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У Світлий тиждень форма одягу
Вченої ради — вишиванки
ІІ Львівський фестиваль
освіти і науки:
презентації, зустрічі,
майстер-класи
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Львівська
політехніка перемогла
у Всеукраїнському
конкурсі „Винахід — 2010“
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Найкраще знають
електротехніку
студенти Львівської
політехніки
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Навіщо відзначати День героїв?
У травні в Україні святкують
День героїв. На відміну від
багатьох календарних дат,
котрі лишилися нам у спадок
від Радянського Союзу, це
не вихідний, котрий потім
переноситься на наступний
робочий день. Та й з’явився він
у нашому історичному календарі порівняно недавно. Тому
не дивно, що про нього знають
далеко не всі.
Отож, запитуємо студентів, як
вони ставляться до Дня героїв.
На диво, всі одностайні — це
українське свято, воно потрібне для вшановування наших,
національних героїв.
Зрештою всі респонденти
передовсім називають як взірець героя Степана Бандеру.
Молоде покоління саме його
вважає вагомою постаттю в
українській історії. Коли ж питаю про сучасників, про героїв
у повсякденні, всі опитані як
один стверджують — герої
перевелися. Можливо, життя,
яке студентська молодь бачить
довкола себе, якраз і спонукає
їх до пошуку лідера, який би
вивів Україну з рівня країн третього світу на вищий щабель.
Але, мабуть, і в буденному
житті є місце героїзму. Так,
прийти на заняття між такими
тривалими вихідними — це
не подвиг, але судячи з того,
що всі опитані 1 — 2 курс,
зважились на це здебільшого
молодші студенти.
Витягнути з ополонки однокласника, винести з палаючого будинку сусідку-бабусю,
зважитись у кризовий час
стати багатодітною родиною,
сказати правду, коли чекають
солодкої брехні — чим це не
героїзм? Скажете, банально?
Але я переконана: перед тим,
як стати героєм України, просто необхідно подолати щоденний страх перед стихією,
перед втратою стабільности,
перед майбутнім.

Назар Онисько, студент першого курсу Інституту енергетики і систем
керування Львівської політехніки:

„Цей день має бути в календарі“
Я вважаю, що День героїв обов’язково повинен бути в українському календарі. Звісно, у кожного свої пріоритети, а я вважаю
героями тих, хто боровся за Україну. Так, ці постаті суперечливі,
деякі історики доводять, що Бандера співпрацював із німцями,
щоб отримати владу. Але насправді це не так, і я вважаю, що саме ця людина може
бути героєм України. Так само Шухевич — один із найвизначніших полководців, який
здобув багато перемог заради незалежности України. Зараз героїзмом є жити: хто
вижив — той герой. На мою думку, мати-героїня — це не та жінка, котра народила
багато дітей, а та, котра змогла їх виховати.
Анна Андреєва, студентка другого курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„Щоб пам’ятати героїв“
Такий день потрібен, щоб пам’ятати героїв, які здійснили подвиги
задля нашого майбутнього, для благополучного життя. Щоправда,
у кожного свої герої. Я особисто не можу сказати, хто для мене
герой, але схиляюся до думки, що, наприклад, вивішування радянських прапорів
9 травня — це не вшанування героїв, а намагання повернути нам радянські цінності.

Софія Мельничук, студентка другого курсу Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Це важливо для молоді“
День героїв особливо важливий для молоді. Ми повинні знати
своїх героїв, котрі доклалися до становлення держави. Я, наприклад, не розумію, навіщо нам святкувати 9 травня, ми в цей день
не стали вільними. Для мене герої ті, котрі поклали життя за незалежність України, до
того ж — у різні періоди історії.
Михайло Бобенко, студент другого курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„Це наше, українське свято“
Нарешті ми відійшли від совєцьких свят, можемо вшановувати
своїх героїв. Для мене передовсім герой — Бандера. Я завдячую
йому тим, що розмовляю українською мовою, живу в незалежній Україні. Пишні паради, радянські символи хай залишаються
в минулому. Так, добре, що 9 травня немає пар, але краще б це був робочий день.
Так само 8 березня — це ж не наше свято, треба підтримувати українську культуру.

Іван Юзвяк, студент першого курсу Інституту будівництва та інженерії
довкілля Львівської політехніки:

„Не знав, що є такий день, знаю героїв“
Я не знав про існування Дня героїв у календарі українських історичних дат. Для мене герої — Степан Бандера, Богдан Хмельницький й усі инші постаті, які зробили важливий внесок в історію
України, вклад у її незалежність. На жаль, зараз героїв нема. А
нам треба героя, щоб навести лад у державі.
Опитувала й міркувала Тетяна ПАСОВИЧ
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розмова з міністром

Світлина Катерини Гречин

Про пенсійну реформу в Україні

квітня в актовій залі Львівської політехніки відбувся семінар для представників наукових установ
і організацій та їхніх профспілок, соціологів Львівської,
Івано-Франківської, Закарпатської та Тернопільської областей. Його провів віце-прем’єр-міністр України, міністр
соціяльної політики Сергій Тігіпко.

з головної зали

Перспективи
студентського
самоврядування

26

квітня у Львівській політехніці відбулося чергове засідання Вченої ради. Але воно стало
особливим в історії Політехніки, бо
всі присутні були одягнені у вишиванки, які доповнювали святковий
великодній настрій.
Традиційно Рада почалася із
вручення нагород. Так, свідоцтво
лавреата премії Президента України для молодих учених за роботу
„Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки
інклюзивного навчання дітей з
особливими потребами“ вручили
випускнику аспірантури Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки Максиму Давидову та аспірантові цього ж інституту Олександру
Лозинському.
За участь у Всеукраїнській студентській олімпіяді 2011 року з
електротехніки грамоту за перше
місце отримав студент третього курсу Інституту будівництва
та інженерії довкілля Львівської
політехніки Анатолій Сєрий, а
Закінчення на 13 с. →

На семінарі відбулося
обговорення і жвава дискусія стосовно цієї важливої для всіх проблеми. Учасники семінару не
лише почули відповіді на
питання, які їх хвилювали,
а й подали свої пропозиції щодо вдосконалення
основних положень законопроєкту.
Цього ж дня відбулася півгодинна пресконференція для представників засобів масової
інформації, впродовж якої
Сергій Тігіпко відповідав на
запитання журналістів.
Катерина ГРЕЧИН

фестиваль освіти і науки
політехніка взяла активну участь у ІІ фестивалі освіти і
Львівська
науки, який проходив у Львові 28 — 30 квітня

Бути науковцем — це круто!
Від картоплі до роботів
У рамках фестивалю відбулося чимало акцій. Основна їх частина була
сконцентрована у Львівському палаці
мистецтв. Тут 8 наукових та навчальних
закладів проводили профорієнтаційні
презентації, виставили на огляд свої
„фішки“ (від картоплі, зразків меблів
до роботів та инших наукових цікавинок). Усе можна було роздивитися
зблизька, а при бажанні — навіть стати
учасником простого експерименту.
Охочі могли прослухати лекції (скажімо, про молодих науковців у бізнесі
або історію телефонії у Львові), відвідати майстер-класи з виготовлення
паперу, книги тощо чи взяти участь в
екскурсії. Словом, кожен обирав акцію
до смаку.
Тим часом виші знайомилися з
потенційними студентами. Зокрема
презентації провели новостворений Інститут права і психології Політехніки, кафедри ІМФН, ІБІД, ІГСН, ІНЕМ. Скажімо,
тим, хто завітав на представлення кафедри маркетингу і логістики, аспіранти
Наталія Мащак, Наталія Сапотніцька і
Назар Фігун розповіли про спеціяльності
маркетинг і логістику, студентську практику в Польщі та Німеччині, екскурсії на
виробництва. А от загальну інформацію

Світлина Ірини Шутки

28

На семінарі, учасників
якого привітав ректор Львівської політехніки професор
Юрій Бобало, мова йшла
про пенсійну реформу в
Україні. Сергій Тігіпко, зокрема, зосередив свою увагу на
необхідності проведення
такої реформи в державі та
на її основних напрямах. Зі
станом пенсійної системи
та основними положеннями
проєкту Закону України „Про
заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи“
присутніх ознайомила заступник голови правління
Пенсійного фонду України
Валентина Никитенко.

про Політехніку надавав відділ наукової
роботи зі студентами.

Політехніка наукова
При вході на фестиваль відвідувачів
зустрічали ННІ Політехніки зі своїми
науковими напрацюваннями. Так, до
прикладу, на стенді ІТРЕ доцент кафедри напівпровідникової електроніки
Ярослав Жидачевський (лабораторія
фізики оксидних кристалів) презентував термолюмінісцентний дозиметр —
пристрій для вимірювання поглинутої
дози іонізуючого опромінювання. А от
третьокурсник Ігор Бабій розповів про
розробки кафедри фотоніки:
Закінчення на 6 с. →
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винахід року

Політехніки — серед найкращих

В

перше взявши участь у Всеукраїнському конкурсі „Винахід — 2010“,
Львівська політехніка виборола перше місце в одній із номінацій.

27 квітня 2011 року в рамках
святкування Міжнародного дня інтелектуальної власности відбулась
церемонія нагородження переможців та дипломантів конкурсу. Винахід
„Спосіб керування електроприводом
штангової глибинонасосної установки“ (патент № 89737) отримав спеціяльну відзнаку „За використання
енергозберігаючих технологій для

видобутку нафти“. Автори винаходу ― доценти Богдан Калужний та
Андрій Маляр, працівниця СКБ ЕМС

Анастасія Мартинчук, аспірант Василь
Молнар (кафедра електроприводу
й автоматизації промислових установок Інституту енергетики і систем
керування).
За словами директора ІЕСК професора Ореста Лозинського, значний вклад у перемогу зробила
заступник завідувача відділу організації наукових досліджень та
маркетингу Надія Мокра, котра
інформувала науковців про конкурс
та допомогла належно оформити
документи.
Т. П.

міжнародний проєкт

коротко

У Львові створять інноваційний центр
а інноваційному
форумі у Львові 10 травня мають
оголосити конкурс на
створення Львівського центру інновацій.
Національний університет „Львівська
політехніка“ — один
із учасників проєкту,
започаткованого ще
минулого року.

Світлина Тетяни Пасович

Н

У жовтні 2010 на
Х Міжнародному економічному форумі у Трускавці Львівська
міська рада, Фонд цивільних досліджень
та розвитку США, венчурна компанія „Техінвест“ та ІТ-компанія „Елекс“ підписали
меморандум про створення Центру. В кінці
квітня цього року до Львова прибули експерти, щоб провести аналіз інноваційного
середовища міста, зокрема проаналізувати функціонування відділів трансферу технологій в навчально-наукових та дослідних
інституціях, науково-дослідних відділів
у приватних підприємствах, способах та
формах підтримки інновацій державними,
приватними та громадськими структурами, рівень взаємодії всіх аналізованих
елементів. Мартін Кашубовскі, Кшиштоф
Засядли, Лукаш Фридрих, Інна Гагауз
відвідали провідні навчально-наукові
та дослідні інституції, а також приватні
підприємства. Зокрема, у Львівській політехніці відбулася зустріч експертів із представниками львівських вишів, учасників
проєкту, — фахівцями з питань трансферу
технологій та інтелектуальної власности.

Політехніку представляли проректор
з наукової роботи Зорян Піх, заступник
завідувача відділу організації наукових
досліджень та маркетингу Надія Мокра,
доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва ІНЕМ Ігор Олексів (учасник Темпус-проєкту), науковий
співробітник відділу організації наукових
досліджень та маркетингу Наталя КачмарКос (вона має очолити в університеті центр
інноваційного розвитку).
Серед основних завдань Львівського
центру інновацій — налагодження спів
праці з місцевими елементами інноваційної інфраструктури міста, іноземними
фондами та організаціями; створення 24
excellence centres та 5 competence centers;
проведення інноваційних форумів, щомісячних тренінгів із бізнес-планування,
трансферу технологій, патентного та авторського прав, конкурсів інноваційних ідей
серед студентів та молоді міста.
Тетяна ПАСОВИЧ

26 квітня започатковано
роботу телефону інформаційної підтримки Українського центру оцінювання
якости освіти. Зателефонувавши за номером
(044) 503-37-93, можна
отримати відповіді на
запитання, пов’язані з організацією та проведенням
ЗНО-2011.
Голова партії „За Україну!“
В’ячеслав Кириленко вимагає від Віктора Януковича
вжити заходів для відміни
МОНМС наказу про проведення контрольних робіт
за так званими „єдиними
збірниками“ і не допускати
надалі зміни форм оцінювання підсумкових знань
учнів посеред навчального
року.
Віктор Янукович підписав
два укази про забезпечення доступу до публічної
інформації у зв’язку з
набранням чинности відповідного закону, ухваленого
Верховною Радою 13 січня,
заявила на брифінгу заступник глави адміністрації
Президента Олена Лукаш.
За матеріялами інформаґенцій
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знай наших!
засіданні Вченої ради університету ректор Юрій Бобало вручив студентам Анатолієві Сєрому
Натачерговому
Дмитрові Дюміну грамоти за призові місця у Всеукраїнській студентській олімпіяді з електротехніки

Світлина Катерини Гречин

Найкращі знавці електротехніки

[•]

Найкращий знавець
електротехніки
Анатолій Сєрий

Торік, беручи участь у II етапі Всеукраїнської
олімпіяди з теоретичної механіки, нині студент третього курсу кафедри будівельних
конструкції та мостів Інституту будівництва
та інженерії довкілля Львівської політехніки
Анатолій Сєрий посів третє місце. Цього року
аналогічна олімпіяда відбулася 5 — 7 квітня
на базі НТУУ „КПІ“. Львівську політехніку на
ній представляли Анатолій Сєрий та другокурсник ІБІД Роман Терендій. В інтелектуальних змаганнях взяли участь 70 студентів
технічних вишів і близько 15 — класичних.
Серед технічних вишів Анатолій виборов
друге місце, Роман — сьоме.
А вже через кілька днів (19 — 22 квітня)
Анатолій Сєрий разом з бакалавром ІЕСК
Дмитром Дюміним та другокурсником ІІМТ

Богданом Костівим знову випробовував
свої знання на Всеукраїнській студентській
олімпіяді з електротехніки, яка проходила
на базі Харківського політехнічного університету. Серед близько 15 команд і 61 учасника
львівські політехніки ще раз підтвердили
блискучі знання з різних розділів електротехніки. Цього разу Анатолій був першим,
Дмитро — другим, Богдан — двадцятим, а
загалом для альма-матер хлопці вибороли
друге командне місце.
До слова, Анатолій отримує підвищену
стипендію, планує найближчим часом все
рйоз зайнятися студентською наукою, а згодом поповнювати свої знання в магістерці.
Катерина ГРЕЧИН

за новітніми технологіями

П

олітехніки-програмісти
отримали більше можливостей для застосування
своїх знань на практиці й
удосконалення професійних
навиків (а найкращі — навіть
перспективу працевлаштування). Сприятиме цьому
навчально-наукова лабораторія з ІТ-технологій, яку
відкрили 19 квітня у п’ятому
навчальному корпусі.

