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Секрет успіху

Знову найкращі

Б

ерезень та квітень цього року були
дуже „врожайні“ для студентів кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва Інституту економіки і
менеджменту Львівської політехніки:
семеро спудеїв, які брали участь у
всеукраїнських олімпіядах і студентських наукових конкурсах, привезли
додому дипломи першого та другого
ступенів.

Спочатку вагому перемогу у II етапі
Всеукраїнської студентської олімпіяди
зі спеціяльности „Міжнародна економіка“, що проходила на базі Харківського національного економічного
університету, здобув магістр кафедри
Сергій Булат — перше місце.
— Ми дуже хвилювалися, коли
їхали до Харкова, адже добре знаємо
можливості високої харківської школи,
— зазначила доцент кафедри менеджменту міжнародного підприємництва
Ліана Чернобай. — Коли здобули
перше місце, дуже раділи. Такий успіх
Сергія цілком заслужений: він працює
в одній із туристичних компаній і роботу успішно поєднує з навчанням та
науковою діяльністю.
На початку квітня кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
отримала ще одну приємну новину:
троє її студентів здобули перші — другі
місця у II турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з при-

родничих, технічних і гуманітарних
наук за напрямом „Менеджмент“, що
проходив на базі Київського національного торговельно-економічного
університету. Гордість кафедри — магістр Тетяна Мудра (диплом I ступеня
за перше місце), магістр Юліян Кулина
і бакалавр Петро Кишеня (дипломи
II ступеня і два других місця). Не відстають від них й инші відмінники. Так,
бакалавр Олег Дума, який брав участь
у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіяди зі спеціяльности
„Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльности“ у Донецькому державному університеті управління, посів там
заслужене перше місце. А бакалавр
Петро Кишеня і магістр Сергій Шишковський здобули на цій же олімпіяді
два других місця, отримавши дипломи
другого ступеня. Хлопці мріють про
аспірантуру, впродовж останніх років
активно пишуть наукові статті, мають
публікації у фахових виданнях.
— Усі ці молоді люди — відмінники
навчання, вміють чітко формулювати
свою мету, активні в усьому: на заняттях, в громадському житті кафедри і
в науці, — підсумовує директор ІНЕМ
професор Олег Кузьмін. — Ми намагаємося виховати гармонійну особистість, вчимо студентів бути людьми
освіченими, достойними нашого наукового потенціялу.
Катерина ГРЕЧИН

туденти кафедри фотоніки Львівської політехніки вперше взяли
участь у змаганнях „Roborace“ (у
рамках Всеукраїнського ІТ-фестивалю
de:coded) та перемогли. Робот команди „Fotonika“ обійшов на трасі машини
досвідчених суперників зі значною
перевагою. Про секрет успішного
деб’юту говоримо з учасниками команди — третьокурсниками ІТРЕ та
тренером — доцентом кафедри фотоніки Василем Татарином.
Кафедра фотоніки не є профільною
з робототехніки, однак саме знання зі
свого фаху дали студентам перевагу
над суперниками.
― Сучасна робототехніка побудована на мехатроніці (синергетичне

У

же три роки поспіль студенти
кафедри телекомунікацій ІТРЕ
Львівської політехніки привозять із
предметної олімпіяди перемогу у
змаганнях зі спеціяльности „Інформаційні мережі зв’язку“ та двічі поспіль з напряму „Телекомунікації“.

поєднання вузлів точної механіки з
електронними, електротехнічними
фотонними компонентами та програмним забезпеченням, що дозволяє створювати системи й машини
з інтелектуальним управлінням їх
функціональними рухами — Т.П.). Ми
стараємося готувати студентів у такому
інтердисциплінарному плані, намагаємось виховати не вузького спеціяліста,
а мегаінженера — послуговуючись
сучасною термінологією, — розповідає
завідувач кафедри професор Ярослав
Бобицький. — І саме „бачення“ робота
відіграло значну роль в успіхові нашої
команди, яка вперше взяла участь у
тих змаганнях.

Цього року на Всеукраїнську
олімпіяду в Одеську національну
академію зв’язку ім. О.С. Попова завідувач кафедри доцент Михайло
Климаш та викладач Орест Лаврів
відрядили аж десятьох студентів
4-их та 5-их курсів.
― У змаганнях брало участь 19
команд семи вишів, — розповідає
п’ятикурсниця Вікторія Бринза. —
Наша кафедра цього року відправила, крім традиційних двох команд,
ще одну з непрофільної спеціяльности — „Телекомунікаційні системи та
мережі“, це новий напрям, він у нас
не викладається. Але рівень знань
студентів з нашого фаху загалом
високий, тому нам достатньо й того,
що ми вивчали на инших предметах.
Деб’ют у новій спеціяльності
не приніс призового місця, хоч
шосте — це теж незле. Натомість
окрім командної перемоги в олімпіяді з напряму „Телекомунікацій“
та спеціяльності „Інформаційні
мережі зв’язку“, студенти вибороли й особисту першість: перше та
третє місця з напряму (відповідно
Володимир Янишин та Олександр
Наумець, 4 курс), перше та друге
місця зі спеціяльності (Вікторія
Бринза та Роман Цуркан, 5 курс).
Високі результати студенти в
один голос пояснюють командною
роботою та стараннями керівників,
котрі їх готували.
― Впродовж навчання викладачі до нас приглядались, а тоді
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У день святого Юрія

Щ

ороку, у день свого патрона і
духовного покровителя святого
Юрія, гімназисти Львівської академічної гімназії при Львівській політехніці
та їхні вчителі урочисто відзначають
День гімназії. Цогоріч він, на відміну від торішнього, коли святкували
225-річчя створення закладу, минув
не так помпезно, зате тепло, радісно
і дуже по-родинному.
Святкування розпочалося із служби
Божої у церкві Святого Юра. Згодом
урочистості продовжилися в актовій
залі першого навчального корпусу
Львівської політехніки. Після внесення
Державного прапора України та гімназійної хоругви, звучить Гимн України, а
за ним і гімназійний гимн, музику до
слів якого написала колишня вчителька гімназії Марта Покровська.
У такий день згадуються всі досягнення року, великі і малі перемоги.
Та, здається, найбільше чекали свята
першокласники, адже саме цього
дня їх прийняли у велику гімназійну
родину: з цією визначною подією їх
привітали гімназисти другого класу. Ці
урочисті миті, без сумніву, всі 90 найменших гімназистів пронесуть через
усе своє життя.
Не забули цього дня і про випускників гімназії, які незабаром залишать
стіни своєї альма-матер. І вони теж
завжди зберігатимуть у серці найтепліші спогади про гімназію і вчителів,
які ділилися з ними не лише своїми
знаннями, а й багатством душі та щедрістю свого серця. А на пам’ять про
себе майбутні випускники вручили подарунки наймолодшим гімназистам.
Звичайно, жодне свято не обходиться без гостей. Цього разу до гімназистів завітали проректор Львівської
політехніки, куратор гімназії Богдан
Моркляник, член опікунської ради
гімназії, завідувач кафедри фізики
ІМФН Львівської політехніки Іван Лопатинський, представник „Приватбанку“
(спонсора гімназії) Катерина Єремєєва,
голова ради гімназії Петро Соболь,
депутат Львівської міської ради, голова
комісії з питань молоді та спорту Остап
Іськевич та Богдан Гачок. Вони нагородили подарунками переможців та
призерів різних предметних олімпіяд,
конкурсів, турнірів тощо. Грошові винагороди отримали й члени спортивних
команд з міні-футболу, волейболу,
активні члени гімназійного парламенту, відмінники навчання (починаючи

Львівська політехніка — знову у
п’ятірці найкращих серед 234
вишів України та найкращий
виш Західної України (розділила
перше місце з ЛНУ ім. І. Франка).
За рейтингом вишів „Компас“,
попереду Політехніки — НТУУ
„Київський політехнічний інститут“,
КНУ ім. Т. Шевченка, Київський
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана,
четверте місце розділили НУ
„Києво-Могилянська академія“ та
Київський національний університет будівництва й архітектури.
Шість проєктів львівських науковців
отримали гранти від організації
„CRDF global“ на 203 тисячі доларів.
Про це на відкритті Львівського
інноваційного форуму повідомила
представник в Україні Фонду цивільних досліджень та розвитку США
Наталія Артюховська.

з третього класу), та всі вчителі, які
готували дітей до цих перемог.
— Якщо кожного року ми давали
більше різних премій гімназистам та
вчителям, то цього року, порадившись
з опікунською радою та батьківською
громадою, вирішили частину коштів,
отриманих від спонсорів, опікунської
ради та Комітету приятелів гімназії,
вкласти в оновлення матеріяльнотехнічної бази гімназії, — говорить
директор гімназії Леся Юхман. — За
ці кошти придбали нові монітори, два
телевізори, якими вчителі користуватимуться під час навчально-виховного
процесу для пояснення і закріплення
матеріялу, оновили кабінети математики й української мови. Нашу
бібліотеку поповнили чудово ілюстровані книжки-альбоми „Намалюю голос
пісні“, автором якої є наша вчителька,
майстриня та рукодільниця Ірина Вах.
Маємо намір поповнити бібліотеку й
художньою літературою. Щодо самої
святочної академії, то всі ми із задоволенням переглянули чудовий концерт
нашої художньої самодіяльности. Відомо ж, що наші гімназисти займаються
в різних художніх колективах міста,
спортивних секціях. Зокрема, цього
року наші діти стали членами збірної
України з великого тенісу, художньої
гімнастики. На святі вони продемонстрували нам свою майстерність,
показали учням, як гарно, окрім навчання, можна проводити свій вільний
час. Гадаю, свято нам знову вдалося
на славу.
Катерина ГРЕЧИН

