль-
них (Драча, Вінграновського, Костенко, 
Шевчука), а далі і нелегальних (Стуса, 
Сверстюка, Дзюбу, Чорновола, Ва-
лентина Мороза). Відкрив також для 

себе письменників „розстріляного 
відродження“. А вже в студентські 
роки, завдяки Чубаєві, відкрив не 
лише тексти тогочасного літературного 
андеґраунду (Воробйова, Голобородь-
ка, Кордуна, Саченка), а й запізнався 
з багатьма авторами особисто, став, 
сказати б, членом неформального 
„ордену“ молодих аванґардистів, де 
були не лише літератори, а й худож-
ники, музиканти, актори, філософи й 
просто гарні, дотепні, цікаві молоді 
люди. Ми глибоко зневажали совде-
пію, але намагалися з нею не воювати, 
бо знали, чим це закінчується: якраз на 
початку 70-х років в Україні відбулися 
масштабні політичні репресії, люди 
отримали по 10-15 років. Ми просто 
творили свій паралельний світ — чи-
тали добрі книжки, переважно західні, 
в українських, російських та польських 
перекладах, а також давньосхідні, 
слухали добру музику, дивилися добрі 
фільми; намагалися жити нормальним 
життям — поза схибленою системою, 
максимально її іґноруючи. Я навіть 
на совєтські „вибори“ жодного разу 
в житті не йшов, хоча, може, й варто 
було, заради теперішнього „політоло-
гічного“ досвіду...

― Ваші діти прислухаються до 
Ваших порад чи, може, навпаки, 
Ви — до їхніх?
― Буває по-різному. У нас доволі ви-
сокий рівень довіри й відвертости. Ми 
навіть електронними листами часто 
обмінюємося через „сс“ (carbon copy), 
тобто творимо такий собі родинний 
е-форум. Тепер із цим легше, бо діти 
дорослі. Але й у дитинстві ми з дружи-
ною старалися бути для них старшими 
друзями. Пригадую, як у школі вони 
писали твір про те, на кого їм би хоті-
лося бути схожими, коли виростуть. І 
обоє написали — на батька! Це мене 
невимовно розчулило! Хоча це накла-
дає й додаткові обов’язки.

― Ви багато їздите по світу, ви-
кладаєте в різних університетах. 

Відчуваєте відмінність (і в чому) між 
нашою молоддю і „ненашою“?
― Щиро кажучи, боюсь узагальнень. 
Молодь скрізь гарна, тому що молодь. 
І скрізь різна. Мені здається, західна 
молодь трохи розкутіша. Вони не 
бояться сперечатися з викладачем, 
задавати гострі запитання, сідають на 
перших лавах, тимчасом як наші — на 
останніх. І це багато про що говорить. 
Водночас вони дисциплінованіші, 
більше привчені, сказати б, до чітких 
правил гри, до правової держави. 
Може, це збіг обставин, але за кіль-
канадцять років свого закордонного 
„професорування“ я викрив лише двох 
плагіаторів — у Варшаві, на жаль, — 
студент з України, а в Канаді  — сту-
дентка з Румунії.

― Якого закордонного автора Ви 
хотіли б перекласти, щоб його 
обов’язково прочитали в Україні?
― Як на мене, то найважливіші літе-
ратурні тексти в Україні вже перекла-
дено — Гессе, Томас Манн, Борхес, 
Кавабата, Кортасар, Маркес... Звісно, 
канон можна й потрібно оновлю-
вати, розширювати, бо тільки це й 
робить його живим та цікавим. Я б 
дуже хотів, наприклад, побачити по-
українськи Джойсового „Уліса“. Або 
„Крик і шал“ Фолкнера. Або „Ганьбу“ 
Кьоці (Coetzee). Я трохи відірвався 
від літератури, тож про новинки до-
відуюся головно від дружини, вона 
письменниця. Я ж стежу насамперед 
за фаховими книжками. По-українськи 
із найновішого — дуже хотів би поба-
чити видану торік у Кембриджі книжку 
Лукана Вея та Стівена Левицького 
(Steven Levitsky & Lucan Way) про т.зв. 
„конкуренційні авторитаризми“ чи, як 
їх іще називають, „гібридні режими“ — 
Україна теж, на жаль, до цієї родини 
належить. Але, повторюю, прочитан-
ня цих книжок видається мені важ-
ливішим від видавання нових, хоча 
одне другому, звісно, не супе речить. 
Он з’явилася десять років тому у нас 
блискуча книжка Роберта Патнема 