Тренінг-центр на 20 робочих місць — подарунок
компанії „ЕПАМ Системз“
(EPAM Systems), яка є потужним розробником програмного забезпечення й
провідним гравцем у галузі
ІТ-консалтингу. Представники компанії сподіваються, що
лабораторія допоможе студентам досягати високого фахового рівня ще до закінчення університету й виходити
з нього вже „готовими“ професіоналами. Лабораторія
матиме кілька призначень,
розповів перший проректор
Львівської політехніки Володимир Павлиш:
— У рамках навчального процесу тут читатимуть
дисципліни наші викладачі,

студенти виконуватимуть
курсове дипломне проєктування. А в позанавчальний
час лабораторію використовуватимуть студенти, щоб
поглиблювати спеціялізацію з допомогою фахівців
компанії „ЕПАМ“, а також
і викладачі — для підвищення кваліфікації. Думаю,
саме такі навчально-наукові
центри допоможуть готувати спеціялістів, які зможуть
адаптуватися на ринку праці
в дуже короткий термін.
Вдало „стартанути“ на
своєму професійному шляху
завдяки лабораторії побажав
студентам директор філії
„ЕПАМ Системз“ у Львові
Михайло Лазор, випускник
Політехніки. За його словами, компанія зацікавлена у
підготовці інженерів з розробки програм на мові програмування Java і .Net, а також
інженерів для тестування
програмного забезпечення.
Власне, технологію Java, наразі найактуальніший для
компанії напрям, вже почала
опановувати перша студентська група. Пів року спудеї відвідуватимуть безплатні курси.
В лабораторії працюватимуть

Світлина Ірини Шутки

У Політехніці відкрили ІТ-лабораторію

кілька днів на тиждень після
пар (самостійна робота, майстер-класи від представників
„ЕПАМ Системз“).
Найближчим часом, на
вересень, сформують другу
групу. Основні вимоги до
претендентів (а ними, очевидно, можуть бути студенти
ІКНІ й ІТ-напрямів ІКТА): бажання й уміння працювати,
серйозність намірів, знання
англійської (принаймні на
доброму розмовному рівні).
Планується, що ще цьогоріч
на навчання в лабораторію
прийде 50 — 100 студентів.
Найкращим випускникам
„ЕПАМ Системз“ запропонує
роботу: компанія активно
розвивається, розширюється

і планує розширюватися, тож
потребує нових фахівців.
І виходячи саме з цієї
потреби, компанія активно
розгортає співпрацю з українськими вишами, зокрема
в Києві, Харкові, Львові, зазначив директор освітніх
програм „ЕПАМ Системз“ в
Україні Олександр Орєхов. У
Львові наступний навчальнонауковий центр планують
відкрити в ЛНУ ім. І. Франка.
Політехніка й „ЕПАМ Системз“ висловили сподівання,
що розвиватимуть співпрацю
й надалі, а відкриття тренінгцентру стане гарним прикладом для инших компаній.
Ірина ШУТКА
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фестиваль освіти і науки

Бути науковцем — це круто!
→ Закінчення. Початок на 3 с.

― Ми показуємо приклади лазерної
обробки різних матеріялів: різання, зварювання і т.д. У дітей лазери насамперед
асоціюються із „Зоряними війнами“, а в
нас учні можуть дізнатися про їхні різноманітні ефекти та широке застосування.
Багатьох також цікавлять динамічна світлодіодна підсвітка, пристрій для прямої
передачі зображення з відеокамери на
монітор через оптоволокно.
Не залишили байдужими школярів
і футуристичні проєкти архітекторів, як
і пропозиція ІГДГ подивитися на зображення у 3D-форматі. Поряд, на стенді
ІІМТ, своїм неспокоєм привертав увагу
вібраційний прилад для рівномірної
подачі деталей, навпроти — робот для
пожежогасіння і тренажер української
жестової мови (ІКНІ), тепловізор і пристрої для виявлення засобів несанкціонованого отримання інформації, як-от
„жучки“, приховані відеокамери (ІКТА).
Ґрунтовно до фесту підготувався
ІМФН. За словами старшого викладача кафедри прикладної математики
Любомира Демківа, репрезентація
студентських комп’ютерних розробок
(гра-пазл тощо) показує дітям, що
комп’ютер відкриває великі можливості для втілення власних ідей. А
от студенти Микола Ворона та Ігор
Лемішка залюбки розповіли про кафедру інженерного матеріялознавства,
виставлені зразки (титанова трубка,
вуглецеві пластини та ин.). Треба
сказати, що спілкування з розумними
молодими людьми, — це-таки одна з
суперпозитивних сторін фестивалю.

семінар

Звичайно, участь у святі освіти й науки взяв Інтелектуальний навчальнонауковий центр професійно-кар’єрної
орієнтації. За словами його директора
Олександра Захар’яша, цьогоріч вирішили приваблювати авдиторію не
кількістю чи атракційністю, а кількома
цікавими розробками, створеними
зокрема й студентами (наприклад,
вітровий генератор Всеволода Щура
з ІЕСК).

Хімічні перформенси
Та, мабуть, найбільший інтерес викликала практично-видовищна презентація ІХХТ. Молоді науковці інституту підготували цікаві досліди: мікроскопічні
дослідження, вирощування кристалів,
миттєве замерзання води, одержання
барвників тощо. Мета — привабити
дітей. В. о. голови секції Ради молодих
учених ІХХТ, асистент кафедри технології органічних продуктів Олександр
Іващук каже:
— Ми не хотіли лякати учнів складністю, а прагнули прорекламувати
науку як явище, продемонструвати,
що це цікаво, корисно, пізнавально,
доступно, і що саме з науки все починається. Важливо, щоб дітям сподобалося. Можливо, завдяки цьому
хтось з них захоче стати науковцем,
а не тільки, як часто є, бізнесменом.

Знайомтесь: університет!
Деякі заходи виші провели на власній
території. Навчальні та наукові заклади
відвідало майже півтори тисячі учнів.

Очікувані ефекти
Власне, то і є завдання фестивалю
освіти й науки — допомогти школяреві зробити свідомий вибір: знайти найвідповідніші для нього виш
і фах. Це індивідуальний аспект. Є й
глобальніші. Так, у вишах фестиваль
цінують за те, що він дозволяє поєднати профорієнтаційну й наукову
складові. А щодо міста, то, за словами
львівського мера, фестиваль — це
шанс долучити до потужного наукового потенціялу Львова бізнесову,
інвесторську складові.
Новинкою цьогорічного фестивалю став „Довідник освіти“ (дані про
навчальні заклади, професійні курси
тощо), який розробили „Самопоміч“
і ЛМР. Його безплатно розповсюджували серед відвідувачів фестивалю. Загалом на захід завітало
приблизно 8 тисяч львів’ян.
Ірина ШУТКА

Мікролабораторії на чіпі

Д

нями на кафедрі технології біологічно-активних
сполук, фармації та біотехнології ІХХТ Львівської
політехніки відбувся черговий науковий семінар для студентів, аспірантів та молодих науковців. Пленарну лекцію
„Мікролабораторії на чіпі“ провів для присутніх знаний в
Україні і Европі вчений, завідувач кафедри систем автоматизованого проєктування ІКНІ Львівської політехніки
професор Михайло Лобур.
У рамках короткої лекції
Михайло Васильович розповів присутнім про результати
досліджень, які проводять
науковці його кафедри за
новим науковим напрямом
„Мікролабораторія на чіпі“.

Політехніка організувала фотовиставку студентів ІАРХ у головному корпусі, екскурсії в ННІ тощо. „Аудиторія“
трішки посупроводжувала учнів 9 класу 74-ї школи Рудно. Спершу школярі
оглянули актову залу і хол головного
корпусу, а потім — університетські
лабораторії. Декого найбільше захопила актова зала, а комусь екскурсія
допомогла сформувати загальне уявлення про університет. Дев’ятикласник
Северин Федина вважає, що таке знайомство з вишем „допомагає обрати
професію”.

На жаль, відзначив доповідач, в Україні цей напрям
розвивається слабо, однак
у нього — велике майбутнє.
Науковці кафедри, яку очолює академік, кожного року
мають близько сотні публіка-

цій, що входять у міжнародну
базу даних „Scopus“, мають
грант VII Рамкової програми,
в яку, окрім України, входять
Польща, Бельгія і Франція.
Наукові розробки, над
якими працює Михайло Лобур, цікаві і для біотехнологів. На думку завідувача кафедри технології біологічноактивних сполук, фармації
та біотехнології професора
Володимира Новікова, гармонійне поєднання наукових
умів фармацевтів, біотехнологів і комп’ютерників може

спричинитися до створення
потужнішого чіпа, який зніматиме біологічні показники.
До уваги тих, хто полюбляє цікаві наукові новинки:
послухати лекторів із світовим іменем можна щодругого четверга кожного місяця
о 14 годині у 210 авдиторії
восьмого корпусу Львівської
політехніки. Наступного разу
перед політехніками виступатиме директор Інституту
біоорганічної хімії академік
Валерій Кухар.
Катерина ГРЕЧИН
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міжнародна конференція

Фахівці про управління в освіті

У

Львівській політехніці відбулася
V Міжнародна науково-практична
конференція „Управління в освіті“.
Те, що учасники конференції (а їх
було понад 350 з різних міст України, з
Москви, Володимира, Іжевська (Росія),
Замостя (Польща), Вінніпега (Канада),
корейські та китайські студенти) зібралися у той час, коли йде активне
обговорення проєкту Закону „Про
вищу освіту“, свідчить, що науковці
і педагоги по-справжньому зацікавлені в тому, аби закон нарешті почав
вирішувати освітні проблеми й відповідав на ті виклики, які ставить перед
освітою життя.
На пленарному і секційних засіданнях, в яких виступило понад 230
доповідачів, мова йшла про загальні
проблеми управління закладами осві-

ти, механізми державного управління,
психолого-педагогічні проблеми управління в освіті, сучасні методологічні
та методичні аспекти педагогічного
менеджменту у вишах, психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя молоді як напрям
управлінської діяльности, актуальні
проблеми та перспективи навчання
осіб з особливими потребами тощо.
— Цьогорічна конференція замикає десятирічний період, відколи
ми почали проводити конференції
такого типу, — відзначив завідувач
кафедри психології, педагогіки та права ІГСН Львівської політехніки Леонід
Кизименко. — Відчувається, що ті, хто
працює в освіті, тягнуться до таких
зустрічей. На конференції ми обговорювали різні питання, серед яких,
зокрема, і проблему вивчення пред-

метів, необхідних для опанування фаху
(студенти вважають, що вчать багато
„зайвих“ дисциплін), а також, як нам
забезпечити формування тих якостей,
які отримують молоді люди під час
соціялізації. Ми також організували
чотири майстер-класи, які викликали
велике зацікавлення і жваву дискусію
серед присутніх. У формі тренінгів ми
дали можливість учасникам конференції ознайомитися з комп’ютерною
діягностикою професійних нахилів
у режимі реального часу, навчили
переносити дух кулуарних диспутів в
організований простір конференцій,
поділилися досвідом психокорекційної роботи зі студентами тощо. У ході
роботи конференції було внесено чимало цікавих пропозицій стосовно поліпшення стану в освіті, найважливіші
з яких передамо у відповідні інстанції.

працевлаштування

За схемою: роботодавці — інститути — випускники

15

квітня у Дрогобицькій філії
Інституту підприємництва та
перспективних технологій Львівської
політехніки відбувся круглий стіл під
назвою „Проблеми працевлаштування молоді“, який організувала кафедра загальноекономічної підготовки
та маркетингу.