Посол України у Грузії Василь Цибенко виявив бажання запросити до
Тбілісі делегацію ректорів чи проректорів вищих навчальних закладів Львова, аби обговорити питання
про співпрацю. Таку пропозицію він
висловив на зустрічі з депутатами
Львівської міської ради під час їх
чотириденного робочого візиту до
Грузії. Депутат ЛМР Ірина Шалаковська повідомила, що вже працюють
над тим, щоб організувати таку
групу і відправити у Тбілісі.
Представник студентських та молодіжних організацій Антон Делікатний вийшов з експертної робочої
групи МОНМС, яка займається
доопрацюванням проєкту Закону
„Про вищу освіту“. Як повідомила
Фундація регіональних ініціятив,
причина — в остаточному тексті
проєкту, презентованому Міністерством, проігноровані всі вимоги
молоді. Співорганізатори нещодавніх студентських протестів планують
проводити наступні масові акції
непокори.
В найближчі вихідні, 21 — 22 травня, у
Львові відбудеться Форум молодих
науковців Львівщини. Захід з нагоди
Днів науки проводить Львівський
державний університет внутрішніх
справ МВС України.
За матеріялами інформаційних аґенцій
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Фотоніки перемогли в студентській Формулі-1
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Ідея зібрати команду студентів для
змагань роботів виникла цього року.
― Раніше на базі Політехніки проводили змагання з робототехніки
„Roborace“. А я якраз почав вести блок
дисциплін з основ мехатроніки, — розповідає доцент Василь Татарин. — От і
вирішили на засіданні кафедри запропонувати студентам нашого напряму
„Оптотехніка“ взяти участь у таких
змаганнях і перевірити їхні знання на
практиці, врахувавши переваги нашої
навчальної програми підготовки.
― Цього семестру ми почали вивчати новий курс, який складається
з трьох блоків — „Системи відображення інформації“, „Схемотехніка оптоелектронних пристроїв“ і
„Комп’ютерні методи керування“. І
нам дуже сподобалась пропозиція
самим змайструвати робота, взяти
участь у змаганнях, — пояснює своє
зацікавлення Ігор Бабій. — Ми вирішили створити свою команду.
На змаганнях роботів усе виглядає
так: кожна команда ставить на трасу
свою машинку, а тоді вже просто вболіває, аби та прибула до фінішу першою. Хлопці разом із тренером проаналізували основні недоліки роботів,
котрі беруть участь у таких змаганнях.
З’ясували, що найвища швидкість —
це далеко не все, що потрібно для
перемоги. Машина повинна „бачити“
перешкоди (борти траси, суперника
тощо) і вчасно реагувати на них.
Андрій Назар каже, що робота на-

вчили „бачити“ саме завдяки знанням
зі свого фаху.
Ігор Бабій додає:
― Ми спростили механізм технічного зору, тому у нас машинка
дозволяла розвивати досить велику
швидкість і при цьому оминала перешкоди, не втрачаючи швидкости.
Цей чинник був особливо важливий. За словами Данила Бондара, на
змаганнях вперше використали трасу
в формі 3D:
― Якщо раніше траса була плоска,
то тепер багато віражів, підйоми, спуски. І багато учасників не були до цього
готові. А нам допомогла простота виконання всіх деталей.
Андрій Пушкаренко розповідає про
будову свого робота, якого студенти з
тренером виготовили своїми руками й
за власні кошти, та показує:
― Ось ця плата — мозок машини.
Таку можна купити готову, але вона
буде дорога й неефективна. Ми вирі-

шили зробити самі. Система технічного
зору дозволяє не тільки бачити об’єкт,
а й визначити приблизну відстань до
нього. Наша система використовує
меншу кількість імпульсів, тому швидше опрацьовує інформацію. У суперників були готові рішення, які вони
придбали, а ми знайшли ефективніше.
Зібравши „кар“, студенти експериментували, „їздили“ коридорами третього корпусу і в процесі адаптували
робота під різні обставини. Через те
робот найшвидше їхав не тільки по
плоскій трасі, але й по 3D.
Однак немає меж досконалости.
Наступного року команда збирається
поставити потужніший процесор. Тренер планує створити ще одну команду — з наступного третього курсу. Вона
займатиметься вже гелікоптерами з
оптичним керуванням.
Після розмови йдемо в лабораторію,
де змонтовано простеньку „трасу“ (на
більше брак місця). Василь Ярославович
запускає двигун, ставить робота на трасу — і вперед. Машина їздить, практично
не торкаючись бортів „траси“. На шляху
ставлять перешкоду — картонний циліндр. „Кар“ починає поступово розвертатися і врешті-решт оминає перешкоду,
прямуючи далі. А хлопці вже міркують
над проблемою регулювання швидкости машини. Адже попереду — наступні
змагання. Вже подали заяву на участь у
4 етапі Всеукраїнського кубка робототехніки „Roborace“, який відбуватиметься
незабаром в Івано-Франківську.
Тетяна ПАСОВИЧ

Секрет успіху
→ Закінчення. Початок на 3 с.

запропонували нам взяти участь у
змаганнях. Звісно, кожен з нас міг
відмовитись, але участь у таких змаганнях — у наших інтересах, щоб показати свої знання, — переконаний
четвертокурсник Микола Бешлей. —
За здобуту перемогу передовсім треба
подякувати викладачам кафедри телекомунікацій, які впродовж навчання
давали нам високий рівень знань.
Скажімо, за якийсь місяць ми би не
підготувались до таких змагань гідно.
Тарас Максим’юк, 5 курс, додає:
― Особлива подяка завідувачу
кафедри Михайлові Климашу, який
постійно нас підганяв, надихав. Без

його енергії й завзятости: „Працюйте,
працюйте!“ ми б не перемогли.
Більшість учасників олімпіяди має
досвід різноманітних змагань. Отож,
важливість роботи в команді вже зрозуміли. І розповідають про це також хором.
― Кожен студент знає, в чому він
сильніший, де може себе показати на
високому рівні, — розповідає про підготовку до змагань Володимир Янишин.
― Вся команда працює на результат.
Не кожен сам за себе, хоч кожен хотів
показати якнайкращі знання, добре
написати, виступити. Але конкуренції
нема, рівень команди — це теж важливо, ми дбали і про престиж кафедри, інституту, — підсумовує Вікторія Бринза.
Ще один аспект формули успіху —

досвід, якого набувають студенти
через такі заходи. Олександр Хмельницький переконаний:
― Ходити на пари і вчити — це
одне, а бачити, як вчаться люди з
инших міст, що викладають їм, цікаві
задачі — це додатковий досвід, а ще
поєднання навчання з відпочинком,
знайомство з иншими людьми, друзі.
Щойно повернувшись із дипломами про перемогу, студенти вже мріють
про нові змагання. Вікторія Бринза
сподівається, що наступного року таку
олімпіяду буде проведено у Львові
(наразі заяви подали Львів і Харків).
Тетяна ПАСОВИЧ
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незвична пара

У Політехніці засідав… Міжнародний Суд
і-ні, це не помилка. Потрібне
лише невеличке уточнення: „суд“
відбувався на парі з міжнародного
публічного права — студенти груп МВ21 і МВ-22 змоделювали процедуру
вирішення міждержавного спору
головним судовим органом ООН.
Політехніки розглянули спір Грузії
та Росії: у 2008 році Грузія заявила
про дискримінацію етнічних грузинів
з боку Росії під час конфліктів у Південній Осетії та Абхазії в 1990 — 2000-х
роках, а відтак про порушення норм
Конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації. Цю справу
студенти обрали самі. Організував і
координував захід старший викладач
кафедри міжнародної інформації Андрій Гачкевич. Студенти Наталія Цицик
і Тарас Рущак підготували необхідні
матеріяли, всі учасники судового процесу ознайомилися з документами…
14 квітня 215 авдиторію четвертого
навчального корпусу максимально
трансформували у залу суду… Учасники засідання повністю дотримувалися процедури; тут були „судді“,
„представники“ держави-заявника та
держави-відповідача, їхні „адвокати“,
а також „експерти“ і „свідки“. А спостерігали за процесом студенти напряму
„Міжнародні відносини” та викладачі
кафедри МІ, зокрема Андрій Крап і
Ольга Музика. Крім цього, троє спудеїв

Світлина Дмитра Струся

Н

оцінювали активність колег. Забігаючи
наперед, скажемо, що відзначили Станіслава Степаненка та Ігора Кіндрата.
Власне, Ігор виконував роль Голови
Суду. Голову, як і годиться, судді (а їх
було одинадцятеро) обрали таємним
голосуванням, після складення присяги. За словами „судді“ Сергія Гладиша,
аби зрозуміти суть конфлікту та винести вердикт, судді спершу вислухали
сторони, свідків. Конфронтуючі держави репрезентувало по дві особи:
Грузію — Святослав Іванчук і Сергій
П’ясецький, Російську Федерацію —
Станіслав Степаненко й Ангеліна Кірик.
„Адвокат РФ“ Ангеліна зазначає, що,
представляючи позицію Росії і вникнувши у суть справи, зрозуміла: все набагато
складніше, ніж видається на перший погляд, і розглядати конфлікт у чорно-білій
площині (одна сторона — постраждала,
инша — агресор) неправильно.