тет-а-тет

микола Рябчук належить до тих інтелектуалів сучасности, думки яких, навіть якщо 
вони не вплинуть на ваш сформований світогляд, варто почути. вихід кожної 

його книжки завжди стає культурною подією. Письменник (чи тепер більше — по-
літолог) народився в Луцьку, навчався у Львівській політехніці (за спеціяльністю 
інженер-електромеханік) та в Літературному інституті ім. м. Горького в москві. має 
досвід викладання за кордоном, проживає в Києві

Микола Рябчук: „Велосипед давно винайшли, 
треба лише навчитися на ньому їздити“
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„Становлення демократії“ тиражем 
тисячу примірників. І її ще досі можна 
знайти в книгарнях!.. Як на мене, це 
засвідчує глибоку патологію нашого 
суспільства, його фундаментальну 
інтелектуальну глухоту.

― Політика й політики — це дуже 
актуальна тема для українця: її об-
говорюють біля телевізора, на кух-
ні, на роботі… Пересічний европеєць 
теж настільки „компетентний“ у 
політичних питаннях чи його більше 
переймають справи особисті?
― Знову ж таки — ви мене спонукаєте 
до узагальнень, яких я не уповноваже-
ний робити. Бо для цього треба було 
б провести відповідні соціологічні 
дослідження і ретельно їх проаналі-
зувати. А инакше це буде пропаганда 
на кшталт російської: Захід, мовляв, і 
демократичніший, і заможніший, зате 
в нас духовність вища. Де вона, та 
духовність, і чим вимірюється — ніхто 
не знає, але всі торохтять одне й те ж 
і, схоже, самі починають у власні ви-
гадки вірити.

Я не знаю „пересічних“ европейців, 
а тих, котрих знаю, не назвав би „пе-
ресічними“. Вони, як і я, не дивляться 
політичних ток-шоу і, взагалі, теле-
візора, не читають бузи в Інтернеті, 
але, як мені бачиться, досить добре 
орієнтуються в загальних тенденціях 
і процесах, схоплюють найсуттєвіше і 
реагують цілком адекватно. На вибо-
рах вони не підтримують демагогів, не 

пробачають зрадникам і не голосують 
за явних негідників тільки тому, що 
ті — „свої“. А між виборами вони не 
вагаються підписувати петиції, виходи-
ти на пікети, страйки чи демонстрації, 
якщо справа того потребує. Я б сказав: 
їхнє ставлення до політики стрима-
ніше, але ефективніше. Воно менш 
зорієнтоване на балачки, а більше на 
результат.

― Що потрібно для того, щоб укра-
їнці почали (нарешті!) обробляти 
свій сад?
― Та вони ніби його й обробляють, тіль-
ки якось надто вже по-українському!.. 
Я думаю, всі, чи, принаймні більшість, 
розуміють, що ми живемо не так і 
працюємо не так, і розуміють, як мало 
би бути, і навіть не проти почати по-
иншому, по-новому. Але як це зроби-
ти — ніхто не знає, бо ж ніхто не хоче 
бути першим і найдурнішим (у тому 
разі, коли ніхто тебе не підтримає). 
Це як у заключному епізоді „Скажених 
псів“ Тарантіно – троє ґанґстерів три-
мають на мушці одне одного і ніхто не 
хоче покласти пістолета першим, бо 
ж напевно загине. Коли в суспільстві 
немає взаємодовіри, почати зміни 
напрочуд важко. Має зайти хтось 
сторонній, з іще більшим пістолетом і 
сказати: „Все, хлопці, гра закінчилася, 
починаємо цілком иншу, кладіть на 
стіл свої пурхавки“. У посткомуністич-
ній Европі роль такого „стороннього“ 
відіграв Евросоюз, а на Балканах під-

собило ще й НАТО. У принципі, роль 
такого стороннього, але справедливо-
го рефері у нас міг відіграти помаран-
чевий уряд відразу по революції, бо 
тоді довіра до нього була надзвичайно 
висока. Той шанс змарновано, але я 
не думаю, що він останній. Треба го-
тувати нові шанси, а для цього треба 
творити певне середовище довкола 
себе — мікросуспільство, засноване 
на солідарності, взаємодовірі і без-
корисливій допомозі.