На зустріч зі студентами перших —
третіх курсів, яку організували дрогобичанки — доцент Надія Мала, асистенти
Наталя Колінко, Ольга Грабельська та
Марта Красуляк, завітали начальник
відділу сім’ї, молоді та туризму виконавчого комітету Дрогобицької міської
ради Олександра Пашко, директор
Дрогобицького міськрайонного Центру
зайнятости Богдан Волошин, директор Львівського молодіжного центру
зайнятости Леся Довганик, директор
Дрогобицького Центру соціяльної
служби для сім’ї, дітей та молоді Оксана Мачишин, директори фірм, банків,
приватні підприємці тощо.
Як розповіла завідувач кафедри
загальноекономічної підготовки та
маркетингу ІППТ Ольга Саніна, напередодні було розроблено дві анкети.
За першою опитали 100 молодих дрогобичан, за другою — студентів п’ятого
курсу. Обидві анкети стосувалися працевлаштування молоді на Дрогобиччині, зокрема, з якими проблемами

вони зустрічалися у процесі пошуку
роботи, чи шукали її взагалі, яку вони
хочуть роботу, на яку заробітну плату
очікують. Власне, навколо цих анкет й
точилася найгостріша дискусія.
На ринку праці, до речі, підприємствам найбільше потрібні люди
робітничих професій, від підготовки
яких свого часу держава практично
відмовилася, а от економістам складно знайти роботу за фахом. Однак,
як відзначили роботодавці, винятки
завжди є, треба тільки вміти ними
правильно скористатися. Для цього
необхідно більше ініціятиви проявляти
самому студентові: починаючи з першого курсу проситися на безкоштовну
практику, знайомитися з фірмою.
Студенти такі пропозиції сприйняли
охоче, а директор ІППТ Йосиф Хром’як
запропонував стати посередником

між студентами і роботодавцями.
За круглим столом мова йшла
також про організацію для студентів
літніх таборів на території України,
працевлаштування молоді з особливими потребами тощо. Роботодавці
підкреслили, що окрім добрих фахових
знань, випускникам необхідно добре
знати комп’ютер, українську, російську
й англійську мови, бути активними й
пропонувати свої послуги, не боятися
починати роботу з мінімального, а
більше дбати про свою користь для
підприємства. Все инше прийде згодом. Роботодавці пообіцяли частіше
зустрічатися зі студентами, проводити
для них майстер-класи, відкриті лекції
тощо, а студенти — більше спілкуватися з підприємцями.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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на ринку праці
туденти ІНЕМ зустрілися з директором із корпоративних питань „Нестле Україна“ Геннадієм Радченком.
Скомпанія
Він розповів про те, як працює один зі світових лідерів у виробництві продуктів харчування, і про те, що
шукає фахівців для новоствореного у Львові бізнес-сервіс-центру

Що, крім їжі, пропонує студентам „Нестле“
Швейцарська фірма вирішила централізувати деякі
функції, зокрема облік, фінансові операції (як-от нарахування та виплата зарплати), управління персоналом, і
створила спеціяльний центр
у Львові. Невдовзі центр
потребуватиме приблизно
350 кваліфікованих фахівців.
Тож проректор з науковопедагогічної роботи Львівської політехніки, завідувач
кафедри обліку та аналізу
Анатолій Загородній закликав студентів не втратити
потенційну можливість для
працевлаштування. Основні
вимоги — професійні знання,
знання англійської мови.
Львівський центр стане
першим у Центрально-Східній Европі й у перспективі
обслуговуватиме понад 20
країн регіону (Росія, Польща, Угорщина та ин.). Україну обрали тому, що саме
тут компанія розвиваєть-

ся дуже успішно. Назагал
же наша країна та Східна
Европа вважається перспективним регіоном для
бізнесу, адже зі загальноевропейської частки на Східну
Европу припадає лише 15%
продукції „Нестле“ (загалом
половину продукції компанія реалізовує в Америці,
24% — в Азії, Африці й Океанії, десь 30% — в Европі).
Як зазначив Анатолій Загородній, між Політехнікою

та „Нестле Україна“ у липні
буде підписано меморандум порозуміння. Основні
напрями співпраці: практика для студентів, стипендійне стимулювання, спільні
дослідницька діяльність,
наукові публікації та видання навчальної літератури, стажування викладачів,
участь у семінарах, обмін
інформацією, участь у ярмарках кар’єри тощо.
Геннадій Радченко розповів студентам про становлення і фінансову модель
„Нестле“, потужності компанії (їй належать заводи у
83 країнах). Товари фірми
представлені на ринках
напоїв, кондитерських виробів, продуктів швидкого
приготування, морозива,
дитячого харчування, корму
для тварин тощо.
На прикладі „Нестле“
студентам розповіли й про
соціяльну відповідальність

бізнесу. Геннадій Юрійович
пояснив суть нестлівського
гасла „Якість продуктів —
якість життя“: йдеться про
пріоритети раціонального
харчування, здоров’я та
здорового способу життя,
трактування їжі як соціяльної категорії. Відтак у
„Нестле“ до їжі підходять
глобально й серйозно: над
розробкою нових товарів
працюють наукові центри,
до уваги беруться тенденції
розвитку сфери харчування.
Инколи Геннадій Радченко
звертався із запитаннями
до авдиторії, а вкінці і студенти мали можливість задовольнити свою цікавість:
запитували про зарплати в
компанії, дивувалися тривалому терміну придатности дитячого харчування,
озвучили думку про те, що
раніше цукерки були смачніші та ин.
Ірина ШУТКА

післядипломна освіта

Кваліфікацію підвищують у Політехніці

К

27 квітня тут уперше організували курси підвищення
кваліфікації для працівників будівельної служби Львівської
залізниці за темою: „Проєктування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю та складними
інженерно-геологічними умовами“.
— Такі курси раніше ми проводили у різних областях
України, тепер вирішили проводити їх у Львові, — говорить
інженер виробничого відділу служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Львівської залізниці Олександр
Набоченко. — У Львівській політехніці потрібний досвід
отримують керівники підприємств, їхні заступники, головні інженери, проєктанти, працівники технічного нагляду,
інженери здійснення технічного нагляду за будівництвом
семи областей Західної України. Вже перший день навчання засвідчив, що ми зробили правильний вибір, обравши
для цієї мети Інститут післядипломної освіти Львівської
політехніки. До слова, курси, які сьогодні проводить для

Світлина Катерини Гречин

урси підвищення кваліфікації, які проводить Інститут
післядипломної освіти Львівської політехніки, мають
велику популярність не лише серед молодих людей, які
опановують другий освітній фах, але й серед тих, хто має
за плечима великий професійний і життєвий досвід.

наших працівників доцент Інституту будівництва та інженерії довкілля Ігор Кархут, спонукають слухачів не лише
бути задоволеними новою інформацією, а й викликають
жваву дискусію.
Курси триватимуть 21 день, після чого слухачі отримають
свідоцтво Державного реєстру, яке дасть їм у майбутньому
право відкривати свої ліцензовані проєкти.
Катерина ГРЕЧИН
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у фокусі
освіченою є Україна? Якщо високоосвіченою, то чому небагатою та неуспішною? Якщо малоНаскільки
освіченою, то, власне, чому?

Українська освіта: між кількістю
та якістю, формою і змістом
Грамотність важлива

Аргументи й
контраргументи
Якщо ж поглянути на українську освітню сферу загалом, то побутує думка,
що за час існування незалежної України ситуація тут поліпшилася, у дечому
ми навіть випереджаємо окремі з
розвинених держав. Аргументи на підтвердження високого рівня нашої освіти: перемоги українських школярів,
студентів у міжнародних олімпіядах,
успішна самореалізація вітчизняних
фахівців за кордоном тощо.
Але контраргументів теж вистачає.
Так, десятки університетів і тисячі дипломованих випускників, на жаль, чомусь ніяк не можуть стати запорукою
позитивних змін у країні. А зрештою
відомо ж чому: кількість — ще не
якість… Ігор Лікарчук у статті „Колапс
української освіти“ серед конкретних

підручників, а також зміни шкільних
програм, підготовка нового закону про
вищу школу, намагання вишів відстояти своє право на автономію і т.д. А часом ще бувають аж надто прогресивні
ініціятиви. Скажімо, електронна книга
— кожному учневі: сама собою ідея
добра, але ж не для українських реалій, де в селах діти бачать комп’ютер
хіба здалека, а в комп’ютерних класах
наших шкіл, зазвичай, техніка зношена
і застаріла… Тож на цьому фоні різні
суперідеї виглядають недоречно, а то
й фантастично…

Потрібні мудрі реформи
Світлина Наталії Павлишин

Із грамотністю — неодмінною складовою освічености і передумовою
для здобуття освіти — в Україні на
перший погляд усе гаразд. Принаймні
у кількісному вимірі: на карті грамотности ЮНЕСКО наша держава — синього кольору, що означає високий
рівень гармотности (від 90 до 100%
населення).
Хоч, є підозра, філологи (а, зрештою, не тільки вони) з цією тезою не
погодяться. І, мабуть, таки правильно
зроблять: за щонайдобірнішими прикладами неграмотности, незнання
елементарних мовних норм далеко
ходити не треба — їх вдосталь, до
того ж від школярів, студентів і до
високопосадовців. Це, звісно, дуже
сумно, бо, як каже Сашко Ірванець,
„неграмотне писання, неграмотне
висловлювання є відображенням неграмотного мислення“, а неграмотне
мислення — це вже насторожує…
Чому грамотність важлива? Бо,
вважають у ЮНЕСКО, є початковим
інструментом освіти, а вже через неї
відкриває соціюму перспективу на
поліпшення умов життя: викорінення
бідности, досягнення гендерної рівности, забезпечення сталого розвитку,
миру та демократії.

ознак занепаду нашої освіти називає
також такі: невтішні результати ЗНО
(на минулорічних тестуваннях, до
прикладу, максимальну кількість балів з математики отримали лише 188
абітурієнтів зі 111 тисяч; з української
мови — 8 абітурієнтів із 252 тисяч тих,

що складали тест; з історії України — 1
зі 139 тисяч), а також відсутність українських вишів у світових рейтингах (і
як наслідок їх непопулярність серед
іноземців), ненормальне становище
українського педагога тощо. На підтримку своєї позиції автор покликається і на суспільну думку: результати
різних досліджень свідчать, що освітня система та якість освіти в Україні
не задовольняє половину наших
громадян.

Причини
А якщо вже докопуватись до причин невеселого стану справ, то слід
говорити про міру ефективности (неефективности) вітчизняної системи
освіти. Від представників старшого
покоління не раз доводилось чути,
що радянська система освіти була
куди результативнішою порівняно із
сучасною. Останній же чи не щороку
випадають непрості випробування та
нововведення: Болонська система,
зміни умов прийому до вишів, ЗНО,
епопеї з 11-ти і 12-тирічками, браком

Проте розумні й продумані реформи
нашій освіті конче потрібні — з цим
погодяться всі. На думку вже згадуваного І. Лікарчука, зміни насамперед
мали б розпочатись із системи управління освітньою галуззю (потужна й
добре організована в часи СРСР, вона
абсолютно не відповідає сучасним
запитам людини, суспільства, економіки), із налагодження ефективного
фінансового менеджменту в освіті та
її адекватности до суспільних потреб
(тобто перехід до формування освітніх
цілей не чиновниками, а суспільством
і громадянами).
Власне, цих змін вимагає далекий
від бажаного рівень життя нашого суспільства, відсутність України в переліку конкурентоспроможних держав (до
того ж в різних сферах — економічній,
гуманітарній) та й, зрештою, просте
бажання багатьох молодих українців
отримати реальні знання, без профанації, бюрократії та корупції.
Тим часом і світ не стоїть на місці.
Сучасна епоха, як мінімум останнє
50-річчя (глобалізація, науково-технічний розвиток, інтелектуалізація
праці) значно розширила межі поняття освічености. І сьогодні освічений
— це не лише той, хто має відповідний диплом, а той, хто має реальні
професійні знання, вміє працювати зі
сучасними технологіями та інформацією, володіє іноземними мовами тощо.
І щобільше цих знань і навиків — тим
ліпше, тим більше з’являється шляхів
для самореалізації.
Ірина ШУТКА
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героям слава!

Жінка, гартована в боротьбі

Т

равень знаменується глибинно духовними для
кожної людини святами. Ольга Ільків, зв’язкова
генерал-хорунжого, Головнокомандувача УПА, Голови Секретаріяту УГВР Романа Шухевича, зуміла у
своєму житті поєднати і героїзм, і материнство. Вона
належить до тієї когорти людей, які творили історію
українства. „Я народилася на землі, яка горіла, і
мусила горіти разом з нею“, — писала пані Ольга
замість прохання про помилування, відбуваючи
двадцятип’ятирічне ув’язнення у Володимирській
в’язниці суворого режиму на далекій півночі Росії.

Народжена
бути бійцем
Ще з юнацтва Ольга відрізнялася особливою ініціятивністю, вмінням легко
сходитися з людьми і талантом переконувати. Ще навчаючись у Стрийській гімназії, вона чітко усвідомлювала важливість національного
питання для тогочасного українства.
Під час навчання у Варшаві брала
приватні уроки у соратників Симона
Петлюри, зокрема математику їй
викладав Іван Макух (міністр ЗУНР).
Тож уже невдовзі, під час навчання
у Перемиській гімназії, вступила до
„Пласту“.
Але ініціятивній дівчині лише
пластунства було недостатньо, то
вже на початку 1941 року Ольга
вступила в ОУН, а за рік стала провідницею жіночої мережі Львова. На
той час їй було лише трохи більше
двадцяти років і на її відповідаль-

[•]

Ольга Ільків і охоронець Романа
Шухевича — Любомир Полюга

ності лежала доля п’яти націоналістичних груп.
― Я все життя діяла. Відвага була
моїм основним талантом,― розповідає моя співрозмовниця. — Перш,
ніж залучати людину до роботи в
організації, я добре приглядалася до
неї, вивчала, шукала підхід. Коли бачила, що людина дозріла вже до того,
щоб з нею говорити, то помаленьку
наводила різні приклади і починала
розмову.

Інтереси нації —
понад усе
У 1943 році Ольга Ільків поєднала
свою долю з керівником Стрийського
Проводу ОУН Володимиром Ликом.
Але сімейне життя молодят було недовгим, бо інтереси своєї нації вони
поставили вище від особистих. Коли
їхній донечці Дзвіні було лише три місяці, Ольга Ільків згодилася на пропозицію Катрусі Зарицької взяти участь
у конспірації дуже важливої для ОУН
людини. Навіть не знаючи, що вона
буде прикриттям для Головнокомандувача УПА Романа Шухевича, пані
Ольга погодилася без найменшого
сумніву. Із собою у село Княгиничі,
що на Рогатинщині, де й була законспірована квартира, вона взяла свою
донечку і маму, яка завжди і в усьому
її підтримувала.
― Тоді з чоловіком я практично
не бачилася. Наше сімейне життя
тривало лише кілька років, а потім
були лише короткі зустрічі, — згадує
пані Ольга.
У підпіллі вона народила сина.
Але це не стало завадою для роботи зв’язкової. Жінка продовжувала
передавати різні листи, важливі документи, завжди вміло обходячи тих,
хто вистежував націоналістів.
― А вже в 1948 році чоловік загинув. Ми навіть не знаємо, де його
могила, — каже підпільниця.