Після того, як Суд вивчив позиції і
вимоги сторін (це стадія письмового
судочинства), з’ясував усі незрозумілі
обставини, заслухав свідків (усне судочинство), служителі Феміди покинули
кімнату та після короткої наради оголосили рішення: конфлікт наразі не
може бути вирішено і розгляд справи
переноситься на невизначений термін.
Студентам суд сподобався. Людмила Александрович (Генсек ООН)
поділилася враженнями:
— Було цікаво спостерігати за тим,
наскільки одногрупники (особливо
представники сторін) увійшли у ролі
і з яким запалом відстоювати свої позиції. Аргументованішою, як на мене,
була російська сторона. Загалом,
думаю, з цієї пари кожен взяв щось
для себе, і добре запам’ятав, як відбувається судовий процес.
Ірина ШУТКА

екуменічний соціяльний тиждень

Готуймося до „Реформ через довіру“

Т

риває підготовка до 4-го Екуменічного соціяльного тижня, який
традиційно відбуватиметься у Львові
восени.
Цьогорічний Екуменічний соціяльний тиждень ставить за мету об’єднати
соціяльні та громадські організації,
церкви, владу, освітян, молодіжні асоціяції навколо актуальних питань для
обміну думками, ідеями, наснаження
та прийняття соціяльно відповідальних
рішень.
Центральна тема 4-го Форуму —
„Реформи через довіру“. Це питання
є актуальним для теперішньої ситуації
в державі та у світі загалом. Акцент
робитиметься на участі громади в
процесі реформування. Важливим
моментом є роз’яснення причин, які

стоять за змінами, їхньої мети, а також
окреслення найважливіших рішень,
активізація громадського сектору,
отримання відповідей на ключові запитання та ин.
3 ЕСТ, на якому обговорювалися
важливість таких цінностей, як філантропія, відповідальність і довіра,
знайде продовження в цьогорічному
Соціяльному тижні. Відповідальність
кожного громадянина за ситуацію
та довіра є важливими чинниками
успішного проведення перетворень.
Це випробування, яке сьогодні маємо
пройти ми всі, починаючи від влади та
закінчуючи особистою участю кожного
громадянина, — щоб свідомо стати на
шлях розвитку.
Серед запланованих подій: конференція, панельні дискусії, а також

етноконцерт, виставка-ярмарок соціяльних організацій, що є учасниками проєкту „Обсерваторія успішних
ініціятив“, „День Довіри“, підготовлений спільно з християнською екуменічною спільнотою Тезе (Франція)
та ин.
Цьогоріч на Форум завітають українські та закордонні учасники, експерти Світового Банку, Високоповажні
Посли, представники благочинних,
соціяльних і громадських організацій,
різних Церков, а також освітяни та
громадські активісти. За інформацією про програму 4-го Екуменічного
соціяльного тижня стежте на сайті
www.esw.org.ua.
Ірина КІТУРА,
голова секретаріяту
Екуменічного соціяльного тижня

[молодіжна політика]

ч. 16 (2736)
19 — 25 травня 2011

7

мій формат
абуть, волонтерство є одним із найяскравіших проявів органічно притаманних людській натурі прагнень
М
— поділитися з иншими своїм часом, знаннями, емоціями… і набувати щось нове (друзів, навики у професії та спілкуванні…). Нині волонтерство є досить поширеним у світі видом діяльности, а для декого — навіть
способом життя

Ліки від агресії та буденности
Слідами волонтерів
Історія волонтерства, як не дивно, почалася з військової справи, і первинно
поняття волонтер було пов’язане з
добровільною службою в армії. А от
як організована й безкорислива допомога иншим волонтерство виникло в
ХІХ столітті з появою в Европі Червоного Хреста. Якісно новим етапом
у розвитку волонтерського руху
дослідники називають минуле
століття, коли він набув своїх
теперішніх форм.
Нині волонтерство досить
поширене і вважається престижним заняттям, до нього часто долучаються відомі
люди. Та волонтером може
бути лише той, хто поділяє такі
принципи, як добровільність
та доброчинність, відповідальність, повага гідности та визання рівности людей, а також
важливости суспільних потреб.
Волонтерству присвячують дослідницькі роботи та конференції. Так, у
квітні минулого року відбулася Перша
студентська практична конференція з
волонтерства в Україні „VUZall“, мета
якої — популяризувати й розвивати серед студентів соціяльне волонтерство,
сприяти обміну досвідом та єдности
доброчинних організацій. Результатом
форуму стали спільні акції, підготовка
нових проєктів. Адже в добрих справах
конкуренції не повинно бути, зазначає ініціятор та організатор „VUZall“
Катерина Клюзко (Київ), яка й сама є
волонтеркою (і керівником) молодіжної ініціятиви „Серце в долоньках”
(об’єднує молодь, що проводить час
— допомагає, навчає, спілкується — із
сиротами, дітьми з вадами розвитку
та дітьми, які перебувають у дитячому
психіатричному відділенні столиці).

Соціяльне, фестивальне
та инше
— Волонтерська діяльність як прояв
милосердя і доброчинности існуватиме, доки буде потреба людей у тій чи
иншій допомозі і доки буде обмежена
участь держави в задоволенні потреб
громадян, їхній соціяльній підтримці.

У світі, зокрема Европі, роль волонтерства у соціяльній сфері визнана на
державному рівні, праця волонтерів
визнається суспільно корисною, —
розповідає Катерина, яка, власне,
вважає соціяльне волонтерство найважливішим і найвідповідальнішим
серед усіх проявів волонтерської
діяльности. — Соціяльне волонтер-

ство передбачає роботу з такими
незахищеними верствами населення,
як вихованці дитбудинків, інтернатів, мешканці будинків пристарілих,
пацієнти онкологічних центрів і т.д.
Йдеться про безпосередній контакт
волонтера з иншою людиною і вплив
на неї. Тому тут дуже важливо завжди
бути уважним і пам’ятати правило
„не нашкодь!“. Я переконана, що,
працюючи у соціяльній сфері, ми вирішуємо важливі для країни питання,
виховуємо і формуємо особистості,
вчимо толерантности і милосердя,
філантропії, довіри та любови.
Проте, зрозуміло, волонтерство не
обмежується соціяльним напрямом,
воно може бути дуже різним: добровольців залучають до організації фестивалів і спортивних заходів, подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Є
також професійне волонтерство, яке
передбачає безплатне проведення
тренінгів, семінарів тощо.

Що це дає
Хоч на перший погляд волонтерство
ніби тільки вимагає від добровольця
чогось (часу, зусиль), але насправді
воно й чимало дає людині. Волон-

тери кажуть, це — досвід, нові знайомства, практикування професійних
знань та іноземних мов, подорожі і
просто гарно проведений час. Скажімо, фестивальне волонтерство
дає можливість молоді долучитися
до організації цікавої події, познайомитися з відомими людьми, зекономити на квитках, відпочити тощо.
Буває, студенти долучаються
до волонтерських ініціятив
цілим колективом.
Саме спудеї, а також старшокласники в Україні найчастіше є добровільними помічниками (тоді, як в Европі
активніше долучаються ті,
кому за тридцять). Звичайно,
кожен має свою мотивацію й
очікування. Скажімо, третьокурсниця Львівського коледжу
легкої промисловості КНУТД
Надія Ковальчук, яка вирішила
стати волонтером до Евро2012, очікує нових знайомств і
вражень, сподівається, що набуде досвід громадської роботи, поглибить
знання іноземних мов. Зрештою, декому волонтерство навіть допомагає
знайти місце праці, а за кордоном,
до слова, досвід соціяльної роботи
вважається великим плюсом під час
влаштування на роботу чи вступу у
виш (скажімо, в той же Оксфорд чи
Кембридж).
— Роблячи людину вразливішою і
гуманнішою, волонтерство непомітно
стає однією з повноцінних частин її
життя, станом її душі… Вона починає
допомагати перехожим, більше прислухається до рідних… Волонтерська
діяльність дає той незбагненний досвід, який не викладають в університетах чи школах і якого може навчити
саме лише життя, — каже Катерина
Клюзко. — Волонтерство є показником
рівня свідомости людини і духовного здоров’я суспільства. Воно може
стати ліками для хворого на агресію
чи буденність і монотонність соціюму, адже прививає любов до країни,
міста і людей, вчить бути активним і
небайдужим, дає усвідомлення того,
що все — у твоїх руках!
Ірина ШУТКА
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офіційне звернення

студентські забави

На сторожі студентських прав

В

. о. голови Львівської ОДА Іван
Стефанишин звернувся до керівників львівських вишів із проханням
вжити заходи щодо недопущення
несвоєчасности виготовлення дублікатів студентських квитків.
До Студентської ради при ЛОДА
надходять звернення від студентів
вишів Львова та Львівщини щодо
несвоєчасности виготовлення та
видачі дублікатів втрачених чи
пошкоджених студентських квитків. А це позбавляє студентську
молодь гарантованих законодав-

ством пільг, зокрема на проїзд у
транспорті.
У своєму зверненні Іван Стефанишин наголосив на тому, що
відповідно до пунктів 3.11, 3.13
Порядку замовлення, видачі та обліку студентських і учнівських квитків
державного зразка, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки
від 13.08.2007 року № 735, замовлення на заміну студентського квитка та
створення нового квитка подаються
за 30 календарних днів, що є граничним терміном його видачі.
Н. П.

громадські ініціятиви

Світлина Наталії Павлишин

Декілька слів для душі

Л

ітературно-музичний вечір „Декілька слів“ 12 травня у палаці Сапіг організувала молодь Студентського братства Львівської політехніки.
Надзвичайний мікс джазової
музики у виконанні групи із Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка „Wind quintet“,
романтичних гітарних мелодій у
виконанні Богдана Ляльки, поезії та
прози — від лірично-романтичної, філософської до пародійно-жартівливої.
І — вистава-пантоміма „Зустріч“ від
молодіжного театру з Українського католицького університету „Різні люди“.
― Літературні вечори ми проводимо
часто. Але цього разу захотілося чогось
иншого, і ми вирішили додати виставу
та поєднати музику зі словом. Усі охочі
мали можливість поділитися своїми
думками, які лягли на папір віршами чи
просто роздумами. Жодних особливих
вимог до учасників вечора ми не ставили, — наголосила організаторка вечора,

студентка Львівської музичної академії
ім. М. Лисенка Ірина Верхола, — єдиною
вимогою була музика у стилі джаз.
Глядачі та слухачі, яких зібралося
чимало, мали можливість пофантазувати з політехніком Сашком
Савчуком, який для більшого ефекту
запропонував заплющити всім очі
і спробувати не лише слухати, а й
намагатися уявити почуте. Богдан
Довгань, студент ЛНУ ім. І. Франка,
продемонстрував свій талант — гру
на руках, мов на музичних інструментах, прочитав і проспівав кілька своїх
віршів та пісень-пародій. Цікавими
були також виступи Павла Кемпи,
Марії Зятик, Юрка Сема, Софії Трофімової та багатьох инших не менш талановитих молодих людей. Провели
літературно-музичний вечір братчики
Андрій Дуда та Андрій Остап.
Послухати своїх друзів і побратимів прийшла молодь із багатьох
вишів Львова.
Наталія ПАВЛИШИН