― Україні таки бути? Якщо так, то 
якою? На яку европейську (а, може, 
неевропейську?) державу нам рів-
нятись?
― Ну, коли б їй „не бути“, то я б давно 
вже звідси виїхав і поміняв грома-
дянство. Инша річ, що нема ніякого 
„третього шляху“. Або ми приєднає-
мося до першого світу, до так званого 
„золотого мільярда“ (а для цього треба 
переконати той світ, що ми того варті, 
що ми вміємо грати за правилами, а 
не лише гратися з правилами). Або ж 
будемо й далі сповзати у третій світ, на 
периферію цивілізації, чи, у кращому 
разі, як Росія або Китай — на світову 
напівпериферію. Велосипед давно 
винайшли, треба лише навчитися 
на ньому їздити. Поляки навчилися, 
прибалти навчилися, тепер ось і тур-
ки вчаться. Може, й українці глянуть 
нарешті в бік инших сусідів, не лише 
східних.

Спілкувалася Наталя ЯЦЕНКО

У Перемишлі 21 березня урочисто передали у власність 
українській громаді Народний дім та відзначили 

150-річчя від дня смерти Тараса Шевченка. 

Акт власності передав президент міста Роберт Хома 
голові відділу Товариства українців у Перемишлі Марії 
Луцькій, повідомили в прес-службі Львівської ОДА. Вітаючи 
громадськість, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 
зазначив, що це історичний день не лише для українців 
у Польщі, а всієї Української держави: „Це перший етап 
багаторічної праці багатьох людей, української громади в 
Перемишлі, Польщі, влади обох країн… Президент України 
висловив подяку за цей жест доброї волі. Ця подія є при-
водом для нових спільних справ.“ Голова ЛОДА подарував 
українській громаді понад сто книжок.

Участь у заході, зокрема, взяли президент Світового конгре-
су українців Євген Чолій,  директор департаменту української 
діяспори, культурної та гуманітарної співпраці МЗС України 
Володимир Яценеківський, Посол України в РП Маркіян Маль-
ський, секретар стану Міністерства внутрішніх справ РП Томаш 
Семоняк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич.

Український народний дім у Перемишлі, первісно відо-
мий як Будинок товариства „Народний Дім“, збудований 
стараннями кооперативного діяча Теофіля Кормоша на по-
жертви місцевої української громади та урочисто відкритий 
в кінці 1904 р. Після Першої світової війни тут розміщувалося 
Театральне товариство „Українська бесіда“, Товариство 
наукових викладів ім. Петра Могили, перемиський відділ 
Товариства „Просвіта“ та банк „Міщанська каса“.

Після виселення українців Народний дім був конфіско-
ваний. У 1956 — 1990 рр. тут існував відділ Українського 
суспільно-культурного товариства. Після 1989 р. споруду 
передали у власність міської влади Перемишля. Українці 
у Перемишлі використовували Народний дім на умовах 
договору оренди.

Питання повернення УНД в Перемишлі та створення 
„Дому Полонії“ у Львові визначено у Дорученні Президента 
України від 28.04.2005 р. № 1-1/269.

У вересні 2009 р. місцева рада Перемишля ухвалила 
рішення про надання українській громаді УНД.

За матеріялами інформаґенцій

на рідних теренах

Народний дім повернули українській громаді Перемишля
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Сьомий Львівський тиждень моди 
(Lviv Fashion Week) триватиме від 

30 березня до 3 квітня.

У перший день фестивалю у спорт-
комплексі „Олімпік“ (ТК „Південний“) 
відбудеться показ колекцій LVIV EURO-
2012 Fashion Day, який запропонує 
чимало задумів та креативних ідей, 
пов’язаних з проведенням футболь-
ного турніру. У межах цього дня відбу-
деться конкурс на найкращу колекцію 
одягу в стилі УЕФА „Евро-2012“, у якому 
позмагаються 12 дизайнерів, а також 
колекція одягу, створена за дитячими 
ескізами.

Серед почесних гостей на святі 
будуть імениті французькі дизайне-
ри Крістоф Джос та Крістоф Гіларме, 
турецький дизайнер Джеміл Іпекчі. 
Як розповіла одна з організаторів за-
ходу Дарія Янковська, Крістоф Гіларме 
представить колекцію ргеt-а-роrtе 
осінь/зима-2011/12, прем’єра якої 
відбулася нещодавно на Paris Fashion 

Week. Це буде прем’єра колекції в 
Україні. 62-річний Джеміл Іпекчі пред-
ставить етнічні колекції з турецьким 
орнаментом. Вперше на Львівському 
тижні моди представлятимуть колек-
цію одягу haute couture від Крістофа 
Джоса.

Загалом, упродовж п’яти днів фес-
тивалю провідні дизайнери та нові пер-
спективні модельєри з України, Польщі, 
Франції, Туреччини демонструватимуть 
нові колекції сезону осінь/зима-2011. 
Основним майданчиком для пред-
ставлення колекцій стане виставковий 
центр „Шувар-Експо“.

У межах заходу також пройде 
семінар „Брендинг в індустрії моди“. 
Звично продовжиться проєкт ЛНАМ-
fashion, спрямований на допомогу 
молодим дизайнерам, студентам 
Львівської національної академії мис-
тецтв. Покази найбільш креативних 
колекцій відбуватимуться 31 березня 
в „Опері Пасаж“.

Софія МАТВІЇВ

Молодіжний театр „Ви-
вих“ Студентського 

братства Львівської полі-
техніки 11 березня у „Шо-
коладному будиночку“ 
в Києві на вечорі джазу 
презентував свою нову 
виставу „Німий jazz“.

Запрошення виступити 
в столиці братчики отрима-
ли після вуличної вистави 
„Розстріляне відродження“. 
Режисер театру, третьо-
курсниця економічного факультету 
ЛНУ ім. І. Франка Яніна Нікітіна, ви-
рішила втілити свій задум, який виник 
під час одного з концертів фестивалю 
Jazz-Bez, — створити виставу про ко-
хання співачки. 

Глядачі мали можливість насоло-
дитися виставою про кохання німого 
художника і зухвалої, самовпевненої 
джазової співачки. Жінка, яка завжди 
добивалася всього, чого тільки за-
бажала, несподівано закохується в 
німого художника, який пропонує їй 
лише платонічне кохання. Кульміна-
цією вистави стало переосмислення 
співачкою свого життя. Жінка раптом 
розуміє, що поводилася легковажно, 

і відповідно всі довкола сприймали її 
як повію. Вона прагне довести, що на-
справді не така і хоче цілком иншого 
життя. Співачка втікає зі свого бага-
толюдного концерту до художника, 
але не застає його вдома. В квартирі 
митця жінка бачить, що всі стіни заві-
шані її портретами і розуміє, що саме 
цей художник насправді її кохає вже 
багато років. 

„Німий jazz“ відбувався під аком-
панемент фортепіяно. Романтичности 
і загадковости грі молодих акторів 
додавало освітлення — свічки та ко-
льорові ліхтарики. 

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

у Львові стартував всеукраїнський 
тиждень дитячого читання. Захід 
проводиться в усіх бібліотеках Цен-
тралізованої бібліотечної системи. 
Цьогоріч він триватиме від 18 до 28 
березня. Юні читачі можуть взяти 
участь у літературному марафоні-
читанні „Я обираю поезію“, при-
свяченому Всесвітньому дню поезії, 
літературному КВК „Зачаровані 
книгою“, турніру книгознавців „Сто-
рінками улюблених казок“.

до Львівської опери з гастролями 
завітав Харківський національний 
театр опери та балету ім. м. Лисен-
ка. 16 березня артисти представили 
оперу Олександра Бородіна „Князь 
Ігор“, а 17 березня — балет Фікрета 
Амірова „Тисяча і одна ніч“. Вперше 
в українській історії театр такого 
рівня привіз до Львова настільки 
велику трупу — повний склад з 223 
осіб.