Таємне сховище Романа Шухевича
було ще одним добре обдуманим
тактичним прийомом провідника.
Воно знаходилося в приміщенні колишньої пошти, по сусідству з головою сільради. Так вони намагалися
відвести підозру.
У той час пані Ольга мала документи на ім’я Марії Кіляр. Катруся
Зарицька теж називалася Марія, але
її кликали Маня, а Ільків — Марійка.
Романа Шухевича, у разі, якби хтось
підслухав розмову, жінки називали
Марійцуня.
― Роман Шухевич був передовсім дуже стриманий, але мав досить
твердий характер. Лише з одного
погляду на цього чоловіка відчувалася його внутрішня сила. Визначною рисою Тараса Чупринки була
увага і шанобливе ставлення до всіх,
а особливо до жіноцтва, — пригадує
його зв’язкова. — Запам’яталася
провідникова галантність. На Різдво моя мама напекла солодощів,
і йому це дуже смакувало, то на
вдячність він поцілував її в руку.
Провідник ніколи не дивився на людей зверхньо як на своїх підлеглих і
це створювало особливу атмосферу
дружби.

Незламна духом
5 березня 1950 року в Білогорщі Роман Шухевич прийняв останній бій…
А через дев’ять днів після загибелі
провідника арештували й Ольгу, її
маму та малолітню сестру, а дітей
віддали в дитячий будинок, змінивши
їм імена та прізвище. Так радянська
влада мстилася тим, хто відстоював
право України на свободу.
Зв’язкову Чупринки засудили
на 25 років. Катування в тюрмі на
Лонцького, страшні тюрми суворого
режиму на півночі Росії — Олександрійський та Владімірський централ,
Іркутська в’язниця перепліталися з
безнастанним материнським болем
за дітей, які ростуть сиротами. Вона
писала листи, переповнені материнською любов’ю, якої не могла їм
вділити, всі зароблені на тюремних
роботах гроші витрачала на подарунки для них.
У 1964 році Ольгу Ільків випустили на волю. Перше побачення з
найріднішими Дзвінкою і Володею
стали неабияким випробуванням
для жінки. Адже чотирнадцять років
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виховання у спецінтернатах, де дітям
постійно закидали, що їхні батьки
бандити, виховання в класично
радянських атеїстичних і антинаціоналістичних традиціях принесли
свої плоди.
― Я повернулася до Львова у
тюремній одежі, — розповідає жінка. — Запросила своїх дітей у театральне кафе. Пригадую, Дзвіна дуже
соромилися мене, бо люди на нас
оглядалися, а дехто навіть запитував
чи я щойно із в’язниці.

Пані Ользі довелося докласти чимало зусиль перш, ніж знайшла спільну мову з дітьми. Вона не тиснула на
них, а з притаманним їй терпінням вичікувала, коли вони стануть готовими
прийняти її вчинки не як зраду, а як
єдиний можливий спосіб боротьби.
Влітку Ользі Ільків виповниться 91
рік, але, незважаючи на поважний
вік, постійні хвороби, які їй дошкуляють, вона досі знаходить радощі для
життя, жартує і працює на благо своєї
нації. Зараз до друку готується збірка
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її віршів-танго, які зв’язкова Шухевича
писала, навіть будучи в неволі. Багато
з них стали піснями, музику до яких
написала Марта Пашківська.
„В очах твоїх я бачу сонця блиски,
В очах твоїх я бачу темну ніч. Згубив
там місяць усміхи сріблисті, А я їх
позбирала з твоїх віч…“ — як подих
юності звучала пісня Ольги Ільків —
жінки, яка все своє життя горить
любов’ю до рідної землі.
Наталія ПАВЛИШИН

на вершині стрілецької слави

Д

Ой, на горі, на Маківці…

елегація студентів на чолі із президентом Національного Студентського Союзу Анатолієм Ігнатовичем
1 травня цього року взяла участь у заходах із відзначення
96-ї річниці перемоги Українських Січових Стрільців на
Маківці.
У цей день там відбулося віче, присвячене вшануванню
пам’яти українських героїв, які полягли в боях у 1915 році. У
заходах взяли участь близько тисячі людей, представників з
усієї України. Біля меморіялу УСС на горі Маківці священики
відслужили панахиду за загиблими вояками, а на могилах
стрільців запалили лампадки. Центральною подією цьогорічного вшанування героїв стало театралізоване військовоісторичне дійство „Бій за гору Маківку“.
Н. П.

теренова гра

Випробували сили в бою

П

ротягом чотирьох днів, від 30 квітня до 3 травня, на межі Тернопільської та
Рівненської областей, недалеко від села Антонівці та урочища Гурби, вдев’яте
відбувалася найбільша в Україні спортивно-патріотична теренова гра „Гурби-Антонівці-2011“, організатором якої є ВМГО „Молодіжний націоналістичний конгрес“.

Гра традиційно проходить
на терені, де в травні 1944
року відбувся найбільший
бій в історії УПА. До молодих
патріотів з вітальним словом
звернулися голова МНК Сергій Кузан та гості: народний
депутат Андрій Парубій, заступник голови Тернопільської
облради Олег Боберський,
голова Спілки підприємців
Тернопільщини Михайло Ратушняк, заступник голови
Тернопільської міськради Леонід Бицюра та ветеран УПА
Мартин Головатюк.
Цьогоріч гра була надзвичайно динамічною. Абсолютну
перемогу отримав курінь „Червоні“ (на світлині), який вже
в перший день зумів захопити
прапор супротивника ― куреня
„Жовті“.
Наталія ПАВЛИШИН
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українці за кордоном

Творча дружба на все життя —
Господнє провидіння

У

рамках проєкту „Відкриймо для України
українську діяспору“ в
актовій залі Львівської політехніки відбулася творча
зустріч із письменницею
з Бразилії Вірою Вовк та
художницею зі Швейцарії Зоєю Лісовською, яку
для шанувальників їхньої творчости організував
Міжнародний інститут
освіти, культури та зв’язків
з діяспорою.

[•]

У президії — разом із ректором Львівської політехніки Юрієм
Бобалом Віра Вовк та Зоя Лісовська

переставали бути вибраними сестрами і слідкували
одна за одною на віддалі
з побоюваннями, надіями,
гордощами“.
Дві світлі постаті української культури привітав
у своєму вітальному слові
ректор Львівської політехніки професор Юрій
Бобало. Він наголосив на
тому, що „маємо щасливу
нагоду поспілкуватися з
лавреатом Національної
премії ім. Т. Шевченка
2008 року, володаркою
ордена Княгині Ольги,
аристократом духу, письменницею, перекладачем,
педагогом, великою патріоткою України, автором

Світлини Катерини Гречин

Як завше, „штурвал“ у
свої руки взяла директор
МІОК Ірина Ключковська.
Вона, зокрема, відзначила,
що „коли Бог дає людині дружбу на все життя,
це вважається щастям.
Коли людині Бог дає творчу дружбу на все життя, то
це Господнє провидіння“.
І справді, ці дві постаті завжди були разом: „Якщо
Зоя і я дивилися на світ
иншими очима, то тільки
тому, що вона — сірими, а
я — каштановими. Обидві
ми походимо з галицьких
священичих родин. Наші
бабуні і наші мами сиділи
на одній шкільній лавці і
нам теж прийшлося сидіти
разом, хоч трошки пізніше. …Через ряди літ ми не

[•]

Теплі хвилини спілкування. Стефанія Шабатура, Віра Вовк,
Ірина Калинець

понад 70 різножанрових
книжок, а також духовною посестрою пані Віри,
художницею Зоєю Лісовською, знаною в мистецьких колах Европи“.
До слова, Зоя Лісовська,
яка успадкувала від батька, нарбутівця Роберта
Лісовського високу аристократичну техніку, працює у станковому малярстві, ілюструє книжки Віри
Вовк, творить прекрасні
ікони на камені, має чудову чорно-білу графіку. Її
картини, починаючи з 1957
року, бачили у Мюнхені,
Ріо-де-Жанейро, Торонто,
Нью-Йорку, Вашингтоні,
Філадельфії, Лондоні, Женеві. Нарешті з творчим
доробком змогли ознайомитися і на її історичній
Батьківщині.
Про життєвий і творчий
шлях гостей Політехніки
розповів лавреат Шевченківської премії Ігор Калинець. Він також презентував нову книжку Віри Вовк
„Знамено“, ілюстровану її
посестрою-художницею
Зоєю Лісовською (до слова,
пан Ігор з власної бібліотеки представив учасникам
зустрічі творчий доробок
письменниці), зачитав автобіографічні уривки-спогади з книжки.
Народний артист України, актор театру ім. М. Зань-

ковецької Святослав Максимчук, перед тим, як
прочитати окремі твори з
книжки „Обарінки“, слушно
завважив, що „мистецтво
вічне і те, що Ви робите
для України, ціни не має.
Тут зібралася дивовижна
громада, яка знає ціну того,
що Ви творите“.
„Мені не подобається
титул зарубіжної, чи, пак,
діяспорної письменниці,
— написала свого часу Віра
Вовк. — Ми, за кордоном
України, такі самі українці,
як і ви. І думаю, що не слід
підкреслювати різниці.
Мені невідомо, щоб поляки називали Міцкевича,
Словацького чи Шопена діяспорними поляками, хоч
вони жили на чужині“. Тож
Роман Лубківський, голова Комітету Національної
премії ім. Т. Шевченка, за
головування якого Віра
Вовк стала лавреатом, підтримав письменницю у
тому, що пора організувати
у Львівській політехніці
конкурс на вдалу заміну
слова „діяспора“.
…Цього дня Віра Вовк
і Зоя Лісовська почули багато теплих слів на свою
адресу, а коли виступали
перед тими, хто прийшов
розділити з ними радість
зустрічі, з очей скотилися
зрадливі сльози: так, за
кордоном вони знайшли
свої домівки, досягнули
високого творчого статусу,
їх люблять і поважають у
світі. Однак земля, на якій
народилися, робили свої
перші кроки, знаходили
свої перші уподобання,
перших друзів, завжди
займає у їхніх серцях найкраще, найпотаємніше місце. Вона вабить їх до себе,
притягує. І Богу дякувати,
незважаючи на поважний
вік, доля дарує їм такі короткі і щемливі зустрічі.
Катерина ГРЕЧИН
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з головної зали

коротко

Перспективи студентського самоврядування

„В історію української церкви і
українського народу Святіший
Отець Папа Іван Павло ІІ увійде як той, хто беатифікував
мучеників комунізму“, — так
сказав з нагоди його беатифікації, яка відбулася 1 травня у Ватикані, Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав. Того
дня у Львові в храмі Преображення Господнього відбулося
прем’єрне виконання ораторії
Мирослава Волинського на
тексти Івана Павла ІІ. А на
майдані перед Театром опери
і балету ім. С. Крушельницької
пройшло вуличне театральне
дійство „Йов“, яке за сценарієм Кароля Войтили підготував
театр „Воскресіння“.

→ Закінчення. Початок на 3 с.

за друге — бакалавр
Інституту енергетики
та систем керування
Дмитро Дюмін.
Одне з питань, які
розглядали під час засідання, безпосередньо стосувалося студентства — „Студентське самоврядування у
Львівській політехніці:
стан та перспективи“.
З доповіддю виступив
проректор з науковопедагогічної роботи та
соціяльного розвитку Богдан Моркляник.
Під час виступу проректор наголосив
на високій оцінці діяльности органів студентського самоврядування у Політехніці,
яку виразило і Міністерство освіти та науки, молоді і спорту. Представники ОСС
регулярно беруть участь у масштабних
заходах всеукраїнського та міжнародного
рівнів. Лише за останній період політехніки
взяли участь у студентських конференціях
у Полтаві, Тернополі, Одесі, Києві, Сумах,
Луцьку, Рівному, Алчевську та Харкові.
Зокрема саме представники Львівської політехніки ініціювали створення
Всеукраїнської студентської ради при
Кабміні України, до складу якої й увійшли.
А наприкінці минулого року, за активної
підтримки ради ректорів Львівщини та
її голови професора Юрія Бобала, взяли
участь у створенні студентської ради при
Львівській ОДА.
Окрім консультативно-дорадчих органів, представники студентського само-

врядування через всеукраїнські молодіжні
громадські організації,
зокрема через Національний студентський
союз, ведуть ефективний діялог, спрямований на захист прав та
вирішення проблем
студентства з органами
державної влади.
Заслухавши та обговоривши доповідь
проректора Богдана
Моркляника, виступ
голови Вченої ради
з питань студентства
Василя Козика та голови Колегії і профкому студентів та аспірантів Львівської
політехніки Богдана Поліщука, Вчена
рада ухвалила: комісії Вченої ради з
питань студентства спільно з відділом
молодіжної політики та соціяльного
розвитку університету розробити та
подати на затвердження план заходів з
розвитку студентського самоврядування та молодіжної політики у Львівській
політехніці на 2011 — 2012 навчальний
рік; директорам навчально-наукових
інститутів, відділу молодіжної політики
та соціяльного розвитку спільно з органами студентського самоврядування забезпечити реалізацію засад молодіжної
політики, відповідно до затвердження
плану заходів. Окремим підпунктом
ухвали стало передбачення у кошторисі
університету коштів на відрядження
представників студентського самоврядування для роботи у заходах національних
та міжнародних організацій.