Політехніки —
справжні козаки
Справжнісіньке козацьке свято для політехніків організувала Колегія та профком студентів та аспірантів Львівської
політехніки за підтримки адміністрації
студмістечка та козацького товариства
„Січ“ — „Студентські забави-2011“.
У змаганнях, які відбулися на стадіоні
поблизу студентського гуртожитку
№ 5, взяли участь чотири команди, до
складу яких увійшли студенти різних
курсів та інститутів Львівської політехніки. А одну команду сформувала
студентська молодь із Запоріжжя, яка
саме в цей час перебувала у Львові на
навчанні за обміном.
Хлопці випробовували свої сили у найрізноманітніших змаганнях: переносили
важку дерев’яну колоду, котили величезні колеса, штовхали чималу каменюку,
перетягували канат, билися мішками,
прикріпленими на палицях, а найдужчі
випробували себе у тягнені вантажівки.
Змагання супроводжували комедійні
конкурси, етнічні співи, танці, показові
виступи бойового гопака, вогняне шоу,
залпи із гармати та ин. А наприкінці свята
козаки зі „Січі“ почастували всіх присутніх
справжнісіньким кулешем та узваром. Завершилося святкування запальною дискотекою в українському стилі та співами
українських пісень біля величезної ватри.
— Такі змагання ми організували вперше, але судячи з відгуків, будемо проводити й надалі і досить часто, — наголосив співорганізатор „Студентських
забав“ Федір Задемленюк. — Дуже
важливо наголосити на тому, що святкування відбулося без алкогольних
напоїв. Ми запросили представників
„Аутпост“, які охороняють територію
студмістечка, представників студентських оперзагонів, які й стежили за
порядком. Але й студенти не мали часу
на випивку, бо змагання були настільки динамічними і різноманітними, що
ніколи було сумувати. Подібне свято
плануємо провести і в червні.
Переможцем конкурсу стала команда
„Гайдамаки“, друге місце посіли хлопці
з команди „Котигорошко“, третіми стали „Куми“, а гості з півдня України —
команда „Запоріжжя“ вибороли лише
четверте місце. Переможці отримали
премії від Колегії та профкому студентів і аспірантів Львівської політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН
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благоустрій

коротко

На Вулецьких схилах розквітне парк

У День пам’яти жертв політичних
репресій, 15 травня, у Львові
відбулися поминальні заходи. Представники обласної та
міської влади, правоохоронних
органів, ветеранських організацій та чисельної громадськости
поклали квіти до пам’ятника
Жертвам комуністичних злочинів
та до пам’ятної таблиці Жертвам
спецслужб тоталітарних режимів.
Біля Меморіялу пам’яти жертв
окупаційних режимів „Тюрма на
Лонцького“ духовенство відправило панахиду за загиблими.

У

студентському парку Львівської
політехніки тривають роботи з
благоустрою території і зі спорудження
пам’ятника львівським науковцям,
розстріляним німецькими нацистами
на Вулецьких схилах у 1941 році.
― Це спільний проєкт Львівської
політехніки та Львівської міської ради,
який фінансує Колегія Східної Европи
ім. Яна Новака (Вроцлав) за участю
мерії міста Вроцлава, — наголосив
проректор Львівської політехніки Володимир Крайовський.
Згідно із підписаними договорами
між Львівською політехнікою і польською стороною, проєкт має бути реалізовано до кінця червня цього року,
а відкриття пам’ятника заплановано
на початок липня, до 70-річчя від дня
загибелі львівських професорів.
― Для Львівської політехніки в цьому проєкті є два надзвичайно важливих
аспекти: встановлення пам’ятника загиблим професорам та освоєння парку,
який восени минулого року перейшов

на баланс університету,― сказав Володимир Ярославович. — У благоустрій
парку значні кошти вкладає польська
сторона та Львівська міська рада. Зокрема, за кошти, виділені з міського
бюджету наступного року плануємо
зробити освітлення парку та відремонтувати сходи від вул. Сахарова до
вул. Карпінця (до гуртожитку № 3). А
цьогоріч міська рада профінансує облаштування частини дорожнього покриття парку.
Політехніка займається благоустроєм біля студентського гуртожитку № 9.
Також коштами Львівської політехніки
цього року планують виконати ряд
ремонтів у студмістечку. Зараз проводять ремонт кухонь із заміною газових
плит на електричні у студентському
гуртожитку № 3, заміну санвузлів у
гуртожитку № 7. Триває капітальний
ремонт даху гуртожитку № 1. Заміну
покрівлі планують і в гуртожитку № 9.
А влітку розпочнуть капітальний ремонт
гуртожитку № 4.

стрітбол

Запальний відпочинок
у Студмістечку

11

квітня на території Студмістечка вперше у Львові
провели змагання зі
стрітболу — під патронатом баскетбольної
команди „ПолітехнікаГаличина“, за підтримки дирекції Студмістечка та Колегії і профкому студентів та
аспірантів Львівської
політехніки.

На змагання зібралося двадцять команд,
серед яких дві жіночі.
Окрім львів’ян, у турнірі взяли участь команди з ІваноФранківська, Києва та Одеси.
― Гру організовували для львівських гравців, а вийшло мало не на
загальноукраїнському рівні, — сказав
співорганізатор турніру, четвертокурсник ІКНІ, голова оперзагону гуртожитку
№ 11 Іван Попович. — Турніром зацікавилося дуже багато людей, тож, думаю,
ми зберемо стрітбольну команду, яка
буде займатися цим видом спорту про-

фесійно. А, якщо буде
фінансування, то, можливо, й дві команди:
одну команду гравців
із усієї Львівщини, а
другу — суто з політехніків. Подібний турнір
плануємо провести і
на загальноміському
рівні, щоб більше популяризувати цю гру та
віднайти обдарованих
спортсменів.
У турнірі перемогу
святкували гравці команди „Барбара Стрейзенд“ (сформовані із
колишніх баскетболістів дублюючого складу „ПолітехнікиГаличини“). Друге місце посіла одеська
команда „Другий запас“. А третьою
стала команда „300 спартанців“ — студенти Львівської політехніки.
У перерві між матчами стрітболу
відбувся конкурс зі слем-данку, в якому
переміг Олександр Нікішин („Джексон“), та битва реперів.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

11 травня Україна вперше за
шістнадцятирічну історію свого
членства в Комітеті Міністрів Ради
Европи перебрала на себе головування в цій організації. У МЗС
України вже визначили пріоритети
головування України у Раді Европи,
зокрема — сприяти дотриманню
прав дитини та розвиткові місцевого самоврядування. Експерти
припускають, що головування
в Комітеті зробить прозорішим
процес конституційної реформи в
Україні. А успішне виконання нашої
держави своїх обов’язків зможе
посприяти швидкому підписанню
угоди про асоціяцію і прискорить
інтеграцію України з Евросоюзом.
У Всесвітній день пам’яти людей, які
померли від СНІДу у центрі Львова
відбувся спільний молебень, а
також місто долучилося до міжнародного руху „Імена“. За інформацією МОЗ, ВООЗ, за 6 місяців
2010 року на 29% зросла кількість
ВІЛ-інфікованих, порівняно з 2009
роком. Щодня СНІД забирає життя
8 українців працездатного віку.
Постійна комісія з питань евроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за
кордоном ЛОР підтримала проєкт
Програми соціяльно-економічного
та культурного розвитку Львівської
области на 2011 рік. Відповідно до
проєкту, у 2011 році з обласного
бюджету профінансують завершення робіт на могилі невинно загиблих українців у селі Воля Заліська
(Польща), вартістю 60 тис. грн. А
ще 360 тис. грн. передбачено на
відновлення пам’ятника воїнам УГА
і УНР у селі Ланцут (Польща).
За матеріялами інформаґенцій
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in memoriam
рік, як відійшов у вічність науковець, педагог, політичний діяч, колишній доцент
Минув
Львівської політехніки Юрій Миколайович Микольський

„Щасливий той, хто зміг життя прожити
і добрий слід лишити на Землі“
Юність, обпалена війною
Він народився 30 вересня 1924 року у
стародавньому українському місті Бересті над Бугом (тепер Брест належить
Білорусії). Любов до Вітчизни заклали
у його свідомості батько Микола Микольський (свого часу — сотник в армії
головного отамана Симона Петлюри)
та мати Любов Кас’янюк. Після закінчення початкової школи навчався в гімназії Більська-Підляського, де разом
з иншими гімназистами організував
квартет і жодне свято не обходилося
без українських пісень у їхньому виконанні.
Після нападу нацистської Німеччини на Польщу родина Микольських
переїхала на Холмщину. Батько очолив
українську школу у Володаві над Бугом, а Юрій став студентом технічної
школи в Холмі й одразу долучився
до активної патріотичної роботи, зокрема, допомагав організувати втечі
червоноармійців-українців з німець-

займався спортом, був членом збірної
Львова з канадського хокею і незмінним членом збірної інституту з футболу, баскетболу, волейболу, тенісу.
Захоплювався туризмом, обійшов усі
Карпати.
По закінченні інституту працював
на Миколаївському, Білгородському
та Криворізькому цементних заводах. З посади головного інженера
Криворізького цементного заводу
за конкурсом його обрали на посаду
доцента Дніпропетровського хімікотехнологічного інституту. Захистивши
дисертацію у Дніпропетровському
металургійному інституті, перейшов
на роботу в Запорізький машинобудівний інститут. Звідти повернувся до
Львівської політехніки на кафедру теорії механізмів і машин та підйомнотранспортних машин, завідувачем
якої був професор Михайло Комаров.
Поєднував роботу на посаді доцента з науковою діяльністю. Організував науково-дослідну лабораторію

Результати наукових розробок Юрія Микольського
запроваджено на заводах будівельних матеріялів,
хімічних, металургійних та инших виробництв ледь
не на всій території колишнього Союзу.
ких таборів для полонених (таких у
Холмі було два), брав участь у бойових
діях Української народної самооборони Холмщини.
Та невдовзі Юрка відправили в офіцерську школу, з якої він утік, та, однак,
не уникнув лав Червоної армії. Брав
участь у Сандомирській операції, штурмував Берлін і визволяв золоту Прагу, де
й зустрів Перемогу. У своїх спогадах згадував, що Червону армію на Сандомирському плацдармі було укомплектовано
на 80 відсотків українцями — вихідцями
Західних областей України.

