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Вчена рада про  
інформаційну безпеку  
та майбутнє науки

Інженерний ярмарок —  
перша сходинка  
до успішної кар’єри

Геноцид проти  
українства — тема 
наукової конференції

Студентка Львівської політехніки  
Олена Антонюк перемогла у Всеукраїнській олімпіяді 
з метрології, стандартизації та сертифікації
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Як ви любите жартувати і над ким  
сміятися не варто?

Першого квітня, мабуть, тільки 
тому не внесене у перелік зна-
менних дат, що його ми в нашій 
країні „святкуємо“ щодня. 
Сміх нам просто необхідний 
для того, щоб вижити! А от 
наші прапрапращурі почина-
ли вчитися сміятись із серії 
коротких видихів, які мільйони 
років тому навіть на „ха-ха-ха“ 
не дуже були схожі. І перше, що 
викликало в них хихотіння, це 
було намагання сміливців ходи-
ти на двох, а не на чотирьох. Так 
вважають вчені, які займаються 
гелатологією — наукою про 
сміх (її у вас не викладають 
часом?). Дехто з них припускає, 
що власне на основі сміхових 
навичок і постала мова.

Скажи мені, з чого ти смієшся 
і як, і я тобі скажу, хто ти. Справ-
ді: те, що нас веселить, ви-
являє наші вподобання і рівень 
інтелекту. А те, як ми сміємося, 
свідчить про наш характер. 

Опитувати студентів про жар-
ти — приємне заняття, бо навіть 
згадка про давні розіграші 
викликає у них усмішку. Хоч, з 
другого боку, стало зрозуміло, 
що, на жаль, уже у студентсько-
му віці гумор поступово почина-
ють витісняти заклопотаність і 
втома...

І наостанок згадалась дуже 
гарна дитяча книжка джеймса 
крюса „Тім Талер, або Про-
даний сміх“. Навіть якщо ви 
вже виросли з казок, історія 
про хлопчика, який продав свій 
сміх, примусить вас замисли-
тись над тим безцінним даром, 
котрий має кожен із нас.

Ну що ж, забились! 
Але хто ж не знає,

Що сміх людей від звірів 
відрізняє!

Адже з того людина й пізнається,
Що в слушну мить вона сміється.

Тому сміймося на здоров’я, не че-
каючи щастя чи чогось иншого, 
і нехай цей сміх буде щирий, від 
душі і нікому не на шкоду!

Богдан дацько, студент першого курсу Інституту будівництва та інженерії 
довкілля Львівської політехніки:

„Не жартуйте з тими,  
хто не має почуття гумору“

До першого квітня особливо не готуюся, намагаюся більше імпро-
візувати. Адже результат від імпровізації ліпший, ніж коли щось 

плануєш наперед. У школі 31 березня говорили вчителям, що не прийдемо до школи, і 
це спрацьовувало — деякі вчителі наступного дня не приходили. Таким чином, 1 квітня 
ми мали вільний час і веселилися. Жартувати не варто з людей із різними вадами та 
з тих, які не розуміють жартів і все сприймають усерйоз.

андрій Савчук, студент четвертого курсу Інституту геодезії Львівської 
політехніки:

„Жартувати не варто з викладачами“
Якось серед одногрупників поширили інформацію, що підняли 
стипендію до двох тисяч гривень. Вони не повірили, проте побігли 
до банкомату. На більшість тем можна жартувати хіба з друзями. 
Жартувати не варто з деяких викладачів. Пригадую, я намалював на дошці шарж на 
одного викладача. Наступного дня (за один день ми залік не склали) він мене викли-
кав і запитує: „Ну що, любиш викладачів малювати? Зараз я тебе попитаю!“. Взагалі, 
треба знати, з ким можна пожартувати, а з ким ні.

Міркувала та опитувала Наталя ЯЦЕНКО

марія Вівчарчин, студентка другого курсу Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки:

„Найгірший жарт про неприємність удома“
У нашій компанії, як і в кожній, напевно, є комік, який може під-
тримати цікаву тему, будь-яку життєву ситуацію перевести у жарт. 
Першого квітня жартуємо традиційно: лякаємо однокурсників 
викликом у деканат, повідомленням, що їх виганяють з універ-
ситету. Для мене найгіршим жартом була б новина про те, що 
вдома сталась якась неприємність. Загалом, жартуємо в колі тих, хто розуміє жарти, 
якщо є образи, то просиш вибачення — і знову все добре.

Богдана Захарова, студентка п’ятого курсу Інституту економіки і менедж-
менту Львівської політехніки:

„Над хлопцями можна сміятися як 
завгодно, а дівчат ображати не треба“

Хоч ніхто вже дуже не ведеться на цей жарт, але дівчата саме 
1 квітня „ощасливлюють“ своїх хлопців звісткою про вагітність. 
У школі того дня ми завжди влаштовували тематичні вечірки ― 
перевдягалися то піратами, то лікарами… Цікавіше жартувати 

другого й третього квітня, адже вони все одно римуються з висловом „брехня 
всесвітня“: коли вже ніхто не очікує жартів, то від них більший ефект. Жартувати не 
можна зі зовнішності: що хтось поправився, зморшка з’явилася, недобре виглядає… 
Із хлопцями можна жартувати як завгодно, це тільки дівчат не можна ображати, бо 
в них дуже ранимі душі.
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Про святкове
Перед розглядом основних питань вче-
ний секретар Володимир Павлище ого-
лосив про чергову перемогу Львівської 
політехніки на Міжнародній виставці 
„Сучасні навчальні заклади — 2011“ 
(2 — 4 березня цього року): університет 
отримав Гран-прі „Лідер вищої освіти 
України“ (диплом, почесний знак) та 
диплом за активну участь в інновацій-
ній модернізації національної системи 
освіти.

Заступник голови Львівської регіо-
нальної ради науково-технічної спілки 
енергетиків та електротехніків Укра-
їни Ірина Мота нагородила з нагоди 
130-річчя НТСЕ працівників університе-
ту — активних членів спілки нагрудним 
знаком, почесними знаками, почесни-
ми грамотами.

Про інформаційну 
безпеку

Проректор Дмитро Федасюк озвучив 
проблеми, пов’язані з безпекою ін-
формаційного середовища Львівської 
політехніки.

― Звертаю Вашу увагу, що доповідь 
не стосується питань захисту інформа-
ції, якою опікуються режимно-секретні 
органи, — наголосив Дмитро Васильо-
вич. — Тут предметом є інформація, яка 

циркулює і є важливою для забезпечен-
ня діяльности як підрозділів універси-
тету, так і всіх працівників та студентів. 
Заходи інформаційної безпеки скерова-
но на забезпечення конфіденційности, 
цілісности та доступности інформації.

За його словами, попри те, що не-
має нормативних документів МОНМС 
та університету в галузі захисту інфор-
мації (натомість існують закони України 
про захист персональних даних, про 
захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах; є накази, 
розпорядження, постанови, стандарти 
органів влади), цю проблему не оми-
нають увагою. Зокрема, в університеті 
створено комісію, яка опрацьовувала 
проблеми інформаційної безпеки. 

Зроблено класифікацію і характе-
ристику вимог до інформаційних сис-
тем, які функціонують в університеті: 
ІС супроводу навчального процесу, ІС 
кадри, фінансово-економічні ІС, сайт та 
відкриті інформаційні ресурси.

Проаналізувавши для прикладу 
надійність використовуваних паролів 
користувачами інформаційних систем 
університету, проректор Федасюк 
заявив про їх значною мірою невідпо-
відність мінімальним вимогам склад-
ности. Дмитро Васильович робить 
висновок:

― Це свідчить про недостатнє ро-
зуміння користувачами ІС в універси-

теті важливості й відповідальності за 
питання інформаційної безпеки. Цих 
речей необхідно вчити та регламен-
тувати відповідними документами. 
Зауважу, що проблема захисту інфор-
мації не зводиться до дій адміністрації 
і ЦІЗ, вона безпосередньо стосується і 
керівників структурних підрозділів та 
користувачів ІС.

Аналіз стану функціонування сер-
вісів і проблем із захистом інформації 
показав, що відсутня нормативна, 
регламентна і технологічна докумен-
тація, використовуються незахищені 
протоколи та слабкі паролі. Відсутня 
або слабка антивірусна політика, між-
мережні екрани, не ведеться моніто-
ринг стану ІБ, не розроблено технології 
резервного копіювання та відновлення 
інформаційних ресурсів. 

Щоб підвищити ІБ, зроблено пе-
редовсім такі кроки: впроваджено 
одноразове введення даних та відпо-

Цьогоріч у виставці компаній-
роботодавців взяли участь тринадцять 
провідних фірм. Зокрема, світові ліде-
ри консалтингу KMPG, Ernst&Young, 
Nexia, PricewaterhouseCoopers, най-
більші представники на ринку України 
з розробки програмного забезпечення 

N-ix, Intellias та Soft Serve, провідні 
виробники у сфері електротехніки та 
машинобудування Yazaki та Jabil, роз-
робники нового проєкту львівського 
летовища та заводу Lafarge фірма 
Tebodi, найбільші виробники пасажир-
ських автобусів ЛАЗ. Студенти мали 

можливість заповнити та подати своє 
резюме безпосередньо роботодавцю, 
дізнатися про вимоги для працевла-
штування в ту чи иншу компанію. 

В офіційному відкритті Інженерно-
го ярмарку кар’єри взяли участь про-
ректор з науково-педагогічної роботи 
Дмитро Федасюк, голова Колегії та 
профкому студентів і аспірантів Богдан 
Поліщук, начальник відділу працевла-
штування та зв’язків з виробництвом 
Олег Логуш, головний організатор Яр-

[nota bene!]

Закінчення на 9 с. →

з головної зали

Вчена рада: підсумки і перспективи

інженерний ярмарок

Перші сходинки до успішної кар’єри

Закінчення на 5 с. →

Давно не пригадую засідання Вченої ради, такого насиченого нагороджен-
нями! Вручення дипломів переможців конкурсів (зокрема, на найкращого 

молодого науковця, на найкращі монографії, підручники, посібники), мініс-
терських нагород, атестатів про присвоєння вчених звань, про присудження 
наукових ступенів, сертифікатів про присудження студентам (дванадцятьом) 
іменних стипендій тощо.

„Прийди і знайди роботу в престижній компанії“ — під таким девізом 23 
березня Львівський осередок міжнародної студентської організації BEST 

провів у Львівській політехніці IV Інженерний ярмарок кар’єри. Студентська 
молодь мала можливість відвідати презентації компаній, тренінги від робо-
тодавців, інженерні змагання від спонсора, зустрічі з цікавими людьми, які на 
власному прикладі продемонстрували, як можна досягти успіху.
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Пленарне засідання, яке 
проходило в актовій залі 
головного корпусу, відкрив 
директор інституту доцент 
Йосиф Хром’як. З віталь-
ним словом до присутніх 
звернувся ректор універси-
тету професор Юрій Бобало. 
Він, зокрема, відзначив, що 

ІППТ вперше проводить 
свою конференцію у стінах 
Львівської політехніки як 
структурний підрозділ уні-
верситету. Юрій Ярославо-
вич висловив сподівання, 
що найкращі студенти ін-
ституту продовжуватимуть 
навчання в аспірантурі і 

вручив грамоти університе-
ту кращим співробітникам 
та студентам інституту. 

На пленарному засіданні 
з доповідями виступили 
заступник начальника го-
ловного управління з питань 
Евро-2012, містобудування 
та будівництва Львівської 
облдержадміністрації, на-
чальник управління з питань 
Евро-2012 Ганна Олексюк та 
виконавчий віце-президент 
компанії „Softserve“ Ярос-
лав Любінець.

Упродовж наступних 
трьох днів у рамках конфе-
ренції працювало 9 секцій 
науково-педагогічних пра-
цівників та 8 студентських 
секцій. Дискутуючи, науков-
ці обговорювали проблеми 
та перспективи розвитку на-
ціональної економіки, її ін-
теграції у світове співтовари-

ство, тенденції, розвитку та 
регулювання міжнародного 
бізнесу в Україні. Було ви-
словлено чимало слушних 
зауважень і пропозицій й 
стосовно маркетингу, сучас-
ної лінгвістики, фінансово-
кредитних відносин, обліку 
та аудиту, комп’ютерних 
та інформаційних систем і 
технологій, економічної та 
комп’ютерної освіти тощо. 