студентське братство

Веселі вихідні в Карпатах

Т

радиційна акція „Веселі вихідні“, яка
передбачає виїзд за межі Львова,
плавно перейшли у великодні забави в
містечку Сколе.
Цього разу братчики вирішили підкорити гору Парашку.
― Підкорення Парашки — це давня
братська традиція, — сказав керівник акції Андрій Дуда. — Щоправда, цього разу
втілити задум у життя нам завадив рясний
дощ. Тож, провівши дві ночі в горах, ми
долучилися до решти братчиків, які проводили гаївки для сколівчан.
На Співочому полі гірського містечка

Сколе Студентське братство організувало
гаївки для дітвори та молоді.
― Спершу ми забавляли наймолодших
учасників нашого свята, а ввечері для
молоді креативний театр „Лінія“ продемонстрував вогняне феєр-шоу. Наприкінці
забав ми запалили чотириметрову ватру
біля якої всі, хто не боявся дощу, який
не переставав накрапати, співали та бавилися у різноманітні великодні ігри. Всі
забави супроводжувалися українською
музикою, — розповіла співорганізаторка
свята Оленка Сторож.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Всеукраїнська „Проща до
Тараса“ відбудеться 20 — 21
травня у Каневі. Люди з різних куточків країни зберуться разом, щоб відзначити
150-ліття перепоховання
Тараса Шевченка в Україні.
З Петербурга, де помер поет,
до Канева привезуть терновий вінок. Останній відрізок
шляху — від Києва до Канева — вінок доставлятимуть
козацькою „чайкою“. Під час
„Прощі“ відбудеться відкрита
лекція Оксани Забужко „Мій
Шевченко“, концерт за участи рок-гурту „Сад“ та инших
виконавців, перформенс
„Живе слово“ та ин.
28 квітня з нагоди відзначення річниці створення дивізії
СС „Галичина“ у Львові
відбувся традиційний парад
вишиванок. Біля пам’ятника
С. Бандері зібралася тисячна
колона молоді у вишиванках,
котра рушила до пам’ятника
Т. Шевченку, де відбувся
мітинг.
29 квітня принц Вільям,
другий у лінії спадкоємців
британського престолу, і
Кейт Міддлтон пошлюблені у
Вестмінстерському абатстві
в Лондоні. Пряму трансляцію
весільної церемонії дивилися
сотні мільйонів телеглядачів
у понад 180 країнах світу.
За матеріялами інформаґенцій

14

[світлиця]

ч. 14-15 (2734-35)
5 — 18 травня 2011

слово про друга
віриться: українському поетові та перекладачеві, головному редакторові „ДзвоАжну“,незавжди
молодому Романові Кудлику виповнилося сімдесят!

Виноградник Романа Кудлика
Роман Кудлик — член Національної
Спілки письменників України від 1965
року. Лавреат премії імени Василя
Мисика (1997), Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського
вільного університету (2000) та премії
ім. М. Шашкевича (2002).

Вибір шляху
Народився Роман Кудлик 4 травня
1941 р. в місті Ярославі (тепер Польща). У 1945-му горезвісна „Вісла“ змінила життєву течію українців — із питомих їхніх земель переселили в УРСР.
Родину Кудликів також депортували.
1958 року Роман закінчив із золотою медаллю середню школу в
Дрогобичі. У дрогобицькій обласній
газеті „Радянське слово“ з’явилися
його перші вірші, які благословив Микола Ільницький. Основи віршування,
очевидно, беруть початок з антоничівських джерел, адже про поета Роман
Кудлик ще з дитинства знав від батька,
який вчився разом з Антоничем у польській гімназії, а мати-педагог прищепила синові любов до віршованого слова.
У 1959 р. Роман вступив на філологічний факультет Львівського університету ім. Івана Франка і одразу
став вельми популярним завдяки
чітко зарисованій індивідуальності
та вмінню вловлювати нові віяння в
літературі. Він зайняв майже вільний
простір в українському поетичному
віршуванні: творення модерних образів, витончених метафор і несподіваних порівнянь — усе вкладалося
у вільний вірш. Свій поетичний хист
шліфував під впливом европейської
та світової поезії.
Навчання в університеті поєднував
із працею у львівських обласних газетах, а згодом і в журналі „Жовтень“
(нині — „Дзвін“), звідки його звільнили
за виступ проти переслідування і арештів української творчої інтеліґенції,
що прокотилися по багатьох містах
України. До всього згодом долучили
ще виступ на похороні друга-композитора, що ніяк не вписувалося в офіційну парадиґму, і того йому прощати
не збиралися.
Стояв перед обов’язком громадянським і покликанням поетичним
(„Чому тут немає наших друзів?“ — запитав на спілчанських зборах за участі

обкомівського функціонера). Тепер
відкривалася одна дорога — іти разом
з ними. Але як іти, коли їх повели,
а инших, таких як ти, залишили тут
„під ковпаком“, постійним наглядом,
обмеживши можливість спілкування,
друкування, навіть змогу працювати,
творити. Та хіба вільно заборонити
творити, чи можна примусити поета
мовчати? А чи продовжуватиметься
споконвічна традиція української
поезії — замовкнути надовго? Однак
треба було звикати до нових умов,
свого імени тут „на волі“ не слід опоганити, ані лжесловом підлещувати
системі.
Довго-довго треба було чекати,
щоб повернутися на ті „жовтневі“
пороги на вулиці Ватутіна, — нині ці
пороги вулиці Князя Романа стали
„дзвонковими“. Повернувся до журналу з надією, що разом з иншими
Романами (хіба можлива львівська
література без Романів?) вдасться повернути стерно, щоб прямувати новим
річищем.

Від „Розмови“ до
„Нічного збирання
винограду“
Перша книжка поета „Розмова“ побачила світ 1963 р. у київському видавництві „Держлітвидав“. Згодом, з
великими інтервалами — „Весняний
більярд“, „Яблуневі ліхтарі“, „Листя
дикого винограду“, „Горішня брама“, „Нічне збирання винограду“. До
останньої книжки увійшли ранні твори
поета, які свого часу не могли бути
опубліковані.
У поезії Р. Кудлика — особливий
вимір суспільних проблем, який обумовлюється громадянською позицією
автора, активністю поета; безпосередність передачі настрою ліричного
героя, зорові спостереження, слухові
враження роблять його поезію доступною. Він намагається ламати усталені
схеми поетики, творить власний канон
і в ньому втілює свої задуми. Йому
пишеться завжди легко, а особлива
ритмічність поетичної техніки полонить читача.
Поет рівний на всьому творчому
шляхові, незважаючи на замовчування і зудари несправедливої критики.

Особливо тут знеславився відомий
публіциста — автор рецензії на поему
Р. Кудлика „Зелені радощі трави“. Було
це ще тоді, „коли й ми були птицями“.
„…А ще до того Ми були травою…“,
коли „дивилися очима зеленими і сміялись зеленим сміхом, і шептались
зелено…“.
Ніяк не міг сприйняти цих образів
казенний псевдорецензент і барабанив у свій „чорний барабан“. Справді,
не міг він осягнути і побачити, „як золотий гребінь сонця розчісує біляве
волосся ромашок“, „як на березі моря
губиться розірване намисто“, як
то можна сміятися „оранжевими від
місяця губами“, „ховатися у шелест
поцілунків…“. Не зміг він відчути краси й глибини метафор, тож, цитуючи
поета, насміхався з рядків: „… Наші
пера / Із крил спадали, / Як з дерев /
Опадає листя, / Ми упали в траву, /
Я побачив — / Що у тебе сріблисте
тіло, / Що в очах твоїх / Спраглість
жіноча…“.
Тут цитата обривалася, бо автор,
пам’ятаючи про моральний кодекс
будівника комунізму, не смів наводити дальших рядків поеми та ще й у
компартійній газеті. Не оминали критичним словом поетичного доробку
Романа Кудлика й університетські
вчені-філологи. Та поет пам’ятав про
своє призначення і завжди йшов своєю
дорогою.
Низка ритмічних поезій Р. Кудлика
чекала свого композитора, і вони знаходилися, творча співпраця митців
увінчувалася успіхом. Поет-пісняр
разом із композиторами Володимиром Івасюком, Ігором Білозором, Богданом-Ігором Янівським та иншими
створили низку широковідомих пісень
(„О сизокрилий птах…“, „Я — твоє
крило“, „Батьківське жито“, „Чумацький шлях“, „Барвисті сни“, „Вишнева
віхола“ та ин.).
Пише поет і пісенні тексти до вистав львівських та київських театрів, а
також лібрето опер і мюзиклів. Роман
Кудлик — автор лібрето опер Богдана
Янівського „Олеська балада“ та „Царівна Жаба“, які витримали близько
сотні вистав на сцені Львівського
національного театру опери і балету
ім. Соломії Крушельницької. А на сцені
Першого українського театру для дітей
та юнацтва у Львові з успіхом йдуть
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його мюзикли „Лис Микита“, „Перстень спокуси“, „Незвичайні пригоди
в Країні ігор“ та ин.
Поезії Романа Кудлика перекладено на англійську, білоруську, болгарську, російську, румунську, серболужицьку, французьку та инші мови.
Виступаючи і сам як перекладач із
слов’янських мов, Р. Кудлик дав українському читачеві низку поетичних та
прозових творів зарубіжних авторів.
Поет належить до знаменитого
кола друзів — творчих особистостей
Львова. Він видрукував у часописах
більше десятка ориґінальних портретів-есеїв українських письменників,
літературознавців, композиторів,
художників, артистів тощо.
Романові Іваничуку: „У час осінньої
прозорості, / коли в виноградниках
стиглих / відбиваються останні
ластівки, / весло у кутку / нагадує
недавнє літо, / а помах руки дівочої —
/ уже далеку весну. / …І душа забринить / наче птахом покинута гілка:
/ жаль — / прозорість осіння прийшла, / та пора пожинати плоди…“

наш календар
8 травня — День матері.
9 травня — День Перемоги.
15 травня — Міжнародний день сім’ї.
15 травня — День героїв.
18 травня — Міжнародний день музеїв.

Пам’ятні дати
5.05.1828 — народилася Ганна Барвiнок
(Олександра Бiлозерська), українська
письменниця.
5.05.1836 — народився Сидiр Воробкевич,
український поет i композитор.
5.05.1907 — народилася українська письменниця Iрина Вiльде, авторка повісті
„Метелики на шпильках“, роману „Сестри
Річинські“.
6.05.1856 — народився Роберт Пірі, американський полярний дослідник, який
першим досяг Північного полюса.
6.05.1910 — помер Борис Грiнченко, український письменник, упорядник „Словара
української мови“.
6.05.1920 — народився Григорій Тютюнник,
відомий український письменник, автор
роману „Вир“.
6.05.1947 — антиукраїнський договiр СРСР,
Польщі, Чехо-Словаччини про спільну боротьбу з УПА.
7.05.1840 — народився Марко Кропивницький, видатний український драматург,
режисер i актор, один із основоположників
українського професійного театру.
7.05.1921 — народився український письменник Юрій Мельничук.
8.05.1984 — помер Борис Антоненко-Давидович, український письменник і критик.
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Романові Кудлику — сімдесят! І сімдесят років журналові „Дзвін“, що в різні
часи прибирав різні назви: „Література і мистецтво“, „Радянський Львів“,
„Жовтень“, „Дзвін“. Очолювали редакцію різні редактори: Петро Козланюк,
Юрій Мельничук, Ростислав Братунь,
Микола Романченко, Роман Федорів.
Десять років головним редактором

журналу є Роман Кудлик, мій однокурсник (1959 — 1964 рр. навчалися в
університеті), з яким мене в’яже щира
дружба, спільні ціннісні орієнтації,
погляди на життя, літературу, поезію,
очевидно, спільні світоглядні переконання.
Наша взаємність залишається непохитною — довгі роки щируючись між
собою, чуємося духовно ближчими. І
на його життєвій дорозі, на поетичній
ниві від „Розмови“ до „Нічного збирання винограду“ ми не припиняємо
суперечок про новелу чи баладу, хоча
знаємо, що про ці ліро-епічні роди
(улюблені жанри поета) краще сказали
наші вчителі Іван Денисюк та Григорій
Нудьга, а чи наш друг Тарас Салига. До
того ж Ювіляр розширює свої жанрові
розмаїтості, використовуючи також
такі роди, як романс, казка, апокриф,
монолог, притча і навіть є в поета вір
ші-тости.
Василь ГОРИНЬ,
кандидат філософії,
заслужений працівник
культури України

9.05.1850 — помер Жозеф Луї Гей-Люссак,
французький фізик і хімік, відкрив закон
теплового розширення газів.
9.05.1871 — народився Володимир Гнатюк,
український фольклорист, етнограф i громадський діяч.
9.05.1880 — народився Степан Постернак,
український педагог, бібліотекознавець,
бібліограф.
9.05.1907 — в Ужгороді засновано „Просвіту“.
10.05.1866 — помер Іван Вагилевич, український письменник, один із організаторів
„Руської трійці“.
10.05.1879 — народився Симон Петлюра,
Головний Отаман i Голова Директорії УНР.
11.05.1907 — створено в Києві Українське
наукове товариство.
13.05.1849 — народився Панас Мирний
(Рудченко), видатний український письменник-демократ.
13.05.1865 — засновано Одеський університет.
13.05.1878 — помер Джозеф Генрі, американський фізик, який відкрив явище
самоіндукції.
13.05.1888 — помер Яків Головацький, український поет i вчений, член „Руської трiйцi“.
13.05.1930 — помер Фрітьйоф Нансен, норвезький мандрівник, океанограф, лавреат
Нобелівської премії.
13.05.1933 — на знак протесту проти погрому української культури заподіяв собі
смерть Микола Хвильовий, український
письменник i літературний критик.
14.05.1796 — англійський лікар Едвард
Дженнер уперше в світі зробив вакцинацію
проти натуральної віспи.