Роки зрілости і наукових
досягнень
У 1945 році вступив до Львівського політехнічного інституту, який закінчив з
відзнакою. В студентські роки активно

(НДЛ-32) і відділ машинобудування
(ВМ-4). Під його керівництвом виконано понад 200 наукових розробок,
більшість яких захищено авторськими
свідоцтвами. Загальна кількість розробок, винаходів і публікацій перевищує 500 найменувань. Підготував
5 кандидатів технічних наук, двоє з
них стали докторами наук, професорами і нині працюють у Львівській
політехніці (Тарас Шевченко та автор
цих рядків). Результати його наукових розробок, приладів і методів
запроваджено на десятках заводів
будівельних матеріялів, хімічних,
металургійних та инших виробництв
ледь не на всій території колишнього
Союзу.
Викладацьку і наукову діяльність
Юрій Миколайович поєднував із активним заняттям спортом і його роз-

витком. Майже всі канатні дороги, в
тому числі й діючий нині канатний
витяг у спортивно-оздоровчому
таборі „Політехнік-2“ у Славському, запроєктовано в лабораторії
НДЛ‑32 за широкої участи студентів
і аспірантів.
У 1975 — 1977 роках доля закинула Юрія Микольського на роботу в Московський університет
ім. П. Лумумби. Мав надію з допомогою москвичів розвинути гірськолижні комплекси і всю пов’язану
з ними інфраструктуру у Карпатах.
Та москвичі допомогли збудувати
лише один канатно-бугельний витяг на гору Драгобрат у селі Ясиня
на Рахівщині. З його ж ініціятиви,
крім Драгобрату, збудовано канатні
дороги у Славському (гори Тростян,
Погар, „Політехнік“), на горі Менчул
(с. Грабовець), у Рахові й у селі Богдан
(Рахівщина), у Косові й селі Яблуниця
та инші.

У шістдесят — нове
дихання!
30 вересня 1984 року, коли доцентові
Микольському виповнилося 60 років,
вийшов на пенсію й одразу розпочав
новий виток свого життя, активно
включившись у громадську роботу.
Свого часу був одним із творців Львівської філії Української Гельсінської
Спілки, керівником ідеологічного відділу Львівської обласної організації
УРП, заступником голови Української
Міжнародної Асамблеї, головою
секретаріяту Антибільшовицького
Блоку Народів, членом Проводу ОУН,
членом Головної Булави Братства
вояків УПА.
Був палким трибуном, ніколи не
приховував своїх поглядів. Там, де
инший промовчав би, щоб не „нариватися“ на неприємності і наживати
собі ворогів, Юрій Микольський сміливо „рубав з плеча“, безцеремонно
випихаючи з трону тих, хто намагався
на нього зійти задля власної вигоди.
Дід Юрко (так ми згодом почали його
називати) докладав усіх своїх умінь і
знань до виховання молоді в українському дусі.
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наш календар

Карпатський отаман
50 років тому дід Юрко збудував неподалік табору „Політехнік“ у Славському
дерев’яну хату, яку згодом перетворив
на `
музей. Новосілля, а отже й
відкриття музею відбулося 1 січня 1971
року, коли саме святкували запуск
канатного витягу у таборі „Політехнік“,
ініціятором створення якого був він.
Створенню музею передували знахідки в горах патронів, гранат, уламків
і решток спорядження тощо.
Нині від колекції Ю. Микольського
перехоплює подих: шабля січового
стрільця з Маківки, снаряд найбільшої
австрійської гармати „Merzer“ Першої світової війни, різноманітні міни,
ручні гранати, патрони від гвинтівок і
кулеметів, шоломи німецького та австрійського вояків з написом на гербі
„З Богом за короля і батьківщину“ тощо.
В експозиції — радіостанції Червоної
армії, Вермахту і американської армії
(U.S.Army). Є й инші „свідки“ тих воєн:
німецький патефон, друкарська машинка, старі іноземні мапи Карпат, запальнички, одяг, взуття, фляги вояків тощо.
На стіні висить стенд із 82-ма військовими відзнаками: нагород січовиків
Кирила Трильовського і Євгена Коновальця, карпатських січовиків Августина
Волошина і вояків армії УНР Симона
Петлюри… Найбільше в музеї речей
воїнів УПА. Проте колекція не обмежу
ється зброєю. Тут є різні давні речі з
побуту бойків, гуцулів та лемків, велика
скриня, яку дід Юрко привіз із Америки.
Харків’яни подарували уламок дерева,
якому 80 млн. років, друзі привозили
музейні рідкісні взірці ужиткових речей
не тільки з Карпат, а й з инших куточків
України і навіть з-за її меж.
Про кожну свою знахідку чи подарунок із колекції міг оповідати годинами. Найціннішим скарбом колекції
було перше (1861 року) видання „Кобзаря“, яке придбав у 1974 році у Празі
в букіністичному магазині, заплативши
за нього 350 чеських крон.
Юрій Микольський цікавився літературою про схрони, відшукував їх у
горах, а вже у 2004 — 2005 роках на
своєму обійсті збудував криївку, як
взірець тих, в яких могли свого часу
переховуватися упівці. На його власній
мапі їх зазначено майже сотню. Одна
з таких криївок, яку знайшов поблизу
Тухлі, була розрахована аж на 100 осіб.
Вона мала кам’яні стіни з каменю,
дерев’яне перекриття, яке, на жаль,
завалилося.
Вхід до криївки пана Юрія майстерно замаскований і його годі віднайти:

у землі заховано люк, а під дровами
приховані й двері для туристів. Там,
у підземній кімнаті, є упівська піч„буржуйка“, гасова лампа, посуд,
на стіні висить карта. Всі ці речі — зі
справжніх криївок. Щоб це побачити,
для учнів організовували спеціяльні
екскурсії.
Юрій Микольський досліджував й
історичні події та діяльність політичних
діячів, які вклали свою лепту у незалежність Української держави. Опублікував понад 10 книжок та незліченну
кількість статей в газетах, часописах,
присвячених Євгенові Коновальцю,
Романові Шухевичу, Степанові Бандері
та иншим борцям й історичним подіям
різних періодів. Тож Юрія Миколайовича не дарма називали „карпатським
отаманом“, „вічним партизаном“.

З його ж ініціятиви
збудовано канатні
дороги у Славському,
на горі Менчул,
у Рахові й у селі
Богдан, у Косові й селі
Яблуниця та инші.
Відзначаючи своє 85-річчя, невтомний сподвижник поділився з друзями
(а їх зібралося чимало) планами на
майбутнє. Найперше хотів розширити
свій музей, бо вже бракувало місця
для нових реліквій та експонатів.
Однак, не судилося: працюючи над
облаштуванням нового приміщення,
упав з драбини, поламав ключицю
і сильно травмувався. Та навіть з
перев’язаними рукою і грудною кліткою він проводив екскурсії в музеї.
Невдовзі вдома сильно вдарився у
голову. Після чотиримісячного перебування у шпиталі 24 квітня перестало
битися серце невтомного сподвижника…
„Все, що я роблю, і хобі, і, насамперед, обов’язок“, — говорив Юрій
Миколайович відвідувачам і гостям
музею.
Згадуються ще слова з відомого
вірша: „Щасливий той, хто зміг життя
прожити / І добрий слід лишити на
Землі“. Власне такий добрий слід і залишив по собі наш дід Юрко — Юрій
Микольський.
Ігор КУЗЬО,
завідувач кафедри механіки та
автоматизації машинобудування ІІМТ
Львівської політехніки, професор

21 травня — День науки.
24 травня — День слов’янської писемности і культури.

Пам’ятні дати
20.05.1844 — народився Микола
Мурашко, український живописець i
педагог, засновник київської рисувальної школи.
20.05.1927 — американський пілот
Чарлз Лiндберґ першим у свiтi здiйснив
безпосадковий перелiт через Атлантику.
21.05.1471 — народився Альбрехт
Дюрер, німецький живописець, рисувальник, гравер, теоретик мистецтва.
21.05.1903 — народився Георгій (Гео)
Шкурупій, український поет і прозаїк.
21.05.1991 — загинув вiд рук терористiв
Раджив Гандi, прем’єр-мiнiстр Iндiї.
22.05.1813 — народився Ріхард Ваґнер,
німецький композитор, автор опери
„Танґейзер“.
22.05.1840 — народився Марко Кропивницький, видатний український
драматург, актор i режисер, основоположник українського нацiонального
театру.
22.05.1879 — народився український
маляр Федiр Кричевський.
23.05.1707 — народився Карл Лінней,
шведський природознавець, який
заклав основи сучасної систематики
рослин і тварин.
23.05.1898 — народився Володимир
Ярошенко, український поет і байкар.
23.05.1920 — помер Георгій Нарбут,
відомий український графік.
23.05.1938 — у Роттердамi більшовицький аґент убив Євгена Коновальця,
засновника Української Вiйськової
Органiзацiї (УВО) та Провідника
Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв
(ОУН).
24.05.1742 — помер у Яссах (Молдова)
гетьман Пилип Орлик.
24.05.1844 — Самюель Морзе вперше
у світі передав електричним способом
телеграфне повідомлення на відстань
65 км.
24.05.1882 — народився Кирило Стеценко, відомий український композитор, дириґент i громадський дiяч.
24.05.1912 — народився Михайло
Стельмах, український письменник.
24.05.1940 — у Вашинґтонi створено
Український Конґресовий Комiтет
Америки.
24.05.1942 — помер Іван Горбачевський, український біохімік, гігієніст та
епідеміолог.
24.05.1964 — зловмисний пiдпал
вiддiлу українiки Бiблiотеки Академiї
наук УРСР.
25.05.1709 — росiйськi вiйська зруйнували Чортомлицьку Сiч.
25.05.1926 — у Парижi більшовицький
аґент убив Симона Петлюру, Головного
Отамана військ УНР.
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Гордому Львову — 755

М

істо Лева святкувало
свій день народження
три дні — від 7 до 9 травня.
Адже саме цього року йому
виповнилося аж 755. День
міста пройшов урочисто та
гучно.