у кінотеатрі ім. О. довженка 11 бе-
резня презентували україномовний 
музичний фільм „Згадати першу 
любов“. У стрічці взяли участь Назар 
Савко, Наталка Карпа, Владіслав Ле-
вицький, Захар, Мія, Майя, Франик, 
гурти „Zоряна“, „Оратанія“, „Ener.G“, 
„Гламур“, „ТоNіКа“, „Вушка“. Музику 
до фільму написав Назар Савко, 
а більшість текстів написали самі 
виконавці.

Сьогодні у Львові виступить гурт 
„Гапочка“, який торік здобув звання 
„Найкращий молодий гурт україни“ 
на фестивалі „the Global battle of 
the bands Ua“. Гурт виступав на 
багатьох українських фестивалях — 
„Славське Рок“, „Нівроку“, „Наш 
Fest“, „Тарас Бульба“. У березні він 
святкує третій день народження й 
з цієї нагоди вирушає у весняний 
концертний тур Україною.

27 березня з нагоди відзначення 
міжнародного дня театру у Львові 
відбудеться відкритий фестиваль 
театральних капустників „Посмішка 
Талії“. У ньому візьмуть участь теа-
тральні колективи з Чехії, Польщі та 
України. Організаторами фестивалю 
є Центр творчости дітей та юнацтва 
Галичини, зокрема педагогічний 
колектив Народного Українського 
драматичного театру „Ми“ за під-
тримки управління освіти ЛМР.

За матеріялами інформаґенцій

студентський театр

„Вивих“ підкорив Київ

фестиваль

Львівський тиждень моди
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Кросворд
Горизонтально: 
5. Прилад для розпилювання рідини або порошку стру-
менем повітря; розбризкувач. 7. Північноамериканський 
дикий бик. 8. Доказ непричетности до злочину. 10. Шару-
ватий м’який мінерал білого кольору, який використовують 
для виготовлення дитячих присипок. 12. Гора неподалік 
села Тухлі, де відбулася найзнаковіша битва Українських 
Січових Стрільців з військами Російської імперії у 1915 році. 
13. Одержувач листа, телеграми, посилки. 14. Дрібна дав-
ньогрецька мідна монета. 16. Столиця Чехії. 18. Хокейний 
клуб Києва. 19. Апаратура для освітлення сцени з боку зали 
для глядачів. 20. Верхня палата парламенту США. 21. Сильне 
захоплення чим-небудь, запальність, гарячковість, завзят-
тя. 23. Стрімкий напад на противника. 25. Місто в Естонії, 
колишня назва Дерпт. 27. Вуглевод групи моносахаридів; 
виноградний цукор. 29. Добір акторів на новий фільм; кі-
нопроби. 30. Легкий двоколісний візок у країнах Південно-
Східної Азії для перевезення пасажирів та вантажів, який 
везе людина. 31. Ковбойські змагання з приборкання диких 
коней, биків. 32. Столиця Марокко. 33. Український актор, 
режисер, брат І. Карпенка-Карого. 

Вертикально:
1. Торговець старими і рідкісними книжками. 2. Перша, 
найвища за тоном звучання, струна скрипки. 3. Характер-
на риса, прикмета, за якою можна визначити що-небудь. 
4. Латиноамериканський крислатий капелюх. 6. Популя-
ризація товарів на ринку для збільшення попиту на них. 
9. Звертання до дівчини у Франції. 11. Учасник публічного 
масового виступу для підтримки вимог, вираження солідар-
ности чи протесту. 15. Репліка, яку актор вимовляє „убік“, 
для публіки, але „нечутна“ партнерові. 16. Картонна або 
шкіряна обкладинка для зберігання паперів. 17. Сцена в 
цирку. 18. Початок спортивних змагань. 22. Група осіб, на 

чолі з керівником, яка завідує університетом. 24. Пустеля у 
Південній Америці, в Чилі. 26. Найвищий ґатунок кам’яного 
вугілля. 28. Приємний запах, пахощі. 29. Невелика прісно-
водна риба родини коропових. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

Хай переможе ваш кумир!

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКОхіт-парад

21 березня на сайті нашої газети www.audytoriya.lviv.ua 
склалась дивна ситуація: у фінал потрапило аж п’ять компо-
зицій — на другій і третій сходинці опинилось по дві пісні, які 
набрали однакову кількість голосів. Отже, місце третє посіли 
такі гурти — „Опіум“ (пісня „Іржа“) та „Друга ріка“ (пісня 
„Впусти мене“). За обидві проголосувало 11,8% наших чи-
тачів. Другу сходинку розділили композиції „Боже, не йди“ 
від сестричок Горгішелі та „Синя ріка“ від „НеДілі“. За них 
віддали свої голоси 17,6 % прихильників нашого хіт-параду. 
А переможцем стала пісня „Ще один день“ — популярний 
„Океан Ельзи“ по-весняному переконаний, що „тане сніг, 
квіти в саду зацвітуть, я колись тебе знайду!“. Співзвучні з 
„океанівцями“ настрої у 29,4 % наших читачів.

Друзі, цього разу знову доводиться писати: на жаль, 
ясновидців серед наших читачів і меломанів не виявилось, 
тож приз залишається в редакції L… Що ж, допоки ще 
уповні не щебечуть птахи, слухаймо нашу музику — ми 
продовжуємо хіт-парад J.

За нових учасників можна голосувати до 4 квітня. Про-
цедура ця проста — надсилаєте свій музпрогноз на нашу 
редакційну скриньку info@polynet.lviv.ua, вгадуєте пере-
можця і отримуєте подарунок! Хай щастить! J

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 8

Горизонтально: 1. Парламентар. 7. Кворум. 8. Різдво. 10. Ніагара. 
12. Соліст. 13. Нудист. 14. Дідух. 16. Онтаріо. 19. Екватор. 22. Коло-
нок. 24. Одорант. 27. Аркан. 28. Антена. 30. Айкідо. 31. Патріот. 
34. Аналог. 35. Адреса. 36. Нейтралітет.
Вертикально: 1. Піраміда. 2. Ремонт. 3. Афіна. 4. Еліта. 5. Тарпан. 
6. Розвідка. 7. Крісло. 9. Оратор. 11. Годинникар. 14. Долька. 
15. Херсон. 17. НАТО. 18. Рейн. 20. Вето. 21. Овен. 22. Кладка. 
23. Одеколон. 25. Ректорат. 26. „Тронка“. 29. Апогей. 30. Атлант. 
32. Тенор. 33. Ідеал.

J J J
― Знаєш, Степане, я зустрів дівчину, яка обіцяє оточити 

мене любов’ю, піклуванням, ласкою… Що ти про це думаєш?
― Думаю, як ти з цього оточення виходити будеш!

J J J
Чоловік на роботі розповідає колегам:
― Прокидаюсь сьогодні вранці й відчуваю: щось не 

те! І справді, „щось не те“ теж прокинулося і каню-
чить: „Звари каву, звари каву“…

J J J
Оголошення у центрі зайнятости:
„Потрібні працівники без поганої звички вимагати 

зарплату“.



для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. Крушельницької
24 березня — „Наталка Полтавка“ (опера). 18.00.
25 березня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
27 березня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.

Національний академічний драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
24 березня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
25 березня — „Сільва“. 18.00.
26 березня — „Небилиці про Івана...“. 18.00.
27 березня — „Невольник“. 12.00; 18.00.

молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
25, 26 березня — „Лісова пісня“. Прем’єра. 19.00.
27 березня — „Богдан“. 19.00.

муніципальний театр
26 березня — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.
27 березня — „Пригоди невгамовного Зайчика та Червоної 

шапочки“. 12.00; „black comedy“. 18.00.

Львівський академічний духовний театр 
„воскресіння“
26, 27 березня — „він. вона . вікно. Покійник“. 18.00.

Будинок орґанної та камерної музики
26 березня — Концерт російської музики (орґан і вокал). 17.00.

18 [РЕКЛама Та ОГОЛОшЕННя]

реколекції

Для духовного збагачення
Центр студентського капеланства Львівської архіє-
пархії УГКЦ 8 — 10 квітня у смт. Рудно проведе для 
студентської молоді реколекції на тему „Суть та зна-
чення євхаристійного життя для молодої людини“. 
Всі охочі зможуть висповідатися та приступити до 
Святої Євхаристії.