14.05.1871 — народився Василь Стефаник,
видатний український письменник.
15.05.1854 — народився Іван Горбачевський, український біохімік, гігієніст та
епідеміолог.
15.05.1857 — народився український письменник Андрiй Чайкiвський.
15.05.1859 — народився Панас Саксаганський (Тобiлевич), видатний український
актор i режисер.
15.05.1859 — народився П’єр Кюрі, французький фізик і хімік. Він відкрив явище
п’єзоелектрики, радіоактивні елементи
радій і полоній, досліджував магнетизм,
лавреат Нобелівської премії.
15.05.1891 — народився Михайло Булгаков, російський письменник, автор роману
„Майстер і Марґарита“.
15.05.1969 — помер Антон Манастирський,
український живописець.
16.05.1648 — блискуча перемога Богдана
Хмельницького над польсько-шляхетськими військами пiд Жовтими Водами.
16.05.1817 — народився Микола Костомаров, відомий український історик i
письменник, один із засновників КирилоМефодіївського товариства.
16.05.1954 — вибухнуло повстання
політв’язнів у радянському концтаборі
Кінґірі.
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї культури
Емський указ про заборону української
мови i літератури.
18.05.1902 — помер у Сибіру Павло Грабовський, український поет.
18.05.1963 — померла Марійка Підгірянка,
українська письменниця, авторка творів
для дітей.

Миколі Ільницькому: „Так негадано, друже, / Так ґвалтовно, незримо, /
Не прощаючись з осінню, / Ми вступаємо в зиму; / Ми сьогодні з тобою /
На самісінькій грані — / Впали наші
сніги / Всього заніч…“
Одначе, як спостеріг критик, найкращий вірш-посвята Романа Кудлика
артистові Юрію Брилинському з отим
першим рядком: „Юрко в четвер запрошує на борщ!“. Як на мене, також
прегарна поезія присвячена скульпторові Емануїлу Миськові, опублікована
в “Літературній Україні”.

Нас в’яжуть спільні
світоглядні переконання
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студентський фестиваль

„Весна…“ підняла свій прапор

М

инулого четверга у Львівській
політехніці стартував щорічний
фестиваль студентської аматорської
творчости „Весна Політехніки“. Традиційно з цього масштабного заходу
розпочинаються пост-Великодні забави в університеті.

Світлина Ірини Шутки

Лунає „Гуадеамус“ у виконанні
однойменної студентської хорової
капели, Данило Цьвок та Олеся Рудавська піднімають прапор фестивалю (до
речі, новий), „високе і прекрасне“ —
ведучі Вадим Струк та Олександр
Лопушанський оголошують про відкриття 52-ї „Весни…“. Святковий місяць
починається.
Як завжди, відкриття — це не лише
концерт, це ще й конкурс візиток
команд усіх інститутів. Цього року до
нього підготувалися всі. Щоправда,
традиційно більшість цілком не дотримувалася канонів конкурсу. Показували КВНівські мініатюри, танці, відео,
співали майже фінальні пісні. Але там,
де не було справжньої візитки, було
принаймні дотепно або цікаво.
Спробую коротко проанонсувати,
що команди покажуть на своїх концертах.
Останнім часом економісти намагаються робити інтелектуальний
гумор, доповнюючи його иншими
жанрами. У їхній візитці літературні
класики кинули виклик сучасній літературі. 10 травня команда обіцяє
літературні „розборки“.
Команда Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій не
здивувала — виступила у стилі попе-

редніх років. Вони анонсували історію
про Дикий Захід. Схоже, 11 травня по
сцені ходитимуть ковбої, а динаміку
створюватимуть постріли. Хотілось би
ще динаміки в жартах — маю надію,
що команда дослухається до цього
побажання суддівської колегії.
Команду ІГСН ведучий Олександр
Лопушанський назвав енергійними
дівчатами. Сподіваємося, на концерті
19 травня танцюватимуть не лише
рукавички (як на візитці) J. Чекаємо
вихлюпу енергії.
Пісні, танці, КВК пообіцяли 20 травня (єдиний п’ятничний виступ фестивалю) студенти ІППТ. Останнє досі було
їхнім слабким місцем, однак представлення КВНівської команди вийшло
доволі дотепне. Отож, не підведіть!
Математики 4 травня пообіцяли
провести екскурсію Львовом для іноземців (як вона пройшла, читайте в
огляді концерту). Енергетики (не кава,
не бьорн, а студенти ІЕСК) проходитимуть випробування, які їм підготував
джин із лампи (16 травня).
Команди ІБІД, ІІМТ, ІХХТ підготували на відкриття набір мініятюр. Перші
презентували себе як нові обличчя
(минулого року вони деб’ютували,
а цього року виступають сьогодні, 5
травня); другі були традиційними,
мабуть, і на концерті 18 травня налягатимуть на свій улюблений жанр;
хіміки позиціонують себе як жіноча
команда (гм, що ж тоді роблять на
сцені кілька хлопців?) і доводять, що
жіночий гумор нічим не поступається
чоловічому, якщо він якісний (перевіримо це припущення 12 травня).

Инші команди підготували візитки,
з котрих важко спрогнозувати, що буде
на концерті. Архітектори влаштували
просто божевільну гру на підручних
інструментах — пластикових пляшках,
банячках та шматках тканини. Дуже
творчий підхід до візитки! З найбільшою цікавістю очікую саме їхнього
виступу 24 травня. Таки заінтригували!
Геодезисти показали відео, як
збирали таланти — у них нова молода
команда. Отож, що буде на концерті 23
травня, — також загадка.
Команда ІТРЕ влаштувала візитку
а-ля „Стиляги“. От тільки усунення
партнеркою недоліку, котрий заважає
поганому танцюристові (її партнерові), — якийсь не надто оптимістичний
анонсJ, але продовження буде 26 травня. Рекомендую хлопцям не підходити
на сцені близько до дівчат — а то ще
допоможуть поганим танцюристам…
Схоже, на концерті ІКТА буде бенефіс Василя Медецького, адже він
востаннє представляє команду, позаяк
уже завершив навчання в університеті.
Але це тільки здогади, чи слушні — побачимо 17 травня.
Зробити з конкурсу візиток шоу
допомогли професіонали Народного
дому „Просвіта“ (директор Степан Шалата також був присутній у глядацькій
залі) — камерний оркестр Львівської
політехніки, симфонічний оркестр,
вокальний ансамбль естрадної пісні,
шоу-балет „Аверс“, а також співаки
Джуніор (ІППТ) та Уляна Філь (ІАРХ).
Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю
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класика

коротко

„Віртуози“ святкують 30-річчя

М

іжнародний фестиваль музичного мистецтва „Віртуози“ цього
року святкує свій 30-й ювілей. Свято
триватиме з 13 травня до 5 червня у
Львівській обласній філармонії.

Фестиваль „Віртуози“ став знаковою подією европейського музичного життя. Упродовж багатьох років
львів’яни мали нагоду насолоджуватися хітами світової класики, хтось тут
уперше відкрив для себе класичну
музику, хтось став постійним слухачем.
Генеральний директор Львівської
філармонії Володимир Сивохіп розповів, що цього року буде 23 концерти:
― Ми запросили кілька сотень
учасників з України і з-за кордону.
Зокрема, з Дніпропетровська приїде
камерний оркестр „Пори року“, з Києва — знаменитий камерний оркестр
Романа Кофмана. Буде багато солістів — дириґентів, піяністів, скрипалів,
вокалістів із 15 країн світу.
У нас є традиція: фестиваль „Віртуози“ відкривають монументальні
полотна — ораторії, кантати, симфонії.
Так буде і цьогоріч. У співпраці з Генконсульством Чеської Республіки до

річниці визначного дириґента та композитора ХХ століття Густава Маляра буде
виконано його Четверту симфонію.
Як зазначає Володимир Сивохіп,
під час фестивалю звучатиме абсолютно різножанрова музика. Каприси
Паганіні, твори Ліста, синтетичні жанри
та тематичні концерти — готується
музика на всяк смак для найвибагливіших меломанів. Окрім відомих особистостей на фестиваль запросили і
музикантів молодого покоління.
― Новим іменем буде скрипалька
Марія Дяченко. Виступатиме неперевершеним сопрано Наталія Ковальова,
яка зараз співає у Дюссельдорфській
опері. Приїде співачка з Національної
опери України Алла Позняк, яка виконуватиме іспанські народні пісні
у супроводі Львівського камерного
оркестру „Академія“, — розповів директор Львівської філармонії.
А ще цього разу в дусі епохи та
традиційно по-львівськи на нас чекатиме невеличкий сюрприз — у різних
місцях та в різний час у рамках промоції фестивалю відбуватимуться флешмоб-акції, де впродовж 20-ти хвилин
виступатимуть музиканти.

видання друге

Нове знане і незнане про Антонича

У

книгарні „Є“ 17 травня відбудеться
презентація нової книги „Знане і
незнане про Антонича: матеріяли до
біографії Богдана-Ігора Антонича“ за
участи автора Ігора Калинця і співавторів
Данила Ільницького та Ольги Дядинчук.

Торік вийшла перша книга відомого
українського письменника, лавреата
Національної премії ім. Т. Шевченка
Ігора Калинця „Знане і незнане про
Антонича“ (в-во „Друкарські куншти“).
Сьогодні вона є авторитетним джерелом
біографії одного з найвидатніших українських письменників ХХ століття. Багато
з описаних у книзі подій, наприклад,
віднайдення могили Антонича, заходи
популяризації його творчости у 60-х та
80-х роках пережив сам Ігор Калинець
як їх ініціятор та активний учасник.
Згодом до справи долучилося ще
двоє людей, зокрема Данило Ільницький, дослідник життя і творчости
Богдана-Ігора Антонича, упорядник
його „Повного зібрання творів“. У цій
книжці він написав розділ „Університет“. Иншою співавторкою стала Ольга
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Дядинчук, директор музею-садиби
Антоничів у селі Бортятині, де тривалий час проживали батьки Антонича і
де часто бував він сам. Вона написала
розділ „Антоничі в Бортятині“.
Чим відрізняється друга книга? Поперше, вона містить удвічі більший обсяг тексту. По-друге, кількість ілюстрацій у новому виданні є більшою втричі.
А самі назви розділів так і просяться до
стола і до лампи: „Гімназія“, „Університет“, „Опера „Довбуш“, „Творчий процес“, „Друзі“, „Наречена“, „Архів“ — це
далеко не повний перелік, але саме такі
прості і влучні назви завжди змушували
мене брати книгу до рук.
Цінність цього видання і в „Додатках“, у яких — статті Дмитра Бучинського, Валеріяна Ревуцького, Ірини
Калинець, Івана Гречка, листи Ольги
Олійник до о. Йосифа Кладочного і
Миколи Неверлого, документи КГБ за
1987 рік та список усіх лавреатів літературного конкурсу „Привітання життя“
ім. Богдана-Ігора Антонича.
Сторінку підготувала
Софія МАТВІЇВ

У Львові створено найбільшу в
Україні ляльку-мотанку: її розмір —
3 метри. Появі цього унікального
творіння сприяло відкриття у
Львівському Палаці мистецтв
ІІІ Львівського фестивалю „Ляльковий світ“. Ляльку-рекордсменку
створили Оксана Смерека-Малик
та Лариса Теліженко. На одяг
ляльки пішло 10 м льняного полотна, 6 мотків ниток загальною
довжиною 1,5 км. Оздобили її
намистом, наповнювачем стало
звичайне сіно. Ймовірно, що лялька стоятиме на літній терасі „На
Ринку“ до кінця літа.
3 — 5 травня у Львові відбувся
фестиваль „Лінія іспанського кіно“,
організований компанією Артхаус
Трафік, а 5 травня — кінопоказ
найкращих чеських анімаційних
короткометражок. Чеські стрічки демонструвалися в рамках Міжнародного фестивалю короткометражних
фільмів WIZ-ART. Програму іспанського кіно збагатили три комедійні
картини, а чеського — 13 фільмів,
сповнених гумору, романтики та
яскравих емоцій.
У конференц-залі Палацу мистецтв
у рамках львівського аніме-фестивалю „ANICON — 2011“ 15 травня
відбувся новий концерт „Cantabile
Orchestra“. Колектив спеціялізується
на виконанні музики від саундтреків
до фільмів, ігор, анімаційних серіалів, а також — репертуарі відомих
виконавців різних стилів. Концерт
називався „Мандруючи світами“ і
включав подорож по світах кінофільмів, ігор та серіялів.
Від 29 квітня до 17 травня у Львові
експонуватиметься перша в Україні
виставка історичних костюмів під
назвою „Сім століть“. Такі експозиції є підготовкою до ІІІ Міжнародного фестивалю „Львів стародавній“.
Виставку сформовано з двох частин:
колекції 25 історичних костюмів від
XIII до початку XХ століття у палаці Бандінеллі та фотографій цих
костюмів в Італійському дворику. На
виставці можна побачити колекції
обладунків, різноманітних аксесуарів, взуття й инших предметів побуту. Особливістю костюмів є те, що
їх створено не лише для манекенів,
а й для носіння.
За матеріялами інформаґенцій
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прем’єра

Чи легко приборкати норовливу?

Н

Мер Падуї Бабтіста (Вадим Тадера) має клопіт — треба видати заміж
двох доньок. Але якщо молодша
Б’янка (Оксана Карпович) — спокійна
й покірна, то старша Катеріна (Іванна
Мисюк) — вередлива і норовлива. До
Б’янки сватаються три женихи: Греймо
(Сергій Литвиненко), Гортензіо (Віктор
Петруняк) та Люченцо (Володимир
Пантєлєєв). Але Бабтіста сказав, що,
поки не видасть заміж Катеріну, про
одруження Б’янки не може йти мови.
Катеріну ж поведе під вінець лише
той, хто приборкає її норов. І такий
відчайдух з’являється — веронець
Петруччо (Олесь Федорченко). Після
кількох словесних (і не тільки) дуелей
він отримує перемогу і одружується з
Катеріною. Б’янка теж виходить заміж
за свого обранця Люченцо.
Шквал оплесків викликали слуги головних героїв: Траньйо (Василь Когут),

Світлина Андрія Куб’яка

а це запитання дає відповідь
прем’єрна вистава Львівського
муніципального театру імени Лесі
Українки „Приборкання норовливої“
за комедією В. Шекспіра, постановка
режисера з Чернівців Сергія Кузика.