Свято розпочалося парадом, що пройшов проспектом Свободи до Оперного
театру, а звідти — до площі
Ринок. Там пролунав марш
„Богдан Хмельницький“ у
виконанні львівських оркестрів. Мер Андрій Садовий
виголосив вітальне слово та
провів з депутатами святкову сесію Львівської міської
ради. По тому над Ратушею
урочисто підняли прапор, а
сурмачі вперше виконали
мелодію міста, написану
спеціяльно для Львова. Її
автором є відомий композитор Юрій Ланюк, вона має
кілька варіянтів, зокрема й
джазовий.
У перший день свята
демонстрували виставку
автомобілів „Горбатий Запорожець“, у Шевченківському гаю та НЛТУ України тривав етнофестиваль
„Гуцульщина“, на площі
біля Порохової вежі чималий гурт спостерігав, „Як
козаки куліш варили…“ та
за козацькими забавами,
бойовим гопаком, а також
скуштували святкового кулешу та узвару. А в Парку

культури ім. Б. Хмельницького діждалися й на перший
Міжнародний фестиваль
духових оркестрів, по сусідству відбувався ще й
фестиваль народної іграшки
та святковий концерт.
8 травня на площі Ринок
Блаженніший Святослав
(Шевчук) очолив екуменічний молебень до Дня
міста та побажав львів’янам
Божої ласки. У ньому взяли
участь святі отці різних конфесій, зокрема Української
Греко-Католицької Церкви,
Української Автокефальної
Православної Церкви, Української Православної Церкви
Київського патріярхату, Вірменської Апостольської
Церкви та Римо-Католицької
Церкви. Після молебня Андрій Садовий нагородив
Главу УГКЦ Святослава відзнакою Святого Юрія.

День другий святкувань
справедливо можна назвати сповненим духовности,
адже у цей час відзначали
також і День матері, до
якого у Львівській національній галереї мистецтв
презентували фотовиставку Андрія Глинського „Благословенне материнство“.
На площі Ринок виступили
дитячі ансамблі Львова,
молодіжні колективи із
ЦТДЮГ, Палацу культури
ім. Г. Хоткевича, а ввечері
відбувся концерт за участи
чоловічої хорової капели
„Дударик“ та Наталки Половинки.
9 травня на проспекті
Свободи провели чимало
спортивних ігор та естафет,
і не лише там, а й у Парку
культури ім. Б. Хмельницького. Спортивні заходи було
присвячено „Евро-2012“.

Від Оперного театру до
площі Міцкевича пройшов
парад живих скульптур —
така мистецька акція під
назвою „Тільки у Львові“
мала на меті відобразити
етапи історії Львова від
княжих часів до сьогодення.
А біля самого пам’ятника на
великій сцені лунали „Мелодії львівських вулиць“,
де можна було побачити і
Тараса Чубая, і знаменитих
„піккардійців“. Увечері ж на
площі Ринок глядачі мали
змогу насолоджуватися
Театром тіней „Див“ та виступом етно-гурту „Йорий
Клоц“.
До Дня міста змінив свої
декорації з великодніх на
міські і Львівський весняний
ярмарок. Поблизу фонтану
впродовж трьох днів тривала низка цікавих заходів,
зокрема Свято пива та львівських пивоварів у супроводі
духових оркестрів. Було
виготовлено навіть великий
пивний торт вагою 171 кг. У
День матері тут виступали
народні дитячі колективи
та відбувся майстер-клас із
виготовлення листівок для
матусь. А також особлива
втіха чекала на ласунів —
Свято морозива. Неповторну атмосферу у третій день
свят подарував місту вечір
ірландської музики.
Святкувала
Софія МАТВІЇВ

студентський вир

Багато музики, співів і танців

Ц

ьогорічна програма святкування Дня міста Львова була розрахована на всі вікові групи, тож і
студентська молодь не опинилася
поза увагою організаторів: для вияву творчих здібностей 9 травня на
площу Ринок вийшли колективи студентської художньої самодіяльности
різних вишів. Свій півторагодинний
виступ мала і Львівська політехніка.
Сонячна погода того дня налаштовувала львів’ян і гостей міста не тільки
на прогулянки, а й на тривалі концерти

просто неба. І якщо на початку „Студентського виру“ вільних крісел було
вдосталь, то згодом до сцени годі було
й підступитися. Оплески й вигуки „браво“ лунали після кожного номеру...
У програмі фестивалю домінували
народні танці та співи, хоч і для авторської творчости місце також знайшлося.
Зокрема, заінтригував глядача виступ
доволі юного (нема ще й року діяльности від його оновлення) студентського
театру УКУ „Різні люди“, котрий показав кілька етюдів, у яких важливими
були жести акторів, міміка, музика та...

картонні шкатулки. Наступним став
виступ капели бандуристок цього ж
університету. Допоки дівчата йшли до
сцени (театрали закінчили швидше,
ніж передбачалось), керівник обох
колективів, випускниця філософськобогословського факультету Анастасія
Войтюк трохи розповіла про УКУ. Бандуристки виконали п’ять творів, особливо
всім сподобалась жартівлива пісня
„Сиділа-м під грушков“.
Львівський національний медичний університет репрезентував свої
таланти як у вокальних композиціях,

[культура]

ч. 16 (2736)
19 — 25 травня 2011

13

коротко
так і хореографічних. Найбільше овацій
отримали виступи народного ансамблю
танцю „Горицвіт“: гуцульський колорит
запропонованих публіці танців продемонстрували і дорослі, і діти — наймолодші учасники колективу.
Після запального, енергійного гопака від „Горицвіту“ оголосили конкурс
серед глядачів. Завдання полягало
у тому, щоб вийти на сцену й прочитати вірш про Львів, заспівати пісню,
звісно ж, про Львів, розповісти якусь
львівську легенду тощо. На сміливців
чекала нагорода — футболка із написом „Львів відкритий для світу“. Серед
трьох відважних опинився й випускник
Львівської політехніки Василь Біль —
він розповів історію про те, як у Львові
з’явилися леви.
Виступ студентів Політехніки переконав присутніх на фестивалі, що добрий
фізик дружить із лірикою. Програма, яку
підготував Народний дім „Просвіта“ при
університеті, стала яскравою візитівкою
закладу: веселі танці від народного
ансамблю танцю „Вірність“, емоційні хореографічні композиції від шоу-балету
„Аверс”, зворушливі пісні від ансамблю

палітра

естрадної пісні „Дежав’ю“ й глибокі —
від народної хорової капели студентів
„Ґаудеамус“. На особливий відгук у
глядачів заслужив фольк-рок оркестр
„Тарасова ніч“: на „ура“ сприймались
і „Веснянка“ („Вербовая дощечка“), і
„пісенька, присвячена нашим чарівним,
казковим трамваям“. Продемонстрували свої таланти, крім того, студенти
ІАРХ — Микола Кочерган прочитав вірш
Василя Симоненка „Український лев“, а
початкуюча співачка Шарін виконала дві
пісні. Заспівала пісню „Іди“ й студентка
ІНЕМ Ольга Лесик. Завершальною крапкою у виступі Політехніки стала пісня
„Козацькому роду нема переводу“ та
в’язанка українських пісень від народного чоловічого хору „Орфей“.
Опісля „Студентський вир“ продовжив вирувати — слухачі поринули у
звуки гітар та инших інструментів майже
професійних музикантів — студентів
ЛНМА імени М. Лисенка. Та навіть після
завершальних акордів творче нуртування у студентства продовжиться — вже в
стінах рідних навчальних закладів.
Наталя ЯЦЕНКО

„...дивна Жінка, що танцює
з місяцем у парі…“

М

инулого четверга у
приміщенні „Укрсоцбанку“ відкрилася перша
персональна виставка
художниці-графіка й відомої ілюстраторки Оксани
Шевців-Мазур. Екпозиція — наскрізь жіночна,
витончена й має відповідну назву, яка є рядком
із поезії її авторки.

Відкриття виставки, за задумом художниці, перетворилося на літературномузичне дійство, у якому взяла участь
не тільки Оксана, а й виконавці співаної
поезії та авторської пісні — студентка
ЛНМУ імени Д. Галицького Оксана Романів, бард Тарас Мазур і фронтмен гурту
„Місто казкових мрій“ Андрій Бочко. Свої
вірші прочитали адвокат Наталя Крісман
та заступник декана технологічного
факультету НЛТУ Юрій Дадак (до слова,
Оксана працює асистентом на кафедрі
дизайну цього університету). Спеціяльним гостем відкриття став Ілько Лемко.
Він грав на гітарі, а його донька співала.
Сприйняття картин підсилюють вірші
авторки, котрі розміщено на аркушах

поруч. „Їх пронизує образ
Жінки, лагідної, сумної,
самодостатньої, инколи
мінливої, але такої, що
хвилює душу“, — так узагальнив свої враження від
побаченого літературний
редактор сайту„Поетичні
майстерні“ Володимир
Ляшкевич. Власне, на цьому сайті й можна прочитати більше творів художниці, задавши у пошук Оксана Мазур (вона
ж — Рудокоса Схимниця, у якої „всі
образи творів — мої власні малюнки“).
Оксана, малюючи Жінку, використовує різні художні техніки: туш, перо,
гуаш, акварель, пастель. Авторськими є
тонування паперу чайною заваркою (картини створено для інтер’єру ювелірного
магазину) та використання на корковій
основі бісерної аплікації. Загалом, картин на виставці шістдесят вісім — лише
приблизно п’ята частина всього доробку
художниці. Це також й ілюстрації до книжок (Оксана оформила понад 50 книг,
серед них — багато дитячих), і роботи,
які є приватною власністю.
Наталя ЯЦЕНКО