За докладнішою інформацією звертайтеся за 
тел. 067 67 00 866 — о. Богдан Грушевський та 
067 67 66 299 — бр. Тарас Грем.

експрес-оголошення
вважати недійсними:  
утрачений диплом КВ № 789744, виданий Львівським політехнічним 
інститутом на ім’я Шафрана Михайла Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Львівським національним 
університетом ім. І. Франка на ім’я Єфімової Крістіни Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Львівським національним 
університетом ім. І. Франка на ім’я Заткальницької Юлії Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кравчук Анни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Москвитин Марії Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Баглая Юрія Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Лук’яненак Катерини Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Підгайної Аліни Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Горбової Яни Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Янчук Оксани Михайлівни;
утрачені студентський квиток та залікову книжку, видані Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Комарова Олексан-
дра Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Мицько Соломії Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Підлісного Богдана Мирославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Говбела Олега Йосиповича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кулик Лідії Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Цюпака Тараса Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Вінтонів Наталії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Лопушанської Юлії Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Романчака Василя Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Химин Оксани Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кріль Ірини Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Шведа Данила Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Голуба Юрія Олексійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Зінчук Катерини Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Шабана Романа Володимировича.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РЕКЛама Та ОГОЛОшЕННя]

Сердечно вітаємо з 80-річчям 
доктора технічних наук, профе-
сора кафедри спеціялізованих 
комп’ютерних систем Львівської 
політехніки 

Миколу В’ячеславовича  
ЧЕРКАСьКОГО.

Хай Ваша невтомна праця приносить задоволення, а 
здоров’я дає можливість якнайдовше бути потрібним 
науці та всім нам. Невичерпної Вам творчої енергії, 
многая і благая літа! З роси та води!

Многая літа!

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН Львівської по-
літехніки висловлює щире співчуття старшому викладачу 
кафедри іноземних мов Любі Петрівні Балацькій з приводу 
тяжкої втрати — смерти 

батька.

Колектив кафедри напівпровідникової електроніки Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки висловлює глибоке співчуття доценту 
кафедри Ігореві Петровичу Островському з приводу смерти його матері, колишньої 
працівниці Львівської політехніки, 

анастасії Степанівни

молодіжні ініціятиви

Стань учасником конференції!
1 — 3 квітня Студентська рада Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету ім. В. Гна-
тюка спільно із ВМГО „Національний студентський 
союз“ проведуть Міжнародну студентську конфе-
ренцію „Громадський сектор та студентське само-
врядування як складова розвитку українського 
суспільства“.

Для участи у конференції необхідно записатися та 
надіслати до 25 березня на електронну адресу studrada.
tnpu@gmail.com (копія на nsspress@gmail.com) 
письмові тези доповідей. Надіслані статті опубліку-
ють у збірнику матеріялів конференції. 

Докладніша інформація про захід розміщена на 
сайті Національного студентського союзу nss.org.
ua. За додатковою інформацією щодо участи у кон-
ференції можна звертатися до голови Студентської 
ради ТНПУ, голови Комітету НСС Катерини Мілянович 
(тел. 063 28 69 779) та представника оргкомітету Ві-
талія Клачка (тел. 096 94 35 742).

оголошення

Національний університет „Львівська політехніка“ 
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рів-
ня „магістр“ за спеціяльністями:

• 8.04020401 „Прикладна фізика“ напряму підго-
товки 6.040204 „Прикладна фізика“;

• 8.05130201 „Процеси і обладнання хімічних ви-
робництв“ напряму підготовки 0513 „Хімічна техно-
логія та інженерія“.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву, особовий листок з обліку ка-
дрів з фотографією, автобіографію, копії документів 
про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список 
друкованих праць і винаходів, завірених за встанов-
леним порядком.

До участи у конкурсі допускаються особи, які ма-
ють науковий ступінь кандидата наук, а також стаж 
науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. 

Термін подання документів на конкурс — місяць 
з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання над-
силати на ім’я ректора Національного університету 
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімната 303.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Національний університет  
„Львівська політехніка“

Оголошує конкурс на заміщення  
посад науково-педагогічних працівників 

кафедри іноземних мов  
(французька мова) — доцент (2).
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Шевченківське свято  
у Політехніці