Бйонделло (Остап Дзядек) і Грумйо
(Дмитро Благий). Чудова пластика,
дотепні діялоги, виразні міміка й жести акторів заслуговують на найвищу
похвалу. До слова, Остап і Дмитро —
студенти ІІ курсу факультету культури
та мистецтв ЛНУ імени І. Франка (керівник — заслужена артистка України
Людмила Колосович) роблять лише
перші кроки на професійній сцені. Як
і їхні однокурсники, задіяні у масовці

і в другому складі, де виконують провідні ролі.
Багато музики, танців із венеціянськими масками й цікаві декорації
із скульптурними фігурами в глибині
сцени роблять виставу життєрадісною,
динамічною й веселою. А присутність
„бронзового“ Купідона (Володимир
Мельников) вносить інтригу й надає
глибшого сенсу виставі.
Людмила ПУЛЯЄВА

перспективи

В

Львів — Европейська столиця культури 2016:
бути чи не бути?

ідповідь на це гамлетівське питання отримаємо 21 червня, коли
европейська експертна комісія визначить, якому містові надати такий високий титул. Та навіть якщо оптимістичні надії львів’ян не справдяться,
всі проєкти, розроблені для участи
в конкурсі, будуть, можливо, не так
швидко, але втілені в наше життя.
Досі за право називатися Европейською столицею культури змагалися
тільки міста країн-членів Евросоюзу.
Цьогоріч ця традиція порушена: до фіналу конкурсу приєднався і Львів — разом із містом-побратимом Любліном
він боротиметься за перемогу. Саме
Люблін, на думку експертів, серед
п’яти польських міст-претендентів —
Варшави, Катовіци, Вроцлава і Ґданська, має найбільше шансів стати
столицею. У разі перемоги Львову
перепаде трохи слави — він стане
епіцентром культурних подій Европи
на цілий місяць: сотні мистецьких
акцій, тисячі туристів, висвітлення

всіх подій европейськими медіа. Крім
цього, пожвавиться, можливо, і наш
уряд — буде модернізувати установи культури, а ЕС сприятиме пошуку
фінансування культурних проєктів у
громадському секторі, вже починаючи
з 2012 року.
Голова правління „Мистецької
ради „Діалог“, яка була створена для
об’єднання і діялогу представників
культурного середовища Львівщини
(туди ввійшло вже понад 60 громадських установ і незалежних осіб),
Зиновій Мазурик вважає, що цей
статус потрібен Львову для того, щоб
активізувалось культурне середовище
у місті і з’явилась надія на зміну поколінь у ньому, зокрема, можливість
заявити про себе молоді. Також це і
шанс для політиків змінити свій погляд
на культуру. У 2004 році пан Зиновій
був у Граці, у місті, яке тоді отримало
статус Культурної столиці, і бачив, як
це вплинуло на тутешній клімат: за рік
туристичний потік зріс на 30%, було
збудовано Палац мистецтв, для біль-

шого залучення громадян у культурну
політику зазнало реконструкції міське
управління культури.
Нездобуття статусу означатиме
лише одне: напрацювання, розпочаті
під час підготовки до конкурсу, залишаться, реалізація проєктів-задумів
буде все одно здійснюватись, але
повільніше. Зрештою, ті проєкти є доволі великі: проєкт „Бібліотека-2017“
(передбачає перетворення бібліотек
на осередки зустрічей різних людей
для формування культурного сере
довища), проєкт „Музейна педагогіка“
(зокрема, подолання проблем контактів зі школами), запровадження курсу
„Історія культури і мистецтв“ у шкільну
програму (тут своя проблема — підняття загального рівня освічености
молодих). Ну і якщо статус ми таки
здобудемо, то передовсім музичні,
літературні фестивалі, Форум видавців
можуть отримати нове дихання. Що ж,
як то кажуть, тримаємо кулаки!
Наталя ЯЦЕНКО
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бокс
ідготовчим етапом до Універсіяди-2011 для боксерів-політехніків став турнір пам’яти Євгена Замори.
П
Студенти виступили добре як на ньому, так і на універсіядських змаганнях, принісши університету
багато очок

Політехніки — серед найсильніших
Турнір пам’яти Євгена Замори з боксу кафедра фізичного виховання та
спортивний клуб Львівської політехніки проводять традиційно щороку.
Цьогорічні змагання зібрали 111
боксерів. Серед них були студенти зі
Львова — зі Львівської політехніки,
ЛНУ імени І. Франка, ЛДУФК, ЛКА,
ЛАВМ, НЛТУУ, ЛДУБЖД, СТ „Локомотив“ та студенти з Івано-Франківська.
Протягом трьох днів багаточисельні вболівальники із задоволенням та азартом підтримували
своїх кумирів — цей вид спорту на
змаганнях у спортивному комплексі
Львівської політехніки завжди збирає
найбільшу глядацьку авдиторію. Поєдинки між боксерами на ринзі були
справді цікавими й напруженими.
Найкращі бої відбулись у фіналах.
Маємо таких переможців у різних
вагових категоріях:
до 49 кг: І місце — Євген Поленов,
кмс, ІТРЕ, ІІ місце — Тарас Дирів, 2
розряд, ІКТА; до 52 кг: Ярослав Антипов, кмс, „Локомотив“, Андрій Копач,
кмс, ЛДУФК; до 56 кг: Андрій Качмар,
кмс, ІІМТ, Володимир Дроняк, 1 роз-

ряд, ІБІД; до 60 кг: Роман Савлук, кмс,
ІТРЕ, Тарас Курилас, кмс, ІНЕМ; до
64 кг: Андрій Вус, м/с, ІТРЕ, Микола
Баженок, кмс, ЛКА; до 69 кг: Андрій
Данилевич, м/с, ІІМТ, Микола Вовк,
кмс, ЛНУВМ; до 75 кг: Дмитро Кучерявенко, 1 розряд, ІКНІ, Тарас Кукіз,
кмс, ІГСН; до 81 кг: Олег Крисюк, кмс,
ІЕСК, Володимир Яцюк, кмс, ІЕСК; до
91 кг: Роман Сапіга, кмс, ІТРЕ, Роман
Солонинко, 1 розряд, ІБІД; понад
91 кг: Андрій Чорний, кмс, ЛДУФК,
Юрій Цап, 1 розряд, ІТРЕ.
Результати виступів студентів
Львівської політехніки ввійшли у
командний залік Універсіяди-2011
університету. На рингу спортивного
комплексу Львівської політехніки
боксери вишів области розіграли її
нагороди. Спортивну честь своїх вишів захищали 75 спортсменів, котрі
представляли 9 команд. Найкращі
бої боксери продемонстрували у
фінальних поєдинках, які визначили
чемпіонів та призерів Універсіяди,
зокрема у таких вагових категоріях:
до 49 кг: І місце — Євген Поленов,
кмс, ІТРЕ, ІІ місце — Артем Гула, ІБІД;

до 52 кг: Андрій Копач, кмс, ЛДУФК,
Володимир Дроняк, 1 розряд, ІБІД;
до 56 кг: Юрій Матула, ЛДУФК; Олександр Кость, ІБІД; до 60 кг: Микола
Боженок, кмс, ЛКА, Олександр Богуцкас, кмс, ЛНУ імени І. Франка; до
64 кг: Андрій Вус, м/с, ІТРЕ, Роман
Довгополий, кмс, ЛДУФК; до 69 кг:
Юрій Корнафель, кмс, ЛНУ імени
І. Франка, Роман Драчук, кмс, ІГДГ;
до 75 кг: Іван Хом’як, м/с, ЛДУФК,
Дмитро Кучерявенко, кмс, ІКНІ; до
81 кг: Роман Сапіга, кмс, ІТРЕ, Назар
Іваничук, кмс, НЛТУУ; до 91 кг: Роман
Хомин, м/с, ЛНМУ, Андрій Конопко,
кмс, ЛДУБЖД; понад 91 кг: Юрій Цап,
кмс, ІТРЕ; Андрій Ригаль, кмс, ЛДУФК.
У командному заліку Універсіяди-2011 Львівська політехніка набрала 448 очок і посіла друге місце.
Очолив список ЛДФУК.
Табель про ранги Універсіяди має
такий вигляд: перше місце — ІТРЕ,
друге — ІЕСК, третє — ІІМТ. Переможці та призери турніру нагороджені
медалями і дипломами спортивного
клубу Політехніки, а команди — кубками.

легка атлетика
легкоатлетичних доріжках та в секторах стадіону „Динамо“ тривали змагання з легкої атлетики за
Напрограмою
Універсіяди-2011 Львівської політехніки

Бігти, стрибати, штовхати — перемагати!
Захищали спортивну честь
своїх колективів (збірних
команд інститутів Львівської політехніки) і розіграли нагороди 167 студентів.
Чудова погода та хороша
організація проведення
змагань додавали їх учасникам позитивних емоцій
і сприяли підвищенню особистих спортивних результатів. Отже, переможці та
призери Універсіяди:

Жінки. Біг 100 м: І місце — Ольга Крива, ІНЕМ,
ІІ місце — Олена Добуш,
ІКНІ, ІІІ місце — Олена Думащин, ІНЕМ; біг 400 м:
І місце — Наталя Хома, ІКНІ,

ІІ місце — Уляна Рештей,
ІГСН, ІІІ місце — Адріяна
Довган, ІХХТ; біг 800 м: І місце — Ганна Мацьога, ІНЕМ,
ІІ місце — Марія Драбчук,
ІГСН; стрибки з розбігу у
довжину: І місце — Тетяна
Дунич, ІНЕМ, ІІ місце —
Ольга Крива, ІНЕМ, ІІІ місце — Олена Думащин, ІНЕМ;
штовхання ядра: І місце — Анна Чухна, ІКНІ, ІІ місце — Марія Шуль, ІНЕМ,
ІІІ місце — Ольга Дмитрів,
ІКНІ; естафета 4 на 100 м:
І місце — ІНЕМ, ІІ місце —
ІКНІ, ІІІ місце — ІГСН.

Ч оловіки. Біг 100 м:
І місце — Петро Задо-

рожний, ІКТА, ІІ місце —
Олександр Півень, ІКТА;
біг 400 м: І місце — Ігор
Пустовіт, ІМФН, ІІ місце —
Юрій Дуда, ІІМТ, ІІІ місце — Іван Корч, ІБІД; біг
800 м: І місце — Андрій
Дудич, ІГДГ, ІІ місце —
Роман Ренчка, ІМФН,
ІІІ місце — Василь Шумський, ІЕСК; біг 1500 м:
І місце — Сергій Гусєв,
ІМФН, ІІ місце — Віталій
Корягін, ІКТА, ІІІ місце —
Дмитро Григорчак, ІТРЕ;
стрибки з розбігу у довжину: І місце — Сергій
Баган, ІІМТ, ІІ місце —
Олександр Півень, ІКТА,
ІІІ місце — Георгій Гирман,

ІКТА; штовхання ядра:
І місце — Борис Бардиш,
ІГДГ, ІІ місце — Микола
Назарук, ІГДГ, ІІІ місце —
Іван Семенишин, ІБІД ;
естафета 4 на 100 м:
І місце — ІКТА, ІІ місце —
ІІМТ, ІІІ місце — ІМФН.
Командний залік Універсіяди-2011 виглядає
так: ІКТА, ІНЕМ, ІІМТ, ІЕСК,
ІБІД, ІКНІ, ІГДГ, ІГСН, ІМФН,
ІТРЕ, ІАРХ, ІХХТ.
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри
фізичного виховання,
майстер спорту
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Заява про наміри
Мета діяльности — заміна підвальної за проєктом: „Капітальний
ремонт підвальної котельні в корпусі № 21 Національного університету „Львівська політехніка“
на вул. Самчука, 14 у м. Львові“
1. Інвестор (замовник) — Національний університет „Львівське політехніка“.
Поштова і електронна адреса —
м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіянти) —
м. Львів, вул. Самчука, 14.
3. Характеристика діяльности
(об’єкта) — належить до об’єктів з
підвищеною екологічною небезпекою:
котельня в парковій зоні.
Технічні та технологічні дані — тепло на опалення, гаряче водопостачання і вентиляцію.
Соціяльно-економічна необхідність
планової діяльности — необхідний ремонт існуючої котельні зі застарілими і
зношеними котлами НПСТУ-5.
5. Потреба в ресурсах під час будівництва й експлуатації:
• земельних — немає;

• сировинних — немає;
• енергетичних (паливо, енергія,
тепло) електроенергія — 9,6 кВт; природний газ — 500,0 тис. нм3/рік;
• водних — вода — 0,96 м3/добу;
• трудових — немає.
Транспортне забезпечення (під час
будівництва й експлуатації) — під час
будівництва транспорт виконавця.
Екологічні та инші обмеження
планової діяльности за варіянтами —
немає.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіянтами — не потрібні.
Можливі впливи планової діяльности (під час будівництва й експлуатації) на навколишнє середовище:
• клімат і мікроклімат — не впливає;
• повітряне — встановлення сучасних котлів значно зменшить ви-

киди в атмосферу забруднюючих
речовин;
• водне — залишковий вплив;
• ґрунт — не впливає (будівництво
відсутнє);
• рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — не впливає;
• навколишнє соціяльне середовище
(населення) — не впливає;
• навколишнє техногенне середовище — не впливає.
Відходи виробництва і можливість
їх повторного використання, утилізації,
знешкодження або безпечного захоронення — відсутні.
Обсяг виконання ОВНС — згідно з
ДБН А.2.2-1-2003 р.
Участь громадськости — вимагати
інформацію в ЗМІ, звертатись до проректора Національного університету
„Львівська політехніка“ В. Крайовського, м. Львів, вул. С. Бандери, 12.