У Національному музеї ім. Андрея
Шептицького відкрито виставку
сакрального мистецтва „Свята
родина“. В експозиції представлено твори двадцяти художників
із Києва та Львова. Глядач зможе
через призму образів ідеальної Сім’ї осмислити, чим є для
людини родина, якою є її духовні
засади. Автори ікон належать
до різних шкіл, тому їх образи
будуть близькими для усіх українців, що у майбутньому дасть
змогу показати виставку в инших
містах України.
21 травня у Львівській обласній
філармонії вперше прозвучать
незнані пісні на слова і музику
Анатолія Кос-Анатольського.
Перед глядачами постане цілком
инший композитор — душевний,
закоханий. На концерті почуємо
близько 20 естрадних пісень у
виконанні Олесі Киричук, Оксани
Мухи та Ореста Цимбали у супроводі ансамблю „Високий Замок“
Львівської обласної філармонії.
На вечорі також звучатиме і
живий голос Кос-Анатольського
(авдіозапис). У межах заходу
представлятимуть й виставку унікальних фотографій композитора
1920 — 1940-х років.
У Львові на проспекті Свободи
встановили пам’ятник броварям.
Перший і наразі єдиний в Україні.
Працювали над ним скульптори впродовж майже чотирьох
місяців. Пивовар — щирий і
веселий, бо на плечі несе бочку
пива, всередині якої — складний
годинниковий механізм. Щодня о 17 годині 15 хвилин він
відтворюватиме уривок гимну,
присвяченого пиву, композитора
Кос-Анатольського у виконанні
„Піккардійської терції“.
Львівський палац мистецтв
репрезентує проєкт „Мистецька
школа“ — безкоштовний лекторій
з історії мистецтва. Його гасло —
„Цікаво, доступно, про головне“.
В програмі лекторію: лекції з
історії та сучасности вітчизняної
і світової культури, а також дискусії на актуальні теми сучасного
мистецтва. „Мистецька школа“
працює щовівторка, початок о
19.00.
За матеріялами інформаґенцій
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студентський фестиваль

Весна триває: відкриття, невдачі, успіхи

У

Вдома
найкраще —
довели математики

Світлини Ірини Шутки

Мало того, що команді
Інституту прикладної математики та фундаментальних
наук випав жереб виступати
першими на цьогорічному
фестивалі, їхній концерт
припав ще й на ті кілька робочих днів поміж багатьма
вихідними. Отож, зала була
аж ніяк не переповнена.
Хоча й ті кількадесят уболівальників доволі гучно підтримували свою команду.
А підтримка таки була
їм потрібна. Отримавши
сценарій від автора Романа
Тимківа ще у січні (він перебуває в Канаді), математики
так і не змогли зжитися зі
сценою настільки, щоб почуватися на ній впевнено.
Якби Михайло Клопоток
додав до своєї постійної
присутности у більшості
номерів ще й більше акторської гри, екскурсія гостей з
Канади Львовом могла би
вийти просто захопливою.
А передумови для цього були: весь концерт був
„рівний“ — без ям і провалів, танцювальні та во-

ІМФН

кальні номери поєднували
канвою-маршрутом, у які
вклинювалась доволі дотепна реклама спонсорів
(часом антиреклама).
Того самого досвіду (чи
то просто трохи більше праці
над власним талантом) бракувало й усім співакам: Юрій
Лозинський трохи не дотягував, Михайло Романишин
на скрипці (а-ля Рибак) грав
набагато краще, ніж співав,
Дмитро Чаплаєв не відстав
би від Сашка Положинського
(читав реп під його музику),
якби краще знав слова.
Загалом усі якось дуже
хвилювались. Марія Горак із
танцювально-гімнастичною
композицією викликала
симпатію, тому даремно так
сильно переживала. Але, на
жаль, із хвилюванням важко
боротись. Із полегшенням
команда зітхнула лише на
фінальному відео „Місто“.
Роман Тимків довів: попри прилизаність Канади у
Львові краще.

Недо- + переОчевидно, студенти Інституту будівництва та інженерії
довкілля не розраховували,
що їхній виступ оцінювати-

Світлина Наталії Павлишин

продовж двох робочих тижнів творчі студенти Політехніки
намагалися вразити глядачів та суддівську колегію своїми
талантами та гумором. Шкода, що останнім часом більшість
команд зосереджується саме на КВНі, адже його жанри
вдаються далеко не всім. Хотілось би більше оригінальних
виступів, аби обличчя кожного інституту стало впізнаваним.

ІНЕМ

ме суддівська колегія, адже
програми виступу (хоча би в
одному примірнику) ми так
і не отримали навіть після
завершення концерту. А
може, увесь виступ — це був
експромт? Ще одним доказом на користь цієї версії
була незавершеність більшости номерів, через що
цікаві ідеї виглядали дуже
сиро. Наприклад, добре
почали передачу „Шукаю
тебе“, куди прийшов викладач, котрий востаннє бачив
групу БД-27 ще на початку
семестру, студент, котрий
шукає похідну і т.д., а далі —
змазали. Назва турагенції
„Ja loh“ — теж цікаво, але
ж що далі? Отож, КВНівські
жанри команді не вдалися.
Хіба за винятком номера
„Бухамер“ — новий позашляховик у виконанні Івана
Трендюка виглядав переконливо. В решті номерів
студент перегравав.

ІКНІ

Краще будівельникам
вдалося співати — і в стилі
реп (вічна тема „навіщо я
любив, навіщо я кохав?“),
і в стилі поп. Повітряному
гімнастові бракувало легкости. Словом, працювати ще
команді і працювати!

На поверхні
літератури
Моя однокласниця — натуральна блондинка якось
вирішила пофарбувати волосся на чорне, щоб виглядати розумнішою (насправді вона і є недурна).
Спитаєте, а до чого тут вона?
Саме з цією історією в мене
виникла асоціація, коли завершився концерт Інституту
економіки та менеджменту.
Команда взяла собі інтелектуальну тему — боротьба зарубіжної класичної
літератури з сучасною та
з новітніми технологіями.
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Але навіть не спробували
копнути глибше, поверхово
„погуглили“ — і все. Високі
фрази на кшталт „життя без
книги — як німе кіно“ не
були підтверджені нічим.
Тому концерт виглядав
цілісним не завдяки провідній літературній темі
(цілком у стилі були витримані лише програма зі
справжнім чорнилом на
столах, афіша та оформлення сцени), а всупереч.
Насправді ж провідною
була тема любови — до
життя, до коханої людини
тощо. І найкращими були
номери, присвячені цьому
почуттю: авторський вірш
завжди соціяльно гострої та
актуальної Олесі Рудавської
(„ось так в житті по-різному
буває: не вмієм з вами цінувати те, що маєм“), пісня
„Віва перлей“ у виконанні
дуету (гість + Оля Лесик),
танго і джайв, рок-н-рольне
попурі.

„Скандал“ в
„Аудиторії“
Що „Скандал“ в „Аудиторії“ і
так буде (як і решта команд),
студенти ІКНІ спрогнозували правильно. А от що
ковбойський гумор у стилі
панк буде зрозумілий і глядачам, і членам журі — це
не зовсім так. Мова цього
стилю — не для всіх. Саме
тому і мультик про мандри
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ІХХТ

в пустелі був якийсь незрозумілий. Сюжет про мандри
можна було збагнути, але
от що автор хотів сказати
цим? А шкода, бо на відміну
від звичайного відео, для
створення мультфільму слід
добряче попрацювати.
Так само видно було, що
команда працювала над
музичним оформленням
концерту — це був живий
гітарний супровід, котрий
доповнив оформлення сцени
загалом. Прикрасили виступ і
гості з танцем канкан. А сучасний танець Юрія Кондратюка
та Насті Добуш виглядав дуже
симпатично й мило. І співачка Ольга Лобуцька, і Ольга
Шеремета з авторським віршем, і гуморист Анатолій
Лучко не підвели команду.
З-поміж трьох Анатолієвих
віршів журі найбільше вподобали вірш про те, котре

„хтось робить наодинці і про
це не каже жінці“ — „то не
пудра, не газета, то шкідлива
сигарета“.

Глядачі скучили
за … класикою
Що спільного між хіміками та
медиками? Зрозуміло, білий
халат. Очевидно, саме цей
реквізит (плюс популярність
„лікарських“ серіалів) закладено в основу ідеї концерту.
Хоч самі студенти кажуть,
що ідея виникла через те,
що „дурдом“ у нас є нагорі.
Отож, 12 травня ми читали
щоденник інтерна, котрий
практикувався у психлікарні
№ 5. Взагалі, з такою темою
слід поводитись обережно,
адже з хворих не сміються,
однак команді вдалося не
переступити тої небезпечної межі й не перейти на

„чорнуху“. Так, СТЕМи та
мініатюри не були дуже дотепні та чудово поставлені,
але принаймні їх вистачило,
щоб стати канвою виступу.
На цю основу команда
нанизала кілька справді
вдалих і добре зроблених
номерів: танець театральних ляльок, соціяльний номер (пантоміма, де Амур
допомагає закоханим перебороти спокуси — иншу
жінку, гроші, думки про
самогубство), музичний
номер „Українські класики:
старе послання — нове
бачення“ (реп на вірші Івана Франка, Лесі Українки,
Тараса Шевченка викликав
бурхливі овації), пристрасна
румба та справді феєричний
фінальний номер.
Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю

талантам — реалізацію!
ля розвитку сучасного театрального мистецтва в Україні важливий не лише стан функціонування театрів,
Д
а й наявність добрих україномовних драматичних творів та підтримка молодих акторів, які б змогли у своїх
роботах поєднати нові тенденції із українською традицією. Тому...

Мистецька майстерня „Драбина“
оголосила конкурс п’єс „Драма.UA“
Мета конкурсу — популяризація сучасної української
драматургії серед молоді та українського суспільства,
підтримка молодих драматургів та сучасної драматичної
творчости, сприяння просуванню актуальної української
драматургії на театральні підмостки і в літературні видання.
Конкурс „Драма.UA“, окрім можливости реалізації через
драматургію молодих талантів та їх ідей, передбачає залучення авторів-драматургів до фестивалю аматорського
театрального мистецтва.

Умови участи в конкурсі:
1. До конкурсу допускаються авторські неопубліковані
драматичні твори українською мовою.
2. Роботи необхідно надіслати до 25 травня 2011 року на
електронну адресу оргкомітету фестивалю drama.ua@
gmail.com.
3. Учасникам конкурсу необхідно заповнити анкету на сайті
фестивалю www.drabyna.org або надіслати її поштою на адресу оргкомітету. Результат конкурсу буде оголошено на сайті.
Не проґавте свій шанс!
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[фізкультура і спорт]

п’єдестал

Нагороди —
найкращим!

ч. 16 (2736)
19 — 25 травня 2011

універсіяда-2011
а спортивному майданчику ЛДІНТУ імени В. Чорновола баскетболісти
Н
вишів розіграли нагороди Універсіяди-2011. Вихованки заслуженого
тренера України професора Віктора Корягіна та викладача Галини Гребінки
блискуче виступили на цих змаганнях

Світлина Наталі Яценко

Баскетболістки Львівської
політехніки — чемпіони

Збірні команди Політехніки з
різних видів спорту постійно
беруть участь в універсіядах
України (непарні роки) та у
Спортивних іграх України
(парні). Починаючи з VIII Літньої
універсіяди України (2007 рік),
Львівська політехніка впевнено
посідає друге місце...
На початку травня у Харкові
відбулося відкриття Х Літньої
універсіяди України, до програми якої ввійшло 29 видів
спорту. Відкриття відбулося в
Палаці спорту „Ювілейний“ і
розпочалося з виконання Гимна
України та підняття найкращими студентами-спортовцями
Державного прапора України
і прапора Спортивної студентської спілки України. На
відкритті були присутні близько
трьох тисяч студентів, а також
адміністративні особи й ректори
провідних вишів. Студенти
Харківської державної академії
фізичного виховання продемонстрували глядачам яскраві
показові виступи.
Після відкриття відбулося нагородження переможців ІІ Спортивних студентських ігор України
2010 року. Серед ВНЗ третьої
групи, в яких кількість студентів
більше 10 тисяч, переможцем
став Харківський національний
технічний університет „ХПІ“.
Кубок і почесну грамоту за друге місце вручено й Львівській
політехніці.
Н. Я.

Дівчата-політехніки перемогли традиційних лідерів студентського баскетболу
Львівщини — команду баскетболісток
Університету фізичної культури та инші
команди першої групи. А загалом
хронологія їх перемог виглядала так:
ЛНАУ — 75:40, ЛДІНТУ імени В. Чорновола — 55:33, ЛНУ імени І. Франка — 55:36
і ЛДУФК — 68:44.
Чемпіонками Універсіяди-2011 стали
баскетболістки Львівської політехніки — Олена Гавенко (ІТРЕ), Ганна Мітюк,
Ірина Кусік (ІНЕМ), Катерина Качан, На-

дія Ряба (ІІМТ), Анастасія Хмелевська,
Неля Нестерук (ІГСН), Ксенія Довбанюк
(ІКТА), Наталя Дімітрієвич (ІАРХ), Ганна
Цимбалюк (ІГДГ), Надія Дверій, Соломія
Борова (ІХХТ).
Срібні призери — дівчата ЛДУФК (ЛНУ
імени І. Франка — 43:29, ЛДІНТУ імени
В. Чорновола — 55:36, ЛНАУ — 51:34).
Бронзові нагороди у команди ЛНУ імени
І. Франка (ЛДІНТУ імени В. Чорновола —
53:20, ЛНАУ — 48:34). Наступні місця,
відповідно, посіли — ЛНАУ, ЛДІНТУ імени
В. Чорновола, НЛУУ, ЛІБС, ЛКА.

суперліга

Четверті серед найсильніших

У

чемпіонаті України суперліги з
баскетболу сезону 2010 — 2011
років за команду дублерів „ПолітехнікГа л и ч и н а “ в и с т у п а л и с т уде н т и баскетболісти Львівської політехніки.
І хоч не всіх суперників вдалося перемогти, спортивну честь Львівщини вони
захистили вдало.

Формат чемпіонату передбачав два
етапи. Перший етап — ігри регулярного
чемпіонату, де команди за коловою
системою визначили вісім команд, котрі
на другому етапі за системою плей-офф
розігрували нагороди чемпіонату дублерів України.
На першому етапі львів’яни зуміли
посісти сьоме місце й отримати право
продовжувати боротьбу за нагороди
чемпіонату. Першим їх суперником
стали баскетболісти Запоріжжя, котрі
посіли ІІ місце у регулярному чемпіонаті.
Вихованці заслуженого тренера України
Анатолія Заверикіна вирішили взяти
реванш за поразки і налаштувалися на
перемогу. І цю перемогу вони „вирвали“
у важкому поєдинку на баскетбольному
майданчику Дніпропетровська — 68:65
та здобули можливість продовжувати
боротьбу за І — ІV місця.
Наступним суперником політехніків
стали господарі змагання — команда
БК „Дніпро“. Львів’яни діяли на майданчику рішуче, тактично грамотно,
мобілізували свої психологічні зусилля,
тому вихованці баскетбольної школи

Дніпропетровська, хоч і перемогли,
але з мінімальним рахунком — 86:80.
Як з’ясувалося потім, це був програш
майбутнім чемпіонам.
У боротьбі за третє місце львів’яни
зустрілися з командою БК „Донецьк“. Напружена боротьба за бронзові медалі закінчилася на користь донеччан — 91:80.
Результати чемпіонату України серед команд-дублерів суперліги: І місце — БК „Дніпро“, ІІ місце — БК „Київ“,
ІІІ місце — БК „Донецьк“, ІV місце — БК
„Політехнік-Галичина“. Наступні місця
посіли (відповідно) — БК „Хімік“ (м.
Южний), „Азовмаш“ (м. Маріуполь),
команди з міста Запоріжжя й Миколаєва, „Кривбас Баскет“ (м. Кривий Ріг),
БК „Одеса“ (м. Одеса), „Будівельник“
(м. Київ), „Азот“ (м. Дніпродзержинськ),
„Говерла“ (м. Івано-Франківськ).
Спортивну честь Львівщини захищали Антон Давидюк, Андрій Багрій (ІГСН),
Юрій Кущак (ІКТА), Микола Мазурок
(ІКНІ), Павло Сніщук (ІІМТ), Анатолій Кіт,
Артем Драгончук (ІНЕМ), Андрій Співак
(ІГДГ), Антон Джигіль (ІАРХ), Денис та
Максим Тютюники (ІБІД), Микола Полюляк (ІХХТ), Олександр Косован (ІТРЕ).
Тепер баскетболісти Львівської політехніки готуються до студентських чемпіонатів України та Европи. Тож успішних
їм стартів!
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного
виховання Львівської політехніки,
майстер спорту

[перерва]

ч. 16 (2736)
19 — 25 травня 2011

17

Кросворд
Горизонтально:
5. Батьківщина Медеї. 10. Церковно-адміністративна організація, що об’єднує віруючих, яких обслуговують церковнослужителі одного храму. 11. Підвищення для виступу промовців.
12. Псевдонім українського поета-неокласика Освальда
Буркґардта. 13. Велика травоїдна тварина з рогом на переніссі,
яка живе в Африці. 15. Гора в Греції, монастирський осередок
і центр грецького православ’я. 16. Оркестрова п’єса, вступ
до опери, балету. 19. Загальноприйнятий взірець, норма,
трафарет, шаблон. 22. Жінки багатого мусульманина. 23. Найбільший духовий клавішний музичний інструмент. 24. Квартал
міста, відведений для примусового поселення груп людей
певної національности, раси, релігії. 25. Письмове ювілейне
привітання. 26. Парнокопитний ссавець родини жирафових,
поширений в Африці. 27. Роман Ф. Достоєвського. 30. Керівник
факультету у вищій школі. 32. Місто в Єгипті, відоме святинею
Абу-Сімбел та висотною греблею. 33. Рідне місто Тартарена.
35. Історична область на заході України. 37. Мілке місце річки, в якому можна переходити на инший бік. 39. Речовина
з мікроскопічних грибів, що викликає бродіння. 42. Один із
мушкетерів Дюма. 43. Надзвичайно тяжка форма грипу, яка
охопила багато країн світу в 1918 — 1919 роках. 44. Отруйна
бур’янова рослина. 45. Наукова праця, де докладно розглянуто
якесь конкретне питання чи окрему проблему.
Вертикально:
1. Спеціяльний одяг із шоломом і дихальним апаратом, у якому людина може виконувати підводні роботи, здійснювати
космічні польоти. 2. Спілка, об’єднання держав, організацій
на основі договірних зобов’язань. 3. Відокремлене іконостасом підвищення в церкві, де розташований престол. 4. Запалення слизової оболонки гортані. 6. Американський кінорежисер, автор фільмів „Щелепи“, „Парк юрського періоду“,
„Інопланетянин“. 7. Планета Сонячної системи. 8. Результат
додавання кількох величин. 9. Особа, що готує прилади для
лабораторних занять або лекцій в університеті. 14. Природна або штучна заглибина, заповнена водою. 16. Автор
або послідовник утопії. 17. У грецькій міфології уособлення
смерти; брат-близнюк Гіпноса. 18. Попередня згода держави
прийняти певну особу як главу дипломатичного представництва иншої країни. 19. Чорний піджак з довгими, обшитими
шовком вилогами. 20. Рослини з оранжево-жовтими квіткаВідповіді на кросворд,
опублікований
у числі 14-15
Горизонтально: 5. Фонендоскоп. 8. Погода. 10. Епілог.
11. Легат. 14. Сатрап. 16. Аташе. 18. Нарвал. 20. Обама. 21. Лаваш. 23. Матрац. 26. Собор. 27. Мальта. 29. Слайд. 31. Скарга.
32. Іронія. 33. Нумізматика.
Вертикально: 1. Конотоп.
2. Непал. 3. Аскет. 4. Полігон. 6. Долар. 7. Гомер.
9. Ягуар. 12. Капітан. 13. Капуста. 15. Амбра. 16. Аракс.
17. Еклер. 19. Агава. 22. Абзац. 24. Ряска. 25. Цвіркун.
27. Марокко. 28. Львів.
29. Саміт. 30. Дієта.

ми; календула. 21. Багаторічна кущова рослина з великими
запашними квітками й стеблом, вкритим колючками. 28. Послідовне розміщення посад, чинів від найнижчих до найвищих у порядку їх підлеглости. 29. Змішування сортів