В роботі VII науково-
технічної конференції взяли 
участь і виступили науковці 
і студенти вишів Львова, 
Коломиї, Дрогобича, Жи-
томира, Києва й Донецька. 
На конференцію надійшло 
160 доповідей науково-
педагогічних працівників та 
106 студентських з багатьох 
вишів і міст України.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

Студентка третього курсу ІКТА Львів-
ської політехніки Олена Антонюк 

стала переможницею ІІ етапу Всеу-
країнської студентської олімпіяди з 
напряму „Метрологія, стандартизація 
та сертифікація“, який 21 — 24 березня 
пройшов у стінах рідного університету.

Урочисте відкриття олімпіяди від-
булося в актовій залі головного кор-
пусу. Її учасників привітали прорек-
тор з науково-педагогічної роботи 
Дмитро Федасюк, директор Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики 
та метрології Богдан Стадник та завіду-
вач кафедри метрології, стандартизації 
та сертифікації Петро Столярчук. Після 
цього гості і господарі зібралися в одній 
із лекційних авдиторій кафедри метро-
логії, стандартизації та сертифікації, де, 
власне, й проходила основна частина 
олімпіяди: виконання завдань. 

Як відзначив директор ІКТА Богдан 
Стадник, після перевірки відповідей, 
перед членами журі постало складне 
завдання, адже достойні відповіді 

були чи не в кожного учасника олім-
піяди. Цього разу щастя посміхнуло-
ся студентці Львівської політехніки 
Олені Антонюк (на світлині першої 
сторінки — крайня праворуч), котра 
серед достойних суперників посіла 
почесне перше місце. Друге місце журі 
присудило студентці Національного 
технічного університету „Харківський 
політехнічний інститут“ Людмилі Су-
лім. Третє місце розділили студентки 
Марія Манзарук (Одеський державний 
інститут вимірювальної техніки) та 
Марина Дороніна (Національний гір-
ничий університет, Дніпропетровськ).

Серед студентських команд пере-
можцями стали команди Харківського 
національного університету радіоелек-
троніки (перше місце), Севастополь-
ського національного університету 
ядерної енергії та промисловості (дру-
ге місце) та Національного аерокосміч-
ного університету ім. М. Жуковського з 
Харкова (третє місце).

Наступного дня учасники олімпіяди 
знову зібралися в актовій залі головно-

го корпусу. Проректор з міжнародних 
зв’язків Юрій Рашкевич вручив пере-
можцям олімпіяди та її учасникам 
грамоти і подарунки. 

Учасники Всеукраїнської студент-
ської олімпіяди зустрілися ще й за 
круглим столом, який провела доцент 
кафедри метрології, стандартизації і 
сертифікації Наталя Гоц. Молодь вела 
зацікавлену розмову про підготовку 
фахівців з метрології, стандартиза-
ції та сертифікації, яку проводять 
їхні кафедри, обговорила тематику 
студентських наукових досліджень, 
практичних розробок, поділилася 
досвідом організації студентської 
наукової роботи, обмінялася досві-
дом методичної роботи з напряму 
„Метрологія, стандартизація та сер-
тифікація“.

Незабутнє враження справило 
на гостей Політехніки знайомство зі 
Львівською оперою, Церквою св. Юра, 
древнім Львовом та його історичними 
пам’ятками, архітектурою будівель 
Львівської політехніки.

науково-технічна конференція

знай наших!

„Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп‘ютерних технологій в україні“ — 
під такою назвою 21 — 25 березня у Львівській політехніці відбулася VІІ науково-технічна конференція 

науково-педагогічних працівників та студентів Інституту підприємництва та перспективних технологій

У тісній співпраці викладачів і студентів

Щастя посміхнулося Олені Антонюк
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відальність за інформацію; розробляється 
спільне інформаційне поле для суміж-
них ІС з метою мінімізації помилок при 
введенні; запроваджується моніторинг 
працездатности серверів, закуповується 
та встановлюється антивірусне ПЗ.

Комісія з працівників Західного регі-
онального навчально-наукового центру 
захисту інформації, ЦІЗ, членів комісії з 
інформатизації розробила концепцію 
захисту інформації. Концепція визначає 
основні напрями діяльности у сфері за-
хисту інформації.

Вчена рада прийняла концепцію за 
основу, комісії Вченої ради з інформати-
зації доручили її доопрацювати й подати 
ректору на затвердження. На думку Дми-
тра Федасюка, впровадження концепції 
та певних заходів відповідними підрозді-
лами, системними адміністраторами до-
зволить піднятись на наступний щабель в 
інформатизації університету, забезпечить 
кращу якість і ефективність функціону-
вання ІС і сервісів, які необхідні в різних 
напрямах діяльности університету.

Про майбутнє науки

Проректор з наукової роботи Зорян Піх 
доповідав про організацію науково-
дослідної роботи студентів. Він пере-
конаний:

― Участь у науковій роботі, правильна 
її організація забезпечують реальну інте-
грацію науки й освіти на рівні навчального 
процесу. Тільки освіта, побудована на 
органічному поєднанні з елементами на-
укової роботи, яка раціонально пронизує 
всі види навчання, може забезпечити 
систему знань сучасного рівня і якість 
освіти загалом.

Крім впровадження змістовних мо-
дулів з основ наукових досліджень та 
основ технічної творчости, організації 
лабораторних та практичних занять на 
принципах поєднання стандартних робіт 
і робіт з елементами досліджень, підго-
товки до семінарів (що передбачають ви-
ступи і доповіді) та написання рефератів, 
виконання магістерських кваліфікаційних 
робіт у рамках навчального процесу, є 
ще наукова робота студентів Політех-
ніки поза навчальним процесом — це 
проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природ-
ничих, технічних та гуманітарних наук, 
щорічних студентської науково-технічної 
конференції (СНТК) та фестивалю науки 
Litteris et Artibus, залучення до виконан-

ня держбюджетних та госпдоговірних 
НДР, винахідницької діяльности, робіт за 
міжнародними проєктами та грантами, 
до роботи в наукових та проблемних 
гуртках, НДЛ.

― Студентська наукова робота ви-
магає постійної уваги, вдосконалення 
методів і форм, а передумовами інтегра-
ції освіти й науки є ефективна система 
організації студентської наукової роботи, 
система інформаційного забезпечення і 
доступ до інформаційних ресурсів, мате-
ріяльна і ресурсна підтримка студентської 
наукової роботи. Тому питання організації 
студентської наукової роботи є складовою 
Програми розвитку Львівської політехніки 
до 2020 року, — наголосив доповідач.

Традиційним у всіх інститутах є викла-
дання змістовних модулів з основ наукових 
досліджень та основ технічної творчости. 
Крім цього, у навчальний процес впрова-
джено такі дисципліни (змістовні модулі): 
моделі об’єктів досліджень (ІБІД); методи 
планування та обробки експериментів 
(ІБІД); експериментальні дослідження в 
дорожньому будівництві (ІБІД); методо-
логія наукових досліджень (ІГДГ, ІНЕМ); 
логіка наукового дослідження (ІГСН); ін-
телектуальна власність (ІЕСК, ІГДГ); теорія 
інженерного експерименту в електроенер-
гетиці (ІЕСК); методи наукових досліджень 
(ІІМТ); планування експериментів (ІКНІ); 
математичні моделі представлення знань 
(ІКНІ); теорія та техніка експерименту 
(ІКТА); методологічні основи наукових до-
сліджень (ІТРЕ); теорія і практика наукових 
експериментів (ІХХТ); основи організації 
та методології експериментальних до-
сліджень (ІХХТ); сучасні методи наукових 
досліджень силікатів (ІХХТ); організація 
та методологія експериментальних до-
сліджень в електрохімії (ІХХТ).

Показники зі студентської наукової ро-
боти є важливою складовою показників 
діяльности університету загалом. Зорян 
Григорович навів статистику щодо участи 
студентів у СНДР, зокрема в конкурсах, 
олімпіядах, виставках, семінарах та инших 
заходах. Цю та иншу інформацію можна 
знайти у розділі „Студенти Львівської полі-
техніки у науці“ на сайті „Наука“ Львівської 
політехніки (http://nauka.lp.edu.ua/index.
php?id=4607).

На думку доповідача, необхідно ство-
рити студентське наукове об’єднання 
(СНО). Вчена рада ухвалила, зокрема, 
розробити „Положення про науково-
дослідну роботу студентів (НДРС)“ та 
„Положення про студентське наукове 
об’єднання“. 

Тетяна ПАСОВИЧ

коротко

Венеціанська комісія розглянула 
законопроєкт „Про мови“ в укра-
їні, що передбачає розширення 
сфери функціонування російської 
мови. Як пише „Коммерсантъ-
Украина“, комісія поставила під 
сумнів відповідність документа 
Конституції: на її думку, в разі 
його прийняття російську мову 
буде прирівняно до державної. 
У висновку Венеціанської комісії 
наголошується на „складності і 
специфічності“ мовного питання 
в Україні.

За оперативними даними, отри-
маними з регіональних центрів 
оцінювання якості освіти, для 
проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання 2011 року 
зареєструвалось 254 061 учас-
ник. За прогнозами, найбільше 
тестувань буде проведено з 
української мови та літератури — 
247 896, історії України — 
184 215, математики — 163 490.

На 2 та 9 квітня заплановано 
пробні тестування для абіту-
рієнтів 2011 року. Зокрема, 
2 квітня відбудуться тестування 
з української мови та літера-
тури, іноземних мов (англій-
ська, німецька, французька, 
іспанська), фізики, біології, 
9 квітня — з історії України, 
математики, хімії, географії, 
російської мови. Про місце 
та час проведення пробного 
оцінювання учасники можуть 
дізнатися на персональних 
сторінках, розміщених на 
сайтах регіональних ЦОЯО, де 
проходили реєстрацію.

у понеділок, 28 березня, Грома-
дянський рух „Відсіч“ організу-
вав біля найбільших львівських 
вишів акцію „Вища освіта — біг 
з перешкодами“. Мета акції — 
показати негативи останньої 
редакції Законопроєкту „Про 
вищу освіту“ зокрема та зако-
нотворчої політики Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту 
в цілому. Організатори акції 
наголошують, що всі дії МОНМС 
спрямовані на знищення вищої 
освіти в Україні. Ця акція — ін-
формаційна частина кампанії 
„Проти деградації освіти“.

За матеріялами інформаґенцій

з головної зали

Вчена рада: підсумки і перспективи
→ Закінчення. Початок на 3 с. 
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у минулому номері ми познайомили вас з учасницею Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта меґан 
Річі зі Сша. а сьогодні пропонуємо інтерв’ю з аспіранткою кафедри соціології та соціяльної роботи ІГСН 

Львівської політехніки Наталією Гаврилів, яка завдяки цій же програмі вивчає досвід наставництва у Сша

[СТудІї]

— Наталю, як Ти ста-
ла учасником Програми 
ім. Фулбрайта?
— У 2009 році я працю-
вала у відділі міжнарод-
них академічних зв’язків 
Українського католицького 
університету. Там під час 
презентації Програми ім. 
Фулбрайта ознайомилася з 
умовами конкурсу. Мій без-
посередній керівник в УКУ, 
наставник і друг пані Олена 
Джеджора (свого часу теж 
Фулбрайтівський науко-
вець) надихнула мене по-
датися на участь у програмі. 
За три тижні до дедлайну 
я підготувала аплікаційну 
форму, опісля були різні 
етапи відбору: аплікація, 
співбесіда, тест TOEFL — і 
я в рамках Fulbright Faculty 
D e v e l o p m e n t  P ro g ra m 
отримала стипендію для 
проведення дослідження 
впродовж дев’яти місяців 
(узагалі Фундація ім. Фулб-
райта спонсорує навчальні 
та дослідницькі програми 
від трьох місяців до кіль-
карічних PhD). І наприкінці 
вересня 2010-го я прибула 
у Вашингтонський універ-
ситет в Сіетлі.

— У Штатах Ти, здається, 
вивчаєш досвід наставни-
цтва у вищій школі? Чому 
саме така площина?
— Тема наставництва ці-
кавила мене ще під час 
навчання в магістратурі. А 
в аспірантурі вирішила до-
сліджувати наставництво 
в освітньому середови-
щі — як один зі способів 
ведення діялогу між сту-
дентом і викладачем поза 
формальним середовищем 
авдиторії.

— Як виглядає Твоя до-
слідницька діяльність в 
Америці?
— Більшість часу про-
воджу в бібліотеці, пра-

цюю з джерелами, роблю 
інтерв’ю з викладачами-
наставниками, беру участь 
у презентаціях на тему на-
ставництва для викладачів 
і студентів. Крім того, ви-
вчаю іноземні мови — це 
для молодого науковця 
перепустка у світ глобаль-
них знань.

— Розкажи про особли-
в о с т і  н а с т а в н и ц т в а 
в американській вищій 
школі? Чим воно відріз-
няється від нашого кура-
торства?
— В Америці наставник за-
цікавлений у професійному 
й особистісному розвитку 
конкретного студента. Він 
регулярно зустрічається з 
ним, контактує електро-
нною поштою, а той ра-
диться з наставником сто-
совно конференцій, науко-
вих публікацій, навчальних 
дисциплін, пошуку фінан-
сування для проведення 
досліджень, питань про-
фесійної етики, а згодом 
і працевлаштування. На-
ставник передає студентові 
вміння і знання, як колись 
майстри передавали фах 
своїм учням.

В Україні робота кура-
тора зі студентами час-
то полягає у проведенні 
чергової виховної години, 
контролюванні відвідува-
ности пар або клопотанні за 
іспити. Немає передачі до-
свіду й культури професії, 
бракує виховання власним 
прикладом… Першокурс-
ники часто дезорієнтовані 
щодо обраного напряму 
навчання, а здобувши певні 
знання і вміння, не зна-
ють, як знайти собі місце 
в обраній галузі й не стати 
одним із тисячі продавців-
консультантів… А чому не 
всі  українські студенти 
прагнуть збагатити себе 
міжнародним досвідом, 

не задумуються над тим, 
що здатні на більше? Наша 
вища освіта потребує змін 
і передовсім у свідомос-
ті студентів, які повинні 
здобувати знання, а не 
диплом.

Пригадую, коли у 2002 
році я вступила в універси-
тет, про спеціяльність „соці-
яльна робота“ мало що зна-
ли. Нині цей фах окреслено 
чіткіше, але у ньому стільки 
різних сфер і ніш, що дуже 
важливо, аби в цьому різ-
номанітті студента прова-
див мудрий і досвідчений 
наставник. І це стосується 
не лише соціяльної роботи, 
а всіх галузей. Наставник 
має сприяти розвитку осо-
бистости студента. На мо-
єму шляху зустрілися такі 
люди, зокрема доцент Ніна 
Гайдук. Завдяки особистим 
якостям і міжнародному 
досвіду вона — гарний при-
клад наставника.

— Які Твої враження про 
США?
— Приємно дивує загальна 
ввічливість, якісне обслуго-
вування, значно менший, 
ніж у нас, рівень бюро-
кратії (наприклад, довід-
ку в державній установі я 
отримала за 15 хвилин). У 
громадському транспор-
ті, який завжди курсує за 
графіком, немає музики і 
водіїв-курців.

Щодо навчального се-
редовища, позитивом тут 
є бібліотеки, заповнені 
студентами (де, до речі, 
можна замовити книжку з 
будь-якої країни світу), та 
строге табу на списування 
чи плагіат. Стосунки студен-
та й викладача базуються 
на принципі доступности 
викладача для студента, 
власне, викладач є для 
студента, а не студент — 
для самоствердження ви-
кладача. І якщо в нас ще 
стикаємося з некомпетент-
ністю окремих викладачів, 
які цілу лекцію читають зі 
свого папірця, то в аме-
риканських університетах 
такого не побачите.

— Наталю, що корисного, 
позитивного дає перебу-
вання за кордоном моло-
дому науковцеві й молодій 
людині взагалі?
— За час навчання я по-
бувала у вишах Німеччини 
та Польщі, завдяки гранту 
навчалася в Манітобсько-
му університеті, Канада. 
Перебування за кордоном 
змінює світобачення осо-
би, яка,  повернувшись 
додому, вже й тут впрова-
джуватиме нові принципи 
і стандарти особистісного 
спілкування та професійної 
діяльности. Міжнародний 
досвід підказує нам, що, 
крім права на життя, ми 
маємо право на якісне 
життя, і наш обов’язок — 
обирати кращих, нових 
політичних лідерів. І саме 
обов’язок, а не право — 
вимагати від будь-якої 
системи (чи то освітньої, 
чи то державної), щоб вона 
працювала ефективно. 
Врешті, якісне майбутнє 
залежить від свідомости 
громадян.

Спілкувалась  
Ірина ШУТКА

за новим досвідом

Чому студенти не прагнуть більшого?
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Серед молодих науковців, ко-
трим на засіданні Вченої ради 

Львівської політехніки ректор Юрій 
Бобало вручав дипломи про присво-
єння звання кандидата наук, була й 
Христина Гіщак — асистент кафедри 
техногенно-екологічної безпеки. 
Спортсменка, відмінниця, активістка, 
красуня і загалом хороша дівчина — 
це все про неї...

Чому спорт у науковця на першому 
місці? Бо саме з нього все почалося. 
Семиліткою Христина прийшла у 
художню гімнастику. Ще школяркою 
стала майстром спорту, а в університеті 
одразу потрапила на спортивну аеро-
біку до тренера Марти Мельничук. 
І саме спорт загартував Христину та 
виховав цілеспрямованість, таку по-
трібну в науці.

Розповідає завідувач кафедри хі-
мічної технології переробки пластмас 
професор Олег Суберляк:

― Христина прийшла на кафедру 
на 3 курсі (саме тоді відбувається 
розподіл студентів за спеціялізаці-
ями). Це була зразкова студентка 
(Президентський стипендіят), висо-
кодисциплінована, котра надзвичай-
но вміло організовує свій час. Чому? 
Тому що вона спортсменка, майстер 
спорту. Їздила на всі змагання, але 
при цьому була найперша в навчанні. 
Я навіть не сумнівався, чи запрошу-
вати її в аспірантуру. Вона згодилася 
і успішно працювала, самостійно 
вирішувала багато теоретичних пи-
тань, які не кожному аспірантові під 
силу. Вчасно подала дисертацію до 
захисту. 

Хімія привабила Христину, можна 
сказати, з першого дня знайомства — 
як тільки почала вивчати її у школі. 
Заохотила шкільна вчителька, яка 
цікаво викладала предмет. Ні батьки 
(мама ― економіст, батько — будівель-
ник), ні брат (закінчив електротехніку в 
Політехніці, працює за фахом) жодного 
стосунку до хімії не мають.

― Коли я вступала до універси-
тету, мені здавалося, що найкраще я 
знаю саме хімію. Я не міркувала так 
далекоглядно, ким буду з дипломом 
хіміка, — каже дівчина. — Звісно, я не 
мала якихось планів бути відмінницею 
чи щось таке. Просто у мене завжди 
було прагнення поставити мету і пря-
мувати до неї. 

Наукою Христина зацікавилася з 
третього курсу. Серйозні досліджен-
ня почалися з 5 — 6 курсу, тобто з 
магістерської та дипломної роботи. Її 
зацікавили дослідження, пов’язані з 
використанням гідрогельних матерія-
лів, котрі науковці кафедри проводять 
під керівництвом професора Олега 
Суберляка.

У 2007 — 2008 роках (під час аспі-
рантури) дівчина стажувалась у Празі 
в Інституті макромолекулярної хімії 
при Академії наук Чеської республіки. 
За підтримки ЮНЕСКО там щороку ор-
ганізовують курс для післядипломних 
студентів.

― Переді мною там також був 
студент зі Львова Тарас Скорохода. 
Очевидно, він добре себе зарекомен-
дував (та й наша кафедра має відпо-
відну тематику!), що чеських науковців 
зацікавили львівські політехніки. Я 
стажувалася 10 місяців. Наприкінці 
терміну мала стендову доповідь на 
48-му мікросимпозіумі з полімерної 
колоїдної хімії (доповідала про роботу 
з гідрогельними матеріялами) і посіла 
4 місце серед 96 учасників.

Христина Гіщак захистила канди-
датську дисертацію „Сорбційноздатні 
металовмісні гідрогелі на основі ко-
полімерів полівінілпіролідону“. Крім 
Олега Володимировича, її керівником 
був Олександр Гриценко. Розробки ка-
федри, в яких брала участь аспірантка, 
цікаві з точки зору медицини (ці гелі 
готові сорбувати в себе певні лікарські 
форми, воду, яку вони доставлятимуть 
у певні органи людського тіла), елек-
троніки, електротехніки (як сенсорні 
матеріяли).

Диплом кандидата наук — лише 
частинка Христининої мрії. Її принцип: 
не ставити далекої абстрактної мети, 

а лише конкретну і реальну. Отож, 
подолавши одну сходинку, вибирає 
наступну. Зараз хоче подавати свою 
кандидатуру на здобуття міжнарод-
ного гранту, щоб і надалі працювати 
для розвитку свого наукового на-
пряму. А наразі викладає на кафедрі 
техногенно-екологічної безпеки.

― Якби Христина продовжила свої 
наукові дослідження на нашій кафедрі, 
то за 5 років була б уже доктором, — 
шкодує професор Суберляк,― але, на 
жаль, обставини не залежать ні від неї, 
ні від нас.

Христина погоджується, що поєдну-
вати викладацьку роботу з науковою 
нелегко. Але сподівається, що таки 
виграє грант і зможе розвиватись як 
науковець. Та й викладання їй подо-
бається. Вона не лише подає студен-
там матеріял, але й ділиться власним 
життєвим досвідом:

― Я з великим задоволенням пого-
дилася на пропозицію викладати, мені 
дуже приємно працювати з великою 
авдиторією студентів. Я раджу їм вчити 
іноземні мови — англійську, німецьку, 
активно брати участь у конференціях 
та инших заходах, використовувати всі 
можливості Болонської системи, від-
носною відкритістю кордонів. 

До викладання свого предмету 
Христина підходить творчо. Першо- та 
другокурсникам, яких навчає, подає 
якнайбільше актуальної інформації, 
щораз намагається здивувати їх чи-
мось новим:

― Знаю, що студенти вважають 
предмет БЖД не дуже потрібним. Коли 
вони приходять перший раз, думають, 
що це не буде цікаво. Я стараюся дуже 
доступно пояснювати, зацікавити. 
Наприклад, зараз говоримо зі студен-
тами про катаклізми в Японії. Якраз 
місяць тому ми мали заняття на тему 
радіоактивного забруднення. Україна 
в тому контексті завжди актуальна, 
а тепер ще й Японія. Говорили і про 
землетруси в Чилі минулого року. 
Студенти й самі запитують, і я вчу їх 
бути активними. Якщо студент має 
якусь думку, він повинен висловити 
її, щоб знати, чи правильно мислить. 
Я завжди запрошую до діялогу.

Христина Гіщак сподівається, що її 
найбільше досягнення ще попереду. 
Її формула успіху: бути наполегливою, 
багато працювати.

Тетяна ПАСОВИЧ

молодий науковець

Христина Гіщак: „Сподіваюсь, моє найбільше 
досягнення — попереду“
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У ці дні минає 80 років 
старійшині математич-

ного співтовариства Укра-
їни, члена-кореспондента 
НАНУ, наукового керівника 
Центру математичного мо-
делювання Інституту при-
кладних проблем механіки 
і математики, професо-
ру Львівської політехніки 
Ярославові Бураку.

У далекому 1953 році 
Ярослав Бурак із відзна-
ко ю  з а к і н ч у є  ф і з и ко -
математичний факультет 
Львівського університету ім. 
І. Франка. Згодом навчається 
в аспірантурі Львівської по-
літехніки, присвятивши свої 
дослідження одній із най-
складніших наукових дис-
циплін — опору матеріялів. 
Блискуче захищає кандидат-
ську дисертацію і пов’язує 
своє життя з Академією Наук 
України. 

Зі своїм науковим ке-
рівником і побратимом 
незабутнім Ярославом Сте-
пановичем Підстригачем 
розпочинає надзвичайно 
плідно працювати над ство-

ренням методів побудови 
особливих розв’язків дина-
мічних задач теорії пруж-
ности та термопружности 
при зосереджених рухомих 
і нерухомих силових на-
вантаженнях. Далі були 
нові перспективні розроб-
ки щодо побудови фізико-
математичних моделей 
діелектричних та електро-
провідних неферомагнітних 
пружних тіл. Як стверджує 
його учень професор Євген 
Чапля, мабуть, вперше у 
світовій математичній літе-
ратурі, Ярослав Йосипович 
на підставі уявлень про 
тензорний характер локаль-
ного розподілу електрич-
них зарядів отримує повну 

систему рівнянь для опису 
процесів деформування та 
поляризації діелектриків.

І  це були не просто 
теоретичні роботи. Біль-
шість досліджень ученого-
математика містили величез-
ний практично-прикладний 
сенс. Йдеться, зокрема, про 
початок масштабних до-
сліджень, які розпочинав і 
проводив Я. Бурак спільно 
із Е. Григолюком і Я. Під-
стригачем, з розробки основ 
і методів оптимізації термо-
напруженого стану дефор-
мованих тіл для створення 
раціональних режимів і схем 
високотемпературної ло-
кальної обробки зварних 
елементів тонкостінних кон-
струкцій. Прикладні резуль-
тати цих досліджень широко 
впроваджені у виробництво. 
Подібних прикладів зна-
чимих наукових здобутків 
професора Бурака впродовж 
його майже 60-річної науко-
вої кар’єри можна назвати 
безліч. 

І сьогодні, незважаю-
чи на свій поважний вік, 
учений-дослідник активно 

і цілеспрямовано працює в 
науці. Загалом у його твор-
чому доробку 14 моногра-
фій і майже 450 наукових 
публікацій. Серед його учнів 
8 докторів і 38 кандидатів 
наук. Отримані вагомі до-
слідницькі результати до-
зволили Я. Бураку у 1970 
році блискуче захистити 
докторську дисертацію, а 
шість років по тому отри-
мати звання професора. У 
1985 році він став членом-
кореспондентом НАН Укра-
їни. Професор-математик 
Ярослав Бурак — лавреат 
Державної премії України в 
галузі науки і техніки, премії 
ім. М. Крилова НАНУ, дій-
сний член НТШ та багатьох 
инших поважних наукових 
установ. 

У день ювілею Яросла-
ва Йосиповича його тепло 
вітає все львівське науко-
ве співтовариство і зичить 
професорові довгих років 
життя, сил і наснаги на нові 
відкриття задля української 
науки і нашої держави.

Ярослав МЕЛЬНИК

Студенти четвертого курсу кафедри 
дизайну та основ архітектури Інсти-

туту архітектури Львівської політехніки 
свою чергову творчу лабораторію 
перенесли у музичну залу Львівського 
дошкільного навчального закладу 
№ 32, що на вул. Коцюбинського. 

Вибір музичної зали саме цього 
садочка був невипадковий, адже коло-
ристика, композиційна та стилістична 
мова художньо-декоративних елемен-
тів, виконаних для цього інтер’єрного 
середовища, органічно відповідає 
архітектоніці будівлі, яка постала тут 
1913 року. 

Студенти Роман Гев’юк, Олена Гу-
банова, Олена Метко, Галина Піщук та 
Мар’яна Порученко, під орудою стар-
шого викладача кафедри, художника-
реставратора вищої категорії Віолетти 
Радомської, опинившись поза стінами 
рідного університету, не розгубилися, а 

вправно взялися до ро-
боти. Перед молоддю 
стояло завдання — ін-
терпретувати (розкри-
ти зміст) й асоціювати 
відомий твір знаного 
митця Модеста Сосен-
ка безпосередньо на 
стінах зали. Незважаю-
чи на те, що художньо-
декоративне оформ-
лення зали (автор 
проєкту — художник-
д и з а й н е р  А н д р і й 
Тирпич) вони робили 
вперше і, можна сказати чисто експе-
риментально, задум вдався. 

— Проєкт за темою — „Асоціяція, 
інтерпретація відомих живописних 
творів“ я реалізувала як навчально-
методичний процес в рамках дисци-
пліни „Спеціялізований живопис“, — 
каже Віолетта Радомська. — Цікаво, 

що цей декоративно-
мистецький проєкт 
майбутні дизайнери 
адаптували в архітек-
тоніку. Їх настільки 
захопив творчий про-
цес, що заплановану 
роботу вони реалізу-
вали дуже швидко і 
якісно, зробивши на 
центральній стіні при-
міщення декоратив-
ний розпис у вигляді 
стилізованої куліси. 
На площині стін обох 

ніш студенти відтворили композицію 
копій творів 1913 — 1914 років відо-
мого художника Олекси Новаківського. 
Таке практичне втілення сприятиме 
глибшому розвитку молодої мистецької 
уяви, пізнанню мистецтва. 

Катерина ГРЕЧИН

вітальня

Формули його життя

творча лабораторія

Для розвитку мистецької уяви студентів



9ч. 10 (2730)
31 березня — 6 квітня 2011 [мОЛОдІжНа ПОЛІТика]

марку Сергій Мякшинов, який і відкрив 
Ярмарок, перерізавши замість тради-
ційної стрічки краватку, яка є символом 
кар’єрного зростання.

Спонсором цьогорічного Інженерно-
го ярмарку став один із найефективніших 
виробників сільськогосподарської про-
дукції в Україні та світі компанія „МРІЯ 
Агрохолдинг“, яка є партнером багатьох 
великих міжнародних та українських ви-
робників продуктів харчування і торгових 
компаній. 

У рамках ярмарку відбулися пре-
зентації компаній Soft Serve, KMPG, N-ix, 
Nexia та „МРІЯ Агрохолдинг“. Студенти 
мали можливість стати учасниками 
тренінгів із написання резюме та на-

вчитися „Як успішно пройти співбесіду“. 
Свої знання молодь продемонструвала 
під час інженерних змагань, які провела 
компанія „МРІЯ Агрохолдинг“.

― Цей захід затребуваний як серед 
студентів інженерних спеціяльностей, 
так і серед компаній-роботодавців, — 
зауважив головний організатор Ярмарку 
кар’єри Сергій Мякшинов. — На ярмарку 
представлено вакансії компаній, що є 
учасниками заходу вже четвертий рік 
поспіль, зокрема це фірма Lafarge та 
Intellias. Незважаючи на те, що запити 
в компаній дуже індивідуальні, рівня 
знань, який можна здобути у львівських 
вишах, зокрема у Львівській політехніці, 
цілком достатньо, щоб отримати місце 
праці за фахом, — додав Сергій.

Цього року визначальними були ви-
робничі професії. Найбільш потрібними 
сьогодні є спеціялісти в галузях сільсько-
го господарства, механіки, електроніки, 
будівництва, машинобудування, ІТ та 
консалтингу. 

― Незважаючи на те, що працівники 
технічних спеціяльностей зараз заробля-
ють досить багато, кваліфікованого агро-
менеджера знайти досить важко, — по-
відомив на зустрічі виконавчий директор 
„МРІЯ Агрохолдинг“ Владислав Лугов-
ський. — Тому ми шукаємо молодь, яка 
готова віддано працювати в сільському 
господарстві, а ми зі свого боку можемо 
навчити,скерувати на стажування, яке 
оплачуємо, і забезпечити місцем праці. 

Наталія ПАВЛИШИН

під опікою держави

ЛОДА турбується  
про студентів
З проханням посприяти участи 

студентів у літніх Програмах 
культурного обміну та стажу-
вання за кордоном до міністра 
освіти і науки, молоді та спорту 
україни дмитра Табачника 
звернувся в. о. голови Львів-
ської обласної держадміністра-
ції Володимир Губицький. 

Враховуючи значну кількість 
студентів, котрі беруть участь у 
літніх Програмах та тенденцію 
щорічного їх збільшення, він 
просить міністра рекомендува-
ти керівникам вишів сприяти 
встановленню для таких сту-
дентів індивідуальних термінів 
складання заліків та екзаменів, 
навчання за індивідуальним на-
вчальним планом з урахуванням 
термінів участи у програмах. 

самоврядування

Прогресивне 
студентство обрало 
президента

Президентом Всеукраїнського 
об’єднання „Національний 
студентський союз“, до складу 
якого входять лідери провідних 
органів студентського само-
врядування та студентських 
громадських організацій, які 
діють у вишах україни, втретє 
став аспірант Львівської по-
літехніки анатолій Ігнатович. 

Вибори відбулися 20 березня 
у Національному університеті 
„Острозька академія“ в межах 
III Конгресу Національного 
студентського союзу та Між-
народного форуму органів 
студентського самоврядування 
„Здобутки, уроки та перспек-
тиви розвитку українського 
студентського руху“. Учасника-
ми заходу стали близько сотні 
представників студентської 
молоді всіх регіонів України, 
які були делеговані органами 
студентського самоврядування 
вищих навчальних закладів, та 
представники Студентського 
парламенту Польщі. 

Н. П. 

інженерний ярмарок

Перші сходинки до успішної кар’єри
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Організатор і лідер національного 
руху

1.04.1907 р. у Дрогобичі народився Зенон Коссак („Тар-
навський“). Вивчав юриспруденцію у Львівському універ-
ситеті. Був одним з організаторів і лідерів молодіжного 
національно-патріотичного руху в Галичині, згодом органі-
заційним референтом ОУН, політв’язнем польських тюрем 
(1932 ― 1938). Член військового штабу „Карпатської Січі“, 

автор „44 правил життя українського націоналіста“, які написав, перебуваючи 
у польській в’язниці. Героїчно загинув 19 березня 1939 р. під час оборони Кар-
патської України від мадярських загарбників.

Стратег УПА — „Перебийніс“

1.04.1907 р. у с. Дорожів на Самбірщині народився Дми-
тро Грицай („Перебийніс“). У 1928 р. вступив на фізико-
математичний факультет Львівського університету. З відзна-
кою закінчив і офіцерську школу. Політичний і військовий 
діяч, член УВО, ОУН, військовий референт КЕ ЗУЗ (Крайової 
Екзекутиви Західноукраїнських земель). Політв’язень поль-
ських і німецьких тюрем. З 1940 р. — член Революційного проводу ОУН, редактор 
військових підручників. Був делегатом до проводу ОУН за кордоном. Зі січня 
1944 р.  — шеф Головного штабу УПА. Займався викриттям тактичних планів 
гітлерівського командування, створенням складів зі зброєю, підготовкою офі-
церських кадрів для УПА. Загинув у 1945 р. в одній із в’язниць Праги. Посмертно 
його удостоєно звання генерал-хорунжий УПА.

Ідеолог консервативно-монархічного 
напряму 

5.04.1882 р. у с. Затурцях на Волині у світ прийшов 
В’ячеслав Липинський, український історик, публіцист, 
дійсний член НТШ. Після університетських студій у Кра-
кові й Женеві (історія, агрономія, філософія) оселився на 
Уманщині і працював над поверненням до українства 
сполонізованої шляхти. Для цього видав у 1909 р. вагому 
працю „Szlachta na Ukraine“. 

Ініціятор створення політичного центру за кордоном, 
з якого згодом народився Союз визволення України. У 1917 р. В. Липинський 
бере участь у створенні Української хліборобсько-демократичної партії та опра-
цьовує для неї програму. Основою цього документа була оборона державного 
суверенітету України та збереження прав власности на землю. За Гетьманату 
був Послом України у Відні і залишився на цьому посту і за УНР — до 1919 р. 

У Берліні в 1920 р. виходить його монографія „Україна на переломі. 1657 ― 
59“. З ініціятиви вченого створено організацію „орденського“ типу — Союз 
українських хліборобів-державників. Виходять з-під його пера і „Листи до 
братів-хліборобів“. На його думку, Українську державу може зреалізувати тільки 
весь народ під проводом „хліборобської верстви“ (яких невдовзі як „куркулів“ 
згноїли у Сибірах. — О. С.), тобто корінні жителі (автохтони), які вміють і можуть 
зробити лад на рідний землі. 

За Липинським, лідером та ідеологом консервативно-монархічного на-
пряму, існують три основні типи державного устрою: Клясократія (рівновага 
між владою і свободою, між силами консерватизму і прогресу); Демокра-
тія (порушення рівноваги між владою і свободою на користь останньої); 
Охлократія (абсолютне панування войовників-непродуцентів, з цілковитим 
придушенням свободи). Ці три устроєві типи чергуються за певною послідов-
ністю: ослаблена надмірним розвитком матеріялього добробуту клясократія 
вироджується у демократію, могильником якої стає охлократія. А в боротьбі 
проти неї наново гартується клясократія… 

Олег СЕМЕНИШИН

[Наш каЛеНдаР]
пам’ятні дати

1 квітня — День гумору.
3 квітня — День працівників геології, 
геодезії та картографії.

• • •
31.03.1596 — народився Рене Декарт, 
французький філософ, фізик і мате-
матик.
31.03.1940 — помер Осип Назарук, 
український письменник, автор повісти 
„Роксоляна“.
31.03.1947 — померла Уляна Кравчен-
ко (Юлія Шнайдер), українська пись-
менниця, авторка мемуарних статей 
про Івана Франка.
1.04.1809 — народився Микола Гоголь, 
видатний письменник, автор збірки 
„Вечори на хуторі біля Диканьки“, 
творів „Тарас Бульба“, „Мертві душі“…
1.04.1873 — народився Сергій Рахма-
нінов, російський композитор, автор 
опери „Алеко“.
1.04.1907 — народився Дмитро Грицай 
(„Перебийніс“), політичний і військо-
вий діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон Коссак 
(Тарнавський), велет націоналістичного 
і повстанського руху.
2.04.1777 — помер Максим Березов-
ський, видатний український компо-
зитор, співак, автор опери „Демофонт“, 
духовного концерту „Не отвержи мене 
во время старости“.
2.04.1805 — народився Ганс Христіян 
Андерсен, данський письменник, 
казкар.
2.04.1840 — народився Еміль Золя, 
французький письменник.
3.04.1783 — народився Ірвінґ Вашинґ-
тон, американський письменник.
3.04.1908 — народився Степан Олій-
ник, український поет.
3.04.1918 — народився Олесь Гончар, 
видатний український письменник, 
автор романів „Прапороносці“, „Со-
бор“, „Тронка“.
4.04.1888 — народився Микола Грін-
ченко, український музикознавець i 
фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав підписа-
ли Північноатлантичний пакт (НАТО).
4.04.1961 — помер Леонід Булахов-
ський, відомий український мовозна-
вець i літературознавець.
5.04.1710 — у Бендерах козаки обрали 
гетьманом Пилипа Орлика.
5.04.1882 — народився В’ячеслав 
Липинський, український історик i по-
літичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир Шухе-
вич, український етнограф.
5.04.1942 — помер Василь Пачовський, 
український поет-модернiст, автор 
збірки поезій „Розсипані перли“.
6.04.1528 — помер Альбрехт Дюрер, 
німецький живописець, гравер, теоре-
тик мистецтва.

карби нашої величі
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Учасників та гостей конференції при-
вітав ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало і побажав 
плідної роботи. 

Голова Львівської обласної ради 
Олег Панькевич наголосив на тому, 
яке величезне значення для нашого 
майбутнього має пам’ять про випро-
бування, які пережила Україна у ХХ 
столітті, запевнив, що Львівська об-
ласна рада сприятиме проведенню 
таких наукових конференцій та ви-
данню їхніх матеріялів і спрезентував 
учасникам конференції історико-
мемуарну працю Феодосія Стеблія 
„Армія крайова в збройних акціях у 
підльвівських українських селах (бе-
резень — липень 1944 року)“.

Успішної роботи побажали учас-
никам конференції  письменник 
Ігор Калинець та голова Центру сту-
дентського капеланства о. Богдан 
Грушевський. 

― Сьогоднішній стан нашої дер-
жави — результат обезкровлення 
нації, яке відбувалося впродовж 
минулого століття, — сказав громад-
ський діяч, радянський політв’язень, 
Герой України Юрій Шухевич. — Але 
найбільша біда, що цей геноцид 
продовжується й сьогодні: мільйони 
українців викинуті з рідної землі. Це 
трагедія українського народу. Але, 
щоб вилікувати хворобу, спершу 
треба встановити діягноз.

Саме тому ґрунтовні дослідження 
геноциду українців стали предметом 
наукової праці багатьох провідних 
учених, результатами якої вони і при-
йшли поділитися з усіма зацікавлени-
ми, а тим самим — сприяти популяри-
зації української історії, привернути 
увагу громадськості, зокрема молоді, 
до важливих суспільно-політичних 
процесів минулого століття. 

Науковці обговорювали пробле-
матику геноциду в Україні у ХХ столітті 
у трьох секціях: „Україна у міжвоєн-
ний період“, „Україна у роки Другої 
світової війни“ та „Україна і українці 
в умовах СРСР та посттоталітарний 
період“. Учасники конференції ана-
лізували причини, масштаби та на-
слідки геноциду, етноциду, екоциду, 
лінгвоциду та вплив національно-

визвольного руху українського на-
роду у XX столітті на проголошення 
й утвердження Української держави. 
Теми виступів стосувалися різних 
періодів національної боротьби 
українців (УНР, ЗУНР, повстанський 
рух Наддніпрянщини, Карпатська 
Україна, відновлення державности 
30 червня 1941 року, діяльність ОУН 
і УПА, дисидентський рух); карально-
репресивних акцій щодо української 
інтелігенції та селянства (репресії, 
голодомори, насильницька колекти-
візація); депортації; асиміляційних 
процесів (русифікація, полонізація, 
мадяризація, румунізація) та ин.

― Історики, політологи та громад-
ські діячі з різних міст нашої держа-
ви (Києва, Одеси, Харкова, Луцька, 
Кам’янця-Подільського, Донецька, 
Рівного, Черкас, Кременчука, Жито-
мира, Івано-Франківська) зійшлися 
на спільній думці: Україна у посттота-
літарній небезпеці, — зауважив спі-
ворганізатор конференції, кандидат 
історичних наук, викладач кафедри 
історії України та етнокомунікацій 
Львівської політехніки Ігор Гаврилів.

― На конференції ми говоримо 
не тільки про найтрагічніші сторінки 
історії минулого століття, але й про 
наслідки, а саме про те, як діяльність 
окупаційних режимів впливає на 
сучасну політичну ситуацію, — ко-
ментує в. о. директора Центру до-
сліджень визвольного руху Василь 

Стефанів. ― Результатом конференції 
стала ухвала, яку ми розповсюдимо 
через засоби масової інформації для 
громадських обговорень. Доповіді, 
які прозвучали на конференції, ви-
йдуть окремим збірником. 

В ухвалі, яка стала результатом 
науково-практичної конференції, на-
уковці наголосили на тому, що гено-
цид України триває і сьогодні у різних 
формах: русифікації, українофобії, 
масовій вимушеній еміграції україн-
ців, свідомого витіснення державної 
мови з життєво важливих сфер та 
ділянок культурного, наукового, 
освітнього, громадського і ділового 
життя, із засобів масової інформації. 

Науковці закликали українців в 
Україні і поза її межами спрямувати 
свої зусилля на консолідацію нації. 
Зокрема, громадяни України мали б 
вимагати від Верховної Ради зміни 
виборчого закону з конституційним 
правом українців на такий парла-
мент, який представляв би інтереси 
нації і творився на засадах рівного 
виборчого права та відповідав наці-
ональному складу України. Учасники 
конференції висловили вимогу про 
негайне припинення антиукраїнської 
політики, спрямованої на ліквідацію 
українських шкіл, згортання діяль-
ности Інституту історичної пам’яти 
та инше.

Наталія ПАВЛИШИН

наукова конференція

Історики з усієї україни зібралися 25 березня у Львівській політехніці на ІІ Всеукраїнську наукову конференцію 
„Геноцид україни у ХХ столітті: україна під окупаційними режимами — історія та наслідки“. Організували кон-

ференцію Національний університет „Львівська політехніка“, Львівська міська громадська організація „Центр 
досліджень визвольного руху“, Інститут літературознавчих студій Львівського національного університету 
ім. І. Франка та Всеукраїнська громадська організація „Товариство відродження української нації“

Геноцид українства триває
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Незабаром велике християнське свято 
Великдень. Радісні, веселі і щасливі, в 
родинному колі підемо святити паски 
і різні наїдки, які визирнуть з ошат-
них, прикритих шляхетним вишиттям, 
прикрашених букшпаном, барвінком, 
кошичків лише в хвилини освячення 
отцем духовним. Ця їжа особливо сма-
куватиме після тривалого посту (адже 
багато з нас цієї традиції додержується).

Скільки всього величного буде в ці 
дні! З дзвіниць линутимуть великодні 
передзвони; в церквах звучатимуть 
особливо піднесені Божественні 
літургії, а високий церковний канон 
возвіщатиме, що Спаситель наш Ісус 
Христос воскрес і „мертвим в гробах 
життя дарував“.

Весь Львів наче висипле на па-
горби Шевченківського гаю. А яка ж 
повбирана молодь — сорочки яворів-
ські, бойківські, покутські, космацькі 
тішать зір, бо ж сотворила їх висока 
предвічна фантазія українців. А що 
вже забави розмаїті: дівчата будуть ви-
водити гагілки, а хлопці найміцніші та 
найспритніші будуватимуть вежі (щоб 
вище, вище, до неба), дітвора буде 
водити коло, а справжнє козацтво, 
не жаліючи пороху, навіть з гармат 
стрілятиме. Хтось ще милуватиметься 
дивовижними орнаментами писанок. 

Усе це — радість, піднесення свят-
кувань — буде згодом. А зараз — пе-
редвеликодній час очищення душі і 
тіла. І чим достойніше, відповідальніше 
перед собою, перед своєю совістю ми 
підготуємося до Воскресіння Христо-
вого, тим урочистіше його зустрінемо.

За прадавньою традицією українці 
до свят завжди впорядковували обійстя, 
прибирали подвір’я, білили хату і т. ин., 
щоб постати перед великоднім сонцем 
у всій чепурній просвітленій красі.

Дбає про свій святковий вигляд і 
Львівська політехніка. Приємно ми-
лують око впорядкована територія 
навколо наших корпусів: висаджені 
вздовж огорожі молоді смерічки; 
гарно скомпоновані лавки, на яких 
полюбляють відпочивати студенти і 
викладачі; романтичні ліхтарики. Не-
забаром „заспівають“ фонтани.

Ось привезли самоскид торф’яного 
ґрунту. „По цій алеї ми висадимо 
кулясті клени“, — ділиться радістю 
проректор Володимир Крайовський.

Політехніка — держава нашого 
розуму, серця та рук. У ці дні християн-
ського очищення мусимо усвідомити 
відповідальне ставлення до справ 

Університету, до дбайливого опіку-
вання всім, що залишили нам у спадок 
попередники, до примноження наших 
здобутків. 

Наша Політехніка — це упорядко-
ваність кожного робочого місця, кім-
нат у гуртожитках, усіх закутків і кори-
дорів. У нашій Політехніці, як у Храмі, 
не принижують себе грубим словом 
і лайкою, не хизуються зверхністю 
над слабшим. У нашій Політехніці 
усвідомлюють потребу професійного 
зростання, плекають високий духо-
вний ідеал, святі почуття любови, від-
даности і доброти.

У шліфуванні духовних і моральних 
критеріїв допомагають релігія і Святе 
письмо. Проректор Богдан Моркля-
ник запросив на зустріч із деканами 
зі соціяльних питань отця Мирона 
Янківа, який уже не один рік опікується 
громадою Львівської політехніки. Всі 
напередодні Великодня отримали ма-
теріяли про Святу місію. Ці матеріяли 
вже з’явилися на стендах в Інститутах 
і кафедрах — усі студенти матимуть 
змогу послухати слово отців духовних 
у церкві св. Ольги і Єлизавети та за по-
кликом душі підготуватись до сповіді. Як 
показує досвід, для значної частини сту-
дентів така практика потрібна і корисна.

Заглиблюючись у рядки Євангелії у 
ці передвеликодні дні, ми глибше ана-
лізуємо цивілізаційний поступ людства, 
ще раз осмислюємо трактування подій, 
описаних у Святому письмі, псалмах 
геніями нашої нації, зокрема у „Дави-
дових псалмах“ Т. Шевченка, „На ріках 
вавилонських“ І. Франка. Та й глибше 
відчуваємо Шевченкове у зверненні 
до Творця нашого: „Усім нам вкупі на 
землі єдиномишліє подай і братолюбіє 
пошли“. А, може, знайдемо час у рік 
140-річного ювілею безсмертної Лесі 
Українки ще раз зануритися у її велич-
ний філософський твір „На полі крові“?

Кожен знайде свій шлях до очи-
щення, до піднесення над суєтним і 
мізерним. Кожен окремо, бо кожен 
з нас — особистість, і спільно всі, бо 
ми — українська нація.

І якщо відчуємо в собі потребу, сили 
стати инакшими, духовно кращими, то 
і святкування Христового воскресіння 
буде радіснішим і сонячне світло вели-
кодньої писанки зігріватиме душу во 
стократ яскравіше і величніше.

Христина БУРШТИНСЬКА, 
голова Товариства „Просвіта“ 

Львівської політехніки, професор

коротко

Новим Главою української Греко-
католицької Церкви став єпископ 
української Греко-католицької 
Церкви, апостольський адміністратор 
єпархії Покрови Пресвятої Богородиці 
в Буенос-айресі (аргентина) владика 
Святослав шевчук. Таке рішення 
ухвалив Синод єпископів УГКЦ 24 
березня у Брюховичах (Львів). А 25 
березня, Святійший Отець Венедикт 
XVI поблагословив цей вибір. Обра-
ний Глава УГКЦ склав перед Синодом 
Єпископів визнання віри та обітницю 
вірно виконувати свій уряд.

Церемонія покладання квітів до 
пам’ятника В’ячеславові Чорноволу, 
приурочена до 12-річчя його заги-
белі, відбулася 25 березня у Львові. 
Вшанували політичного та громад-
ського діяча представники керівних 
органів области та міста, директори 
шкіл Всеукраїнської Асоціяції шкіл 
ім. В. Чорновола та представники 
громадськости Львівщини. Під час 
урочистостей голова ЛОДА Михайло 
Цимбалюк заявив про плани об-
лдержадміністрації забезпечити ви-
дання збірки книжок про Чорновола 
для шкільних бібліотек области. 

у рамках щонедільного кінолекторію 
Національного музею-меморіялу 
жертв окупаційних режимів „Тюрма 
на Лонцького“ 27 березня продемон-
стрували художньо-документальний 
фільм „tой, хто пробудив кам’яну 
державу“, режисера Володимира 
Онищенка про життя і діяльність 
відомого українського політика і 
громадського діяча В’ячеслава 
Чорновола. Важливу роль у фільмі 
відведено екранізації протоколів до-
питів політика. Головним стрижнем 
кінострічки стала українська народна 
казка „Кам’яна держава“, із сюжет-
ними колізіями якої метафорично 
співвідноситься доля В. Чорновола.

53% українців найбільшою загрозою 
для україни назвали економічний 
занепад країни. Такі результати 
дослідження за березень цього 
року наводить Соціологічна група 
„Рейтинг“. Також серед найбіль-
ших загроз 47% українців назвали 
ріст безробіття, 23% — знецінення 
гривні, 23% — свавілля влади та 
18% українців вважає що є загроза 
деградації населення. Лише 2% 
опитаних українців не відчувають 
жодних загроз.

За матеріялами інформаґенцій

слово просвіти

Очищення вірою
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Об’єднані 
спільною метою

Р і к  т о м у ,  в  б е р е з н і , 
львів’янин Остап Малашняк 
написав у Живому журна-
лі: „Врятуймо Меркурія!.. 
Створімо якусь ініціативу… 
і врятуємо бодай те, що 
можна врятувати?“. Ідею 
підхопив з десяток-другий 
людей, що цікаво, переваж-
но далеких від реставрації 
(програмісти, вчителі, жур-
налісти та ин.). Згодом вони 
„вийшли“ з інтернету — 
зустрілися, познайомили-
ся — так почалась ініціятива 
„Врятувати Меркурія“. До 
неї долучилися й досвідчені 
фахівці. Президент благо-
дійного фонду „Збережен-
ня історико-архітектурної 
спадщини Львова“ Андрій 
Салюк (до речі — випускник 
Політехніки!) каже:

— Ця акція є прикладом 
того, як небайдужих людей 
може об’єднати одна мета. 
До того ж, їх не злякало 
те, що реставрація — то 
вища математика, а инколи 
й квантова фізика. Вони 
свідомі, за що взялися, і 
мають твердий намір реа-
лізувати заплановане. Нині 
у команді Меркурія — з 
двадцять осіб. Всі працюють 
зорганізовано та послідов-
но: відкрили спеціяльний 
банківський рахунок, ство-
рили сайт, періодично зу-
стрічаємося, обговорюємо 
поточні питання, звітуємо 
про виконане, плануємо.

Зберегти оригінал

Львівський Меркурій, як ін-
формує savemercury.org.ua, 
„народився“ у 1880-х, разом 
зі спорудою, аттик якої він-
чає. В той час у цій будівлі 

була дирекція залізниці 
(нині — обласне відділення 
Фонду держмайна та відді-
лення банку), а Меркурій 
став символом руху, динамі-
ки, прогресу. Він, як і нале-
жить покровителю торгівлі, 
спритному й успішному, 
оселився в самому центрі 
бізнесового кварталу, де 
живе й дотепер.

За словами Андрія Са-
люка, ризик того, що скуль-
птура може втратити свою 
неповторну пластику — чіткі 
прорисовані елементи на 
обличчі, одязі й т.д. — до-
сить великий; деякі деталі 
фігури вже сильно деструк-
торовані. Тож зберегти ори-
гінал, „руку автора“ — це 
одна з основних місій акції.

Внесок 
політехніків

До цієї місії долучились і по-
літехніки, зокрема доценти 
кафедри реставрації та ре-
конструкції архітектурних 
комплексів Юрій Дубик і 
Олег Рибчинський. Взагалі 
ж, треба сказати, з Полі-
технікою у Меркурія давні 
зв’язки: його творцем був 
відомий скульптор, профе-
сор Львівської політехніки 
Леонардо Марконі.

Минулого року політех-
ніки обстежили верхню 
частину фасаду будинку 
№ 3 (зокрема аттик, фрон-
тон та фігуру Меркурія), 
опрацювали реставраційне 
завдання. З’ясували, що тех-
нічний стан досліджуваного 
об’єкта — незадовільний, а 
частково — аварійний.

— Загалом стан цілої 
скульптурної композиції 
„важкий“. На колесі, на яко-
му ніби стоїть Меркурій, 
було два крила: одне з них 

втрачене частково, инше — 
повністю, воно лежало на 
горищі. Понищені й фігури 
двох путті, балюстрада, що 
вінчає фасад, — пояснює 
Юрій Ярославович. — Ста-
туя Меркурія за час існуван-
ня забруднилася, місцями 
потемніла, пошкоджена 
попереднім ремонтом, має 
порожнини, тріщини, від-
шаровані фрагменти; серед 
втрачених елементів: час-
тина правої руки й символ 
Меркурія жезл-кадуцей, 
частина носа й палець лівої 
руки. Тим часом металевий 
каркас та стержень, на яко-
му тримається фігура, ви-
явився міцним і надійним, 
проте невідомо, в якому 
стані сама конструкція крі-
плення фігури до стержня 
(спосіб дослідження з авто-
вежі не дозволяє докладно 
з’ясувати це).

Відновити 
втрачене

На підставі досліджень 
(архітектурних, історичних 
та хіміко-технологічних) 
розробили рекомендації 
та проєкт реставрації. На-
разі відреставрують тільки 
скульптуру Меркурія: від-
новлять втрачені елементи, 
які власне роблять статую 
античного героя впізнава-
ною. А от фрагменти скуль-
птурної композиції закон-
сервують (з надією, що в 
недалекому майбутньому 
вони також неодмінно до-
чекаються реставрації).

Здавалось би, тепер, 
коли підготовчі етапи про-
йдено, настав час безпосе-
редньо для  реставрації. Але 
є „але“: на реставраційні 
роботи потрібно понад 110 
тисяч гривень, тим часом 

майже всі зібрані раніше 
кошти (приблизно 23 тисячі 
гривень) пішли на підготов-
ку проєктної документації, 
инші поточні витрати.

Хто чим може, 
допоможе

— Пересічні львів’яни від-
гукнулися приязно, пози-
тивно і справді готові жерт-
вувати гроші на порятунок 
Меркурія, — каже Андрій 
Салюк. — Але коштом гро-
мади проблему збереження 
пам’яток вирішити немож-
ливо. І зараз, коли йдеться 
вже про більшу суму, ми 
звертатимемося за фінансо-
вою допомогою до юридич-
них осіб, інституцій, фірм.

Дехто вже висловив го-
товність допомогти. І мова 
не лише про гроші: кожен 
намагається підтримати 
Меркурія у міру своїх мож-
ливостей. Так, скажімо, в 
одній інституції обіцяли без-
платно надати риштування 
для проведення реставра-
ційних робіт, а от львівський 
гурт „Бурдон“ 2 квітня про-
веде благодійний концерт: 
зібрані кошти перекажуть 
на реставрацію.

Рятівники скульптури 
сподіваються, що їхня ініці-
ятива стане поштовхом до 
подальших дій: приверне 
увагу до цілого будинку 
№ 3 на Січових Стрільців, 
до инших пам’яток, які по-
требують рятунку, і загалом  
до забудови XIX століття. 

Ірина ШУТКА

Фото з архіву ініціяторів акції.

громадська ініціятива

Скільки разів ви проходили вулицею Січових Стрільців?.. а йдучи нею, чи зади-
рали голову догори? Якщо так, то неодмінно мусили бачити, як з будинку № 3 

(над проходом у проїзд крива Липа) вас вітає меркурій. Йому — понад століття, і 
цей час, звісно, не міг не позначитися на його кам’яному тілі. але у 2010-му група 
активістів вирішила рятувати меркурія — і кинула виклик „пожирачеві речей“ 
(часу) і „не менш руйнівній байдужості суспільства“

„Хай живе Меркурій!“
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коротко

Новий роман відомої польської 
письменниці Ольги Токарчук 
„Веди свій плуг понад кістками 
мертвих“ уже маємо в україн-
ському перекладі. Вийшов він 
у видавництві „Урбіно“, а його 
презентація відбулася 24 березня 
у львівській книгарні „Є“. Цей 
твір поєднує в собі риси детек-
тиву й трилера, тримає читача 
в напрузі, але страху при цьому 
не викликає. Назва роману — це 
рядок із творів англійського по-
ета Вільяма Блейка.

у Львівському академічному ду-
ховному театрі „Воскресіння“ — 
прем’єра — музична комедія 
„Весела корчма“. П’єса постав-
лена режисером Олександром 
Левітом за мотивами оповідань 
письменника Шолом-Алейхема і 
присвячена святкуванню 20-річ-
чя з часу заснування театру.

27 березня в клубі „Лівий Берег“ 
відбувся концерт гурту „За-
паска“. Пісні „Запаски“ — це 
лаконічний мінімал, створений за 
допомогою традиційних інстру-
ментів та loop station. У піснях 
гурту — французькі гноми, 
африканські пігмеї, колишні 
чемпіони дзюдо, речитатив та 
вітчизняний мелос. Одним сло-
вом — це треба слухати!

Сьогодні ввечері у Львівському 
палаці мистецтв відбудеть-
ся кінопоказ фільмів про 
чоловіків. Фільми підібрано 
формацієюWiz-Art. У програмі — 
12 короткометражок з 7 країн 
світу: про силу і чутливість, стій-
кість і ніжність, страх і мужність 
сильної половини людства…

1 квітня у Львові в кав’ярні-
галереї „штука“ відкриється 
виставка картин „кишеньковий 
світ“ марисі Рудської. Марися 
Рудська — молодий худож-
ник, живе і навчається в Києві, 
автор уже трьох персональних 
виставок. Працює Марися у 
різноманітних техніках, хоча екс-
понуватиме переважно акварелі. 
Герої кишенькового світу Мари-
сі — трохи дитячі, зворушливі та 
добрі. Кожна картина по-своєму 
хвилює глядача.

За матеріалами інформаґенцій

Поетеса Ліна Костенко завершила роботу 
над двома новими книгами — „Чор-
нобильські повісті“ і другою частиною 
роману „Записки українського самашед-
шого“, а письменник Василь Шкляр 28 бе-
резня мав творчу зустріч із львів’янами.

Друга частина „Записок українського 
самашедшого“ — розповідь від імени 
жінки, вона вийде друком разом із 
„Чорнобильськими повістями“ напри-
кінці цього року. Книжки вже написані і 
навіть зредаговані. Решта — справа рук 
видавців.

Щодо Василя Шкляра, то після скан-
далу з врученням Шевченківської премії 
йому почали дзвонити люди з усього 
світу й збирати гроші на альтернативну 
Народну Шевченківську премію. Вже 
зібрано 65 тисяч гривень. Про зустріч 
письменника з львів’янами ми роз-
кажемо у наступному числі нашого 
тижневика. Відомо, що після Великодня 
Василь Шкляр вирушить до Канади і там 
у 10 містах презентуватиме свій роман 
„Чорний Ворон“.

Н. Я.

У галереї „LvivArt“ буяють кольори, 
хоч тема виставлених полотен 

стримано-академічна — „Натюрморт“. 
Двадцять художників до 17 квітня про-
понують нам поглянути на нерухомі 
предмети — квіти, фрукти, посуд — під 
мистецьким кутом зору.

Натюрморт як жанр знаний для 
кожного художника, тому на прохання 
галереї виставити свої роботи на цю 
тему відгукнулося стільки митців. Серед 
них — як знані художники (зокрема, 
родичі Зиновія Флінти передали для 
виставки його роботу 60-х років), так і 
молоді й перспективні. Майже всі авто-
ри втілили свої ідеї за допомогою олії на 
полотні, дереві, Наталя Проданчук ви-
користала авторську техніку. Дехто з них 
вибрав для виставки картини, намальо-
вані давніше, але більшість малювала 
щось нове, тож, як то кажуть, на роботах 
ще й фарба не висохла добре, такі вони 
нові й свіжі. А на підвіконні — навіть 
одна інсталяція — композиція з різних 
керамічних „штучок“ від Олени Левдер.

Тема спільна, але вираження її різне. 
Кожна картина виражає иншу філо-
софію, инше світосприйняття і через 
колір та манеру малювання розповідає 
про свого автора. Об’єднала всі роботи 
тепла гама кольорів, від блідо-жовтого 
до червоногарячого. Ось так ніби митці 
інтуїтивно змовились...

Найбільше на виставці представлено 
квіти: „Букет квітів“ Ореста Скопа (дуже 
рельєфний мазок), „Букет“ Василя Федо-
рука, „Осінні квіти“ Петра Сипняка (хоч 
назва невесняна, але завдяки ніжному 
рожевому й бузковому відтінку картина 
не випадає із загального настрою експо-
зиції), „Тюльпани“ Остапа Патика, „Букет“ 

Сергія Міхновського (виглядає як апліка-
ція з кольорових клаптиків, як печворк), 
„Ромашки, маки і кавун“ Олексія Косатого 
(тут уже пахне взагалі літом...). Літні моти-
ви задають фрукти на картинах — кавуни, 
груші, яблука і відпочинкові атрибути — 
келихи зі соломинками, за якими ви-
дніється пляжна парасоля („Очікування“ 
Олексія Маліка, єдиний художник не зі 
Львова, а з Одеси), чайник з горням, у 
якому — гарячий шоколад (однойменна 
картина Ольги Падовської).

На відкритті експозиції художник 
Орест Скоп висловив те, що відчули всі 
присутні:

― У наш сумний час, коли люди 
вибирають між купівлею гречки чи кар-
тини, приємно, що ці натюрморти не 
є песимістичними, а навпаки — дуже 
оптимістичні. Пригадую, недавно від-
крив буклет художніх робіт радянських 
часів і здивувався, що всі вони сумні й 
навіть дещо трагічні, а тут маємо буяння 
барв. Можливо, це тема диктує саме 
таке її вирішення, щоб люди оглянули 
виставку і відчули подих весни.

Наталя ЯЦЕНКО

на парнасі

Нові твори і нові зустрічі

палітра

Гарячі оптимістичні натюрморти  
на всякий смак
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У Львівському академічному театрі 
ім. Леся Курбаса 25 та 26 березня 

відбулася прем’єра вистави „Лісова 
пісня“ за однойменним твором Лесі 
Українки.

Власне, презентували першу час-
тину п’єси ще 25 лютого, у день на-
родження самої поетеси. Прем’єру 
за знаменитою драмою-феєрією 
призначили на місяць по тому. Зреа-
лізувати виставу з нагоди 140-ї річниці 
з дня народження Лесі Українки театр 
зміг завдяки фінансовій підтримці 
Благодійного фонду „Розвиток Укра-
їни“.

„Курбасівці“ запросили до поста-
новки художника Богдана Поліщука, 
музичного режисера Мар’яну Садов-
ську та київського режисера Андрія 
Приходька, який, як учень школи 
Петра Фоменка, відчуває глибоку спо-
рідненість із методикою акторської 
школи, плеканою у театрі ім. Леся 
Курбаса його художнім керівником 
та режисером Володимиром Кучин-
ським.

Вистава мала три дії. Несподіван-
кою для всіх стала поява колядників 
на початку дійства, які водили козу. 
Таких відступів від тексту твору було 
небагато, але актори навпаки збага-
тили його своєю неперевершеною 
харизматичною грою так, що було не-

помітно, що вони говорять віршами, 
які багато хто з нас знає напам’ять. 
Особисто для мене „Лісова пісня“ 
є одним з найулюбленіших творів. 
Адже це одвічна історія — Чоловіка 
і Жінки, Розуму й Почуттів, Рідного 
та Різного. Чимало людей у залі по-
вторювало текст разом з акторами 
напам’ять.

„Новинкою“ стало й те, що мама 
Лукаша говорить російською або 
суржиком — оригінальний автор-
ський хід. Також у кінці Перелесник 
не забирає Мавку, як говориться в 
творі, а разом з лісовими духами дає 
їй наговоритися з Лукашем.

Особливо вражає спів акторів — як 
дзвінкий, голосний, так і тихий, ніж-
ний. Проймає аж до кісток. А як співає 
Мавка у цілковитій тиші, вкладаючи 
душу і голос у пісню — словами не 
передати. Воістину „як солодко грає, 
як глибоко крає, розтинає білі груди, 
серденько виймає“.

Чимало знаменитих вистав є у теа-
тру Курбаса, а ця претендує на чільне 
місце серед них із першого виходу в 
світ. Єдине, що псувало враження — 
радіо, що увімкнулося на повний 
голос у третій дії невідомо звідки і 
говорило доволі довго. Але актори 
зуміли гідно „не помітити його“.

У 1999 році на 30-ій сесії ЮНЕСКО 
21 березня ухвалено відзначати 

як Всесвітній день поезії. В Україні 
його святкують з 2004 року. З такої 
нагоди у книгарні „Є“ на пр. Свободи, 
7 зібралися п’ятеро львівських поетів 
та перекладачів поезії — Маріанна 
Кіяновська, Галина Крук, Мар’яна 
Савка, Остап Сливинський та Назар 
Федорак.

Вечір називався „Перспектива 
поезії“. Її (поезію) читали і власну, 
і ту, яку самі переклали, розмірко-
вували про те, чим поезія була для 
вчорашнього суспільства, чим є для 
нинішнього і чим стане для суспіль-
ства завтрашнього.

Відкрила вечір Галина Крук — по-
етка, перекладач, автор збірок „Ман-
дри у пошуках дому“, „Сліди на піску“, 

„Обличчя поза світлиною“. Вона про-
читала справжню жіночу поезію „За-
пасний вихід“ та „Вулична пташко“, а 
також переклади з польської.

Напругу від жіночого поетичного 
слова взявся знімати Назар Федо-
рак ― автор збірок „Брудершафт із 
собою“, „Крапки“, „Земляне тіло“. Він 
почав із власних перекладів Дж. Тол-
кіна, автора всесвітньо відомої епопеї 
„Володар перснів“. Зі своїх творінь 
поет процитував вірш, присвячений 
покійному Юрку Покальчуку, під на-
звою „Білі тіні“. Инші його вірші також 
сподобалися публіці, перенесли у 
край фантазій, гір та океанів.

Опісля мікрофон перейшов до рук 
Маріанни Кіяновської, авторки бага-
тьох поетичних збірок. Вона почала 
з вірша, присвяченого польському 
поетові Євгеніушу Дицькому. Далі 

авторка читала лише його поезію у 
своєму перекладі.

Весела та енергійна Мар’яна Сав-
ка, авторка численних збірок віршів 
для дітей та дорослих, власник „Ви-
давництва Старого Лева“, відмовила-
ся читати свою поезію, аргументуючи 
це тим, що її вірші в книгарні вже не 
раз звучали. Тому вона взялась читати 
англійського автора Алана Мілна. Ди-
тяча британська поезія дуже припала 
всім до смаку.

Завершив поетичний вечір Остап 
Сливинський — молодий, та уже до-
волі відомий поет. Він прочитав свої 
нові, ще не опубліковані, твори, — ві-
рші „Сашко“ та „Отець Шуплат“. На-
останок ― переклади віршів Чеслава 
Мілоша.

Сторінку підготувала  
Софія МАТВІЇВ

прем’єра

„…Я буду вічно жити, я маю в серці те,  
що не вмирає!“

день поезії

Вірші: вчора, сьогодні, завтра
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― Чи маєте традицію розігрувати 
когось на 1 квітня? Якщо так, то 
який розіграш був найбільш вдалий?
― Якраз на 1 квітня нічого подібного 
не відбувається, бо я просто забуваю, 
що це 1 квітня. І взагалі, я не керуюся 
датами. Але розігрував безліч разів. 
Частину цих пригод я описав у книжці 
„Груші в тісті“.

Дуже добрим партнером для розі-
грашів був Грицько Чубай. Якось ми 
провідали знайомого науковця, але 
не застали його вдома. І тут Грицькові 
спадає на думку опечатати його квар-
тиру. Він саме купив малому Тарасико-
ві пластилін і, відламавши шматочок 
червоного, приліпив його на дверях 
на сам замок, розплескав і поставив 
„печатку“ п’ятикопієчною монетою.

Зараз це скидається на невинний 
жарт, але не в 70-х роках. Науковець, 
повернувшись додому і побачивши, 
що його квартира опечатана, ледь не 
зомлів. Він відразу помчав до батьків 
своєї жінки. Тесть був військовим у 
відставці і підняв на ноги всіх своїх 
знайомих, але ніхто нічого не знав. 
Врешті увечері тесть, прихопивши 
міліціонера та понятих, вирушив на 
місце і переконався, що то ніяка не 
печатка. А науковець у цей час до-
пивав пляшку горілки у батьків жінки. 
Він так ніколи й не довідався, чий це 
жарт.

― А як самі реагуєте, коли розігру-
ють Вас?
― Регочу разом з усіма.

― Ваші студентські часи, підозрюю, 
були веселими... Пригадайте якісь 
кумедні казуси, трафунки з них.
― Ні, насправді вони не були весе-
лими, але я їх такими робив. Напри-
клад, коли розіграв цілий педінститут 
в Івано-Франківську, організувавши 
зустріч з Миколою Вінграновським. 
А роль Вінграновського виконав чу-
довий поет, який, на жаль, буквально 
місяць тому помер — Ярослав Паву-
ляк. З пів року після того викладачі 
і студенти ставилися до мене з не-
абиякою повагою. Ще би: сам Вінгра-
новський сказав, що Винничук — це 
найбільша надія сучасної поезії. Об-

ман за пів року розкрився, а що то 
був уже останній курс, то мені якось 
вибачилося.

― Почуття гумору, на Вашу думку, 
вроджене чи його можна людині 
прищепити й розвинути?
― В мене — вроджене. Мій тато був 
великим батяром. Одного разу він, 
збираючи гриби, натрапив на велику 
галявину боровиків. А тут чує — жіночі 
голоси грибників! Він хутенько вибіг 
наперед, скинув штани і повернувся 
до них задом. Коли жінки наблизи-
лись і побачили голу сідницю, то з 
реготом відійшли убік. І галявина була 
врятована!

― А що ж робити тим, кого ні Бог, 
ні предки не нагородили почуттям 
гумору?
― Я думаю, почуття гумору зале-
жить від рівня айк’ю. Якщо хтось 
тупенький, то й почуття гумору при-
туплене. Такій людині вже нічого не 
прищепиш.

― Можливо, мав рацію Герман Гес-
се, пишучи, що „гумор — це завжди 
гумор вішальника, і, якщо треба 
буде, ви навчитесь його саме на 
шибениці“?
― Я знаю принаймні одного такого 
чоловіка, якому б я радо розповів 
анекдота у той час, коли йому затя-
гують на шиї зашморг.

― Хм... А ми його теж знаємо?
― Та мабуть…

― Чому жінки надають перевагу 
чоловікам із почуттям гумору?

― Я й сам дивуюся. Але про це, ма-
буть, треба спитати у моєї дружини. 
А теорія свідчить, що жінки люблять 
вухами. Тому, коли залицяєшся жарто-
ма, це скидається на гру, і жінки охоче 
цю гру підтримують. Хоча є й винятки. 
Для жінок, які виходять заміж за бур-
жуїв, прокурорів і міністрів, напевно, 
почуття гумору не на першому місці.

― Любите і вмієте розповідати 
анекдоти?
― У моєму репертуарі є п’ять анекдо-
тів, яким уже років сорок, я усім зна-
йомим розповів уже їх разів десять, а 
забути не можу. А от нові вивітрюють-
ся за лічені секунди.

― Чому? Не надто вражають уяву?
― Я їх пропускаю повз вуха, а читати 
не читаю.

― Тоді пригадайте один з тих 
п’яти.
― Пустеля. Немилосердно смалить 
сонце. Пустелею котиться нулик. Рап-
том бачить — назустріч вісімка. Нулик 
зупинився, позіхнув: „І хочеться їм у 
таку спеку т...ся?“.

― Яка з Ваших книжок, Ви вважає-
те, здатна найбільше розважити 
читача, примусити його щиро 
сміятися?
― Думаю, що „Груші в тісті“, але й 
„Весняні ігри в осінніх садах“ написа-
но з гумором. Принаймні читачі циту-
ють одне одному якісь окремі фрази, 
епізоди. Цей роман тепер вийшов у 
Болгарії, і болгарам теж смішно. А 
чехи сміються над моєю книжкою „Ги-
ги-и“. Правда, там уже чорний гумор.

― Що в нашому українському жит-
ті веселить Вас тепер найбільше, 
про що Ви б, може, навіть книжку 
написали чи вже й пишете?
― Я пишу про ідіотизми нашої влади 
на tsn.ua щосереди. Обсервації Юзя 
Обсерватора цензура прикрила, 
тому сміятися зараз не просто. Та й 
взагалі — життя таке, що хочеться не 
сміятися, а мордяку бити.

Спілкувалася Наталя ЯЦЕНКО

тет-а-тет

Напередодні 1 квітня, дня сміху (або дня дурнів — що кому до вподоби), найвеселішого в році свята, здалося 
доречним бути несерйозною і говорити з кимось відомим не про літературу-театр-кіно-музику, а про те, що 

всіх об’єднує, а инколи й роз’єднує — сміх. кандидатом №1 на розмову про це безконкурентно став письменник, 
укладач антологій, містифікатор, еротоман… — доволі помітна у Львові й поза ним особа — Юрій Винничук, 
знаний у народі як Юзьо Обсерватор

Юрій Винничук: „Сміятися зараз непросто...“



17ч. 10 (2730)
31 березня — 6 квітня 2011 [ПеРеРВа]

Кросворд
Горизонтально: 
3. Світильник на держаку, смолоскип. 4. Трава, що відросла на місці 
скошеної. 5. Висока башта при мечеті. 9. Пора року. 10. Основний твір 
К. Маркса. 14. Розривний артилерійський снаряд. 15. Склепіння, що має 
форму дуги. 17. Велика сітка для виловлювання підводних мін. 21. Група 
морських островів, що лежать на невеликій віддалі один від одного і 
мають однакове походження. 22. Хронічне інфекційне захворювання лю-
дини; проказа. 25. Вихід клоунів на манеж. 28. Студентські спортивні зма-
гання. 29. Чотириколісний кінний екіпаж із закритим кузовом. 32. Спільне 
обговорення, вирішення певних питань; засідання. 36. Значки для ви-
ділення прямої мови, цитати. 37. Величина, яка повністю визначається 
своїм числовим значенням без вказівки на напрям. 41. Протестантський 
священик. 44. Адміністративно-територіяльна одиниця Франції. 45. Той, 
хто доглядає коней. 48. Підвид дикого осла кулана. 52. Свічник для кіль-
кох свічок або електричних ламп. 53. Військовий підрозділ. 56. Бойове 
шикування піхоти у формі чотирикутника. 58. Галузь медицини, що ви-
вчає й лікує внутрішні хвороби. 59. Те, що стелять на ліжко для спання. 
63. Перевірка знань з якого-небудь навчального предмета. 64. Римський 
гладіатор, організатор і керівник повстання рабів. 67. Морський розбій-
ник, корсар. 68. Мандрівний „чернець“ в Індії, що демонструє фокуси.

Вертикально:
1. Дерево — символ Києва. 2. Головний комп’ютер у мережі. 6. Живо-
писне зображення святого, образ. 7. Доказ непричетности звинувачу-
ваного у злочині. 8. Ріка, яку чехи називають Лабою. 10. Сорт червоного 
десертного вина. 11. Столиця Чехії. 12. Шлях, дорога. 13. Головне місто 
Тибету. 15. Консультант з питань військової справи, торгівлі при дипло-
матичному представництві. 16. Робітник, що готує їжу в ресторані, кафе. 
18. Згорнутий у трубку папір, тканина. 19. Композитор, автор оперети 
„Весела вдова“. 20. Місто в Бельгії, відомий курорт мінеральних вод. 
22. Кохана Петрарки. 23. Дрібні паралельні складки на тканині, загладжені 
машинним способом. 24. Майданчик посередині цирку, де виступають 
артисти. 25. Відросток нервової клітини. 26. Чорний одяг або особливі 
знаки на одязі як символ глибокого суму. 27. Шведський острів у Балтій-
ському морі. 29. Геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного 
трикутника навколо одного з катетів. 30. Дохід з капіталу, землі, що його 
одержують, не займаючись підприємницькою діяльністю. 31. Муза, опі-
кунка комедії. 33. Плодове дерево, рід сливи. 34. Таємний співробітник 
органів розвідки якоїсь держави. 35. Одиниця сили електричного струму. 
38. Адамове яблуко. 39. Рослина родини бобових, яку вирощують на 
зелене добриво, на корм худобі. 40. Російський художник, який жив в 
Індії у Гімалаях. 41. Детектив у повістях Аґати Крісті. 42. Інструмент, яким 
користуються скульптори при ліпленні. 43. Річка в Україні, притока Дес-
ни, на якій стоїть місто Ніжин. 46. Головна кінонагорода у США. 47. Член 
гуртка з вивчення природи, юний натураліст. 49. Німфа річки, джерела. 
50. Шах королеві. 51. Партія гри в теніс. 54. Син Тараса Бульби. 55. Кущова 
рослина з колючими гілками та великими кисло-солодкими їстівними 
ягодами. 56. Італійський острів у Тірренському морі. 57. Музичний ін-
струмент, різновид фортеп’яно. 60. Гірський масив, де за віруваннями 
давніх греків перебували боги. 61. Непарнокопитний ссавець тропічних 
лісів з невеликим хоботом. 62. Країна в Европі. 65. Короткий залізний 
меч скіфів. 66. Актор, який виконує трагедійні ролі.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 9

Горизонтально: 5. Пульверизатор. 7. Бізон. 8. Алібі. 10. Тальк. 12. Маківка. 13. Адре-
сат. 14. Лепта. 16. Прага. 18. „Сокіл“. 19. Рампа. 20. Сенат. 21. Азарт. 23. Атака. 25. Тар-
ту. 27. Глюкоза. 29. Кастинг. 30. Рикша. 31. Родео. 32. Рабат. 33. Саксаганський.
Вертикально: 1. Букініст. 2. Квінта. 3. Ознака. 4. Сомбреро. 6. Реклама. 9. Маде-
муазель. 11. Маніфестант. 15. Апарт. 16. Папка. 17. Арена. 18. Старт. 22. Ректорат. 
24. Атакама. 26. Антрацит. 28. Аромат. 29. Карась.



для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької

1 квітня — Вечір одноактних балетів. 18.00.
2 квітня — „Травіата“ (опера). 18.00.
3 квітня — Одноактні балети. 11.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької

31 березня — „коханий нелюб“. 18.00.
1 квітня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
2 квітня — „Небилиці про Івана...“. 18.00.
3 квітня — „Сто тисяч“. 18.00.
5 квітня — „Троє товаришів“. 18.00.
6 квітня — „криза“. 18.00.

камерна сцена
31 березня — „Гойдалка на двох“. 19.00.
3 квітня — „Варшавська мелодія“. 18.00.
5 квітня — „Безіменна зірка“. 17.00.

муніципальний театр
5 квітня — „котигорошко“. 13.00.
6 квітня — „Лісова пісня“. 17.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
1, 2 квітня — „ Лісова пісня“. Прем’єра. 

19.00.
3 квітня — „амнезія, або маленькі подружні 

злочини“. 19.00.

Львівський академічний 
духовний театр „Воскресіння“
1, 2, 3 квітня — „Ніч для жінок“. 18.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
2 квітня — Виступ дитячого вокального 

ансамблю „Бельканто“. 17.00.
3 квітня — музика Р. Ваґнера. Солістка — 

Н. Величко (орґан). 17.00.

18 [РекЛама Та ОГОЛОшеННЯ]

Експрес-оголошення приймає-
мо від підприємств, організацій 
та приват них осіб.
Вартість експрес-оголошення 
(не біль ше 25 слів): 
• комерційного характеру — 
50,00 грн.; 
• про загублені документи — 
10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, ви-
ділені в рамочці, — додатко-
во 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення 
до 50 слів — за подвійним та-
рифом. Експрес-оголошення 
понад 50 слів — за тарифами 
реклами.
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від 
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням по
датку на додану вартість та 
податку на рекламу. 
Крайній термін подання оголо
шен ня — десять днів до виходу 
газети.

Адреса редакції:  
79013, Львів,  

вул. С. Бандери, 12, кімн. 229, 103.  
Тел./факс (0322) 2582608.

Як подати 
експрес-оголошення 

в „Аудиторію“

Дирекція і громадські організації Інсти-
туту енергетики і систем керування та 
колективи кафедр електричних машин 
та апаратів і електроприводу та автома-
тизації промислових установок Львівської 
політехніки глибоко сумують з приводу 
смерти старшого викладача кафедри 
електричних машин, колишнього заступ-
ника директора ІЕСК з виховної роботи

миколи Івановича Скоклюка
і висловлюють співчуття родині та друзям 
покійного.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Здзьобек Евеліни Іванівни;
утрачений студентський квиток № 06347883, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Лазара Дмитра 
Володимировича;
утрачений студентський квиток ВК № 06299121, 
виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Піжовської Аліси Миколаївни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Ухаркіної Анни Володимирівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Ванник Олени Анатоліївни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Кончакова Олега Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Фізяр Наталії Богданівни;
утрачений студентський квиток 
ВК № 08243243, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бащак Оксани Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Шутанського Василя Ярославовича;

утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Решетівського Маркіяна 
Руслановича;
утрачений студентський квиток № 06299502, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Романчука Станіслава 
Олександровича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Відьманова Олександра Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Стефанишин Іванни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Борис Марії Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Водоша Івана Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Зимин Марти Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Хабейза Білала;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Постоловського Костянтина Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Василів Мар’яни Іванівни.

Книжкові видання тижневика 
„Аудиторія“ можна придбати в 
мережі книгарень видавництва 
Львівської політехніки:
Головний корпус — вул. С. Банде-
ри, 12, тел.: 258-24-92;
1 корпус — вул. Карпінського, 2/4;
2 корпус — вул. Карпінського, 6;
4 корпус — вул. Митрополита Ан-
дрея, 5, тел.: 258-23-56.

ч. 10 (2730)
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Для духовного збагачення
Центр студентського капеланства Львівської архієпархії УГКЦ 8 — 10 квітня 
у смт. Рудно проведе для студентської молоді реколекції на тему „Суть та 
значення 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.



Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №110273.

Головний редактор —Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —  
Тетяна ПАСОВИЧ
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Логотип, дизайн та комп‘ютерне складання —  
Павло ПРОЦІВ
Редакція послуговується Проєктом нового 
українського правопису.

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо  
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. За зміст і достовірність рекламних 
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Катерини Гречин.
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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]
Вітають „Шістдесятники“

Клуб „Шістдесятників“ — громадське об’єднання 
працівників Львівської політехніки 1946 року на-
родження ― щиро вітає зі 65-літтям побратимів-
ровесників, котрі з’явилися на світ у березні:
• Ярослава Антоновича Зінька (кафедра механіки 
та автоматизації машинобудування),
• Павла Петровича Климука (кафедра електро
постачання промислових підприємств, міст та 
сільського господарства),
• Ігора Дмитровича Орлевича (кафедра теле
комунікацій),
• Ігора Петровича Паздрія (кафедра інженерного 
матріялознавства та прикладної фізики).

Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих 
наукових дерзань та довголіття!

молодіжна акція

Великдень разом!
Напередодні Великодніх свят львівська молодь має 
можливість долучитися до акції „Великдень разом“, 
яку організовує Український католицький університет. 

Близько трьохсот студентів із Полтави, Харкова, 
Запоріжжя, Донецька, Алчевська, Луганська, Одеси 
та Криму завітають до Львова аби відсвяткувати 
найсвітліший празник — Христове Воскресіння. Усі, 
хто готовий стати учасником акції, а саме прийняти 
на три дні до свого помешкання гостей (від однієї до 
трьох осіб), можуть звертатися за тел. 063-35-66-321 
або 067-29-43-893 — Юрко (еmail: ydidula@ukr.net). 

Докладнішу інформацію можна почерпнути на 
сайті http://velukdenrazom.blogspot.com/.

оголошення

Національний університет „Львівська політехніка“ 
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рів-
ня „магістр“ за спеціяльністю 8.05010104 „Системи 
штучного інтелекту“ напряму підготовки 6.050101 
„Комп’ютерні науки“.

Центр студентського капеланства 
запрошує

Для всіх, у кого виникає потреба поспілкуватися з 
духівниками, віднайти відповіді на запитання, які 
найбільше турбують, знайти друзів чи просто поспіл-
куватися в цікавому товаристві, Центр студентського 
капеланства Львівської політехніки щовівторка о 
18.50 проводить богословські зустрічі в студентсько-
му храмі Святого Олексія (на території Студмістечка).

Також щодня о 10.00, а в неділю о 9.00 та 11.00 
студентська молодь має можливість взяти участь у 
спільній молитві під час Святої Літургії. В неділю у 
храмі Святого Олексія о 18.00 правлять Святу Літур-
гію за студентську молодь.

ч. 10 (2730)
31 березня — 6 квітня 2011



„дзембронівський натюрморт“ (полотно, олія, 2007 р.)
Віолетта Радомська, старший  викладач кафедри дизайну та основ 
архітектури Інституту архітектури Львівської політехніки