Заява про екологічні наслідки
від планованої діяльности
Мета проєкту — облаштування автономної системи теплопостачання для навчальних корпусів
№ 21 і № 22 Національного університету „Львівська політехніка“ на вул. Самчука, 14 у м. Львові
Заплановано ремонт існуючої підвальної котельні в корпусі № 21 Національного університету „Львівська політехніка“.
Замовник: Національний університет „Львівська політехніка“, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12.
Котельня призначена для забезпечення теплом на опалення, гаряче
водопостачання, вентиляцію і технологічні потреби.
Існуюча котельня, обладнана двома водогрійними котлами НІІСТУ-5 та
двома паровими котлами, які працюють на природному газі.
Тепло постачається в систему опалення навчальних корпусів № 21 і №
22, та на приготування гарячої води
для басейну та душових.
Котельня розміщена в підвальному
приміщенні навчального корпусу Національного університету „Львівська політехніка“ № 2 1 н а вул. Самчука, 14.
Проєктом передбачається заміна
застарілих та зношених котлів на три
водогрійні котли „Vitoplex 200 Sx2“ фір-

ми „Viessmann“, теплопродуктивністю
560 кВт кожний.
Котли автоматизовано, комплектуються енергозберігаючими та еколо
гічно безпечними пальниками, типу
Weishaupt та блоками автоматики.
Розрахункова витрата природного
газу на котельню — 500,0 тис. м3 /рік.
Джерелом викиду в атмосферне
повітря є одна димова труба діямет
ром 600 мм, яку виведено на висоту
21 м від землі.
Перелік забруднюючих атмосферу
речовин: діоксид азоту — 0,773 т/рік,
оксид вуглецю — 4,135 т/рік, метан —
0,020 т/рік. Перелік ненормованих
речовин в т/рік: вуглекислий газ —
971,045; діазоту оксид — 0,002;
НМЛОС — 3,308.
Перелік залишкових впливів.
Вклад котельні в забруднення атмос
фери від 0,032 ГДКм.р. до 0,05 ГДКм.р.;
разом з фоном — 0,45 ГДКм.р. для
метану, 0,4192 ГДКм.р. для діоксиду
азоту і 0,86 ГДКм.р. для вуглецю окси

ду. Вплив на атмосферне повітря закінчується на території корпусу № 21.
Негативних впливів на ґрунти, клімат, рослинний і тваринний світи, техногенне середовище, водний басейн
та атмосферне повітря не очікується.
Зобов’язання замовника щодо
здійснення проєктних рішень згідно
з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимогами
екологічної безпеки на етапах ремонту та експлуатації котельні:
Замовник, Національний університет
„Львівська політехніка“, зобов’язується
відремонтувати котельню в м. Львові
на вул. Самчука, 14 і експлуатувати її
надалі згідно з проєктними рішеннями,
зокрема в частині охорони навколишнього середовища. Відповідальність
за здійснення проєктних рішень і
проведення всієї господарської діяльности згідно з вимогами екологічної
безпеки покладається на проректора
Національного університету „Львівська
політехніка“ В. Крайовського.

[перерва]
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Кросворд
Горизонтально:
5. Медичний прилад для вислуховування серця й легень з резонатором для підсилення звуків. 8. Стан атмосфери у певному місці, в певний час. 10. Заключна частина п’єси, роману, де
розповідається про долю героїв надалі. 11. Дипломатичний
представник Папи римського. 14. Деспотичний правитель,
тиран. 16. Фахівець-консультант з військових питань, торгівлі
при дипломатичному представництві. 18. Ссавець родини
дельфінових, єдиноріг. 20. Президент США. 21. Кавказький
хліб, випечений з тонкорозкачаного тіста. 23. Частина ліжка,
яку можна знімати, з дерев’яним каркасом, пружинами всередині й м’яким наповнювачем. 26. Головна чи велика церква
міста. 27. Острівна держава в Середземному морі. 29. Кольоровий діяпозитив. 31. Офіційна письмова заява про незаконні
дії особи, установи; петиція. 32. Тонка прихована насмішка,
глузування. 33. Наука, що вивчає старовинні монети та медалі.
Вертикально:
1. Місто, в яке Г. Квітка-Основ’яненко поселив свою відьму.
2. Країна в Азії. 3. Людина, яка вкрай обмежує свої життєві
потреби. 4. Спеціяльно обладнана ділянка місцевости для
проведення навчальних стрільб, випробування різних видів
озброєнь, техніки. 6. Грошова одиниця США. 7. Давньогрецький поет, якого вважають автором „Іліади“ та „Одіссеї“. 9. Хижий ссавець родини котячих, який живе у тропіках Америки.
12. Командир корабля. 13. Городня рослина. 15. Воскоподібна
речовина, що її виділяють кашалоти і яку використовують для
надання стійкости запахові парфумів. 16. Ріка в Закавказзі між
Вірменією та Туреччиною, права притока Кури. 17. Заварне
тістечко з кремом усередині. 19. Рослина мексиканського походження, яка цвіте один раз — наприкінці життя. 22. Відступ
у початковому рядку тексту. 24. Багаторічна дрібна плаваюча
рослина, що покриває озерні води і є їжею водоплавних птахів.
25. Комаха, яка тертям крил створює тріскучі звуки; коник.
27. Держава в Африці. 28. Обласний центр України. 29. Збори,
нарада глав держав та урядів. 30. Спеціяльно розроблений
режим харчування людини.
Склала Христина ВЕСЕЛА
J J J
― Учора зізнався коханій в усіх
своїх минулих гріхах…
― Ну і що?
― Нічого не допомогло. За два
тижні весілля.
J J J
Співробітник податкової інспекції, вирушаючи з дружиною на
костюмований бал, вбрався вампіром: чорна накидка, ікла, „кров“
на кігтях з пап’є-маше. Коли вони
ввійшли до бару, знайомий бармен, оглянувши його, поцікавився:
― Прямо з роботи?
J J J
З розмови двох подружок.
― Що гірше? Те, що він написав: „Давай розлучимось“, чи те,
що через дві хвилини він прислав:
„Вибач, це не тобі…“

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 13
Горизонтально: 3. Пригода. 6. Паска. 7. Палас. 10. Тугрик. 11. Сервер. 12. Аут. 14. Джонка. 16. Країна. 17. Злата. 18. Карпати. 20. Нікотин. 23. Бар. 24. Ніагара. 27. Контакт. 29. Ода. 30. Гіт. 31. Аріадна.
34. Телепат. 36. Лат. 37. Анекдот. 39. Гармата. 40. Умбра. 41. Глісер.
43. Кладка. 45. Ара. 47. Сатурн. 48. Пальто. 49. Сцена. 50. Франт.
51. Кремона.
Вертикально: 1. Писанка. 2. Форпост. 4. Варган. 5. Гаївка. 8. Етажерка. 9. Брюнетка. 13. Ураган. 15. Ази. 16. Кан. 18. Кантата.
19. Торонто. 21. Іпотека. 22. Нотатка. 25. Гра. 26. Ада. 27. Кіт.
28. ТОЕ. 32. Ідеаліст. 33. Самбір. 35. Планктон. 38. Тур. 39. Гак.
49. Ситець. 44. Альянс. 45. Антарес. 46. Апофеоз.

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

хіт-парад

Хай переможе ваш кумир!
2 травня на сайті нашої газети www.
audytoriya.lviv.ua у фінал вийшло
чотири композиції. Третє місце розділили пісня „Ліки проти тебе“ групи
„МОХІТО“ та „Хей-хай!“ групи „Хвилю тримай“. За ці композиції проголосували однаково — 12,5% наших
читачів. На другій сходинці опинилася
життєствердна композиція про кохання „Нас двоє“ — гурту „O.Torvald“.
18,8% прихильників нашого хіт-параду
віддали свої голоси за пісенне переконання „ти більше, ніж життя!“. А переможцем стала пісня „Квіти у волоссі“
у виконанні популярної серед наших
меломанів групи „Бумбокс“ — 43,8%
слухачів проголосувало за історію
щирого кохання із філософськими
застереженнями не обіцяти любити

вічно, бо не завжди ми владні над
часом і відстанями...
Переможців-вгадувальників цього
разу, на жаль, не зафіксовано. Травневі
свята, городи, бульба — як то кажуть,
не до пісень, мабуть... Але то не перешкода нам скласти новий список із
добрих композицій, тобто продовжувати наш хіт-парад і чекати на ваші
версії-прогнози.
За нових учасників можна голосувати до 16 травня. Процедура ця проста
— надсилаєте свій музпрогноз на нашу
редакційну скриньку info@polynet.lviv.
ua, вгадуєте переможця і отримуєте
подарунок! Щоб швидше він потрапив
до вас, зазначайте хоч якусь мінімальну
інформацію про себе — ким ви є, телефон тощо. Хай щастить! J
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Львів, проспект Свободи
19 травня 2011 р., 10.00

XVIII Ярмарок кар’єри
студентів та випускників
Пропозиції роботи понад
70 компаній та підприємств
Відділ працевлаштування (кімн. 309, IV навчальний корпус) надає консультації студентам
Львівської політехніки щодо правил оформлення
резюме та успішного проходження співбесіди під
час працевлаштування.
Докладніша інформація ― на сайті: www.lp.edu.ua >
управління > окремі підрозділи > відділ праце
влаштування.
Візьміть резюме і приходьте на Ярмарок!
Шанс отримати престижну роботу
дається далеко не щодня!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
12 травня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
13 травня —„Жізель“ (балет). 18.00.
14 травня —„Набукко“ (опера). 18.00.
15 травня —„Лебедине озеро“. 12.00; „Трубадур“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
12 травня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
13 травня — „Криза“. 18.00.
14, 15, 17 травня — „Мина Мазайло“ (прем’єра). 18.00.
18 травня — „По щучому велінню“. 12.00; „Сто тисяч“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
13 травня — „Хвала Еросу“. 19.00.
14 травня — „Формули екстази“. 19.00.
15 травня — „МАNА НАТ-ТА“. 19.00.

Муніципальний театр ім. Лесі Українки
12 травня — „Приборкання норовливої“ (прем’єра). 16.00.
14 травня — „Приборкання норовливої“ (прем’єра). 18.00.
15 травня — „Пригоди невгамовного Зайчика та Червоної
Шапочки“. 12.00; „Сорочинський ярмарок“. 18.00.
18 травня — „Black comedy“. 17.00.

Львівський академічний духовний театр „Воскресіння“
13, 14, 15 травня — „Весела корчма“. 18.00.

Колективи Інституту економіки і менеджменту та
кафедри менеджменту організацій Національного
університету „Львівська політехніка“ сумують з приводу сороковин з дня передчасної смерти кандидата
економічних наук, доцента кафедри менеджменту
організацій
Івана Никифоровича Пащенка
і висловлюють щире співчуття рідним, колегам по роботі та знайомим.

Колектив кафедри технології органічних продуктів ІХХТ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття
доценту кафедри ТОП Наталії Іванівні Березовській з приводу тяжкої
утрати — смерти
матері.

Рада Товариства „Просвіта“ Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щире співчуття доценту кафедри техногенно-екологічної безпеки ІХХТ Оксані Іванівні Козій, а також доценту
кафедри технології органічних продуктів Наталії Іванівні Березовській з приводу тяжкої утрати — смерти їх
матері.

Перший український театр для дітей та юнацтва
12 травня — „Русалонька“. 11.00.
14 травня — „Вперед, кошеня!“. 14.00.
15 травня — „Попелюшка“. 12.00; 15.00.
17 травня — „Дикі лебеді“. 12.00.
18 травня — „Чарівник Смарагдового міста“. 12.00.

Колективи кафедр екології та охорони навколишнього середовища
і хімічної інженерії ІХХТ Львівської політехніки висловлюють щирі
співчуття доцентові Олегу Антоновичу Нагурському з приводу тяжкої
втрати — смерти
батька.
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є ще один козак!
Редакція тижневика „Аудиторія“ сердечно вітає
колегу, журналістку Ірину Мартин з Днем матері і
народженням третьої дитини ―
синочка Олексія.
Нехай малюк росте здоровий, щасливий, розумний і
стане батькам надійною опорою на життєвих шляхах!

подорожуй!

Побувай на Світовому
дні молоді у Мадриді!
Центр студентського капеланства запрошує всіх охочих
7 — 26 серпня у подорож Европою і на святкування Світового дня молоді в Мадриді (Еспанія), під час якого Папа
Римський Венедикт зустрінеться з молоддю усього світу
і відслужить Божественну Літургію.
Відкриття шенгенської візи; переїзд автобусом евро
класу; супровід духівника та керівника групи; медичне
страхування; внесок в участь у Світових днях молоді, котрий
забезпечує: поселення (у сім’ях Мадрида, школах, парафіях), харчування (талони для харчування, які будуть дійсні у
багатьох ресторанах, що співпрацюватимуть з СДМ по всьому Мадриду), страхування від нещасних випадків, доступ
до користування громадським транспортом, наплічник (де
міститиметься Євангеліє, буклети паломника, щоб стежити
за літургійними церемоніями), посібник СДМ (з графіком
основних культурних заходів та корисною інформацією
для учасників СДМ) та багато иншого — все це за 650 €.
З 11 до 22 серпня під час побуту в Еспанії всіх учасників забезпечать триразовим харчуванням і проживанням
(обов’язкова наявність для кожного учасника спальника і
керіматки).
Запис за тел.: (067) 676-62-99 — брат Тарас або у
студентському храмі на вул. Лукаша, 3 А. Докладніша
інформація на сайті: kapelanstvo.in.ua

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ЛЗВЕ № 008173, виданий Держуніверситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Княгенко Оксани Іванівни;
утрачений диплом бакалавра ВК № 21604169, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жолондевської Лесі
Анатоліївни;

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №110414.

утрачений диплом спеціаліста ВК № 25872972, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жолондевської Лесі Анатоліївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Цюшока Михайла Мирославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Форковця Андрія Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Шигіної Юлії Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Опелі Христини Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пелехатого Юрія Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Саломатіна Юрія Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Кузишин Мар’яни Ігорівни;
утрачену залікову книжку ВЕ № 0804006, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Багриновського Петра
Юрійовича.
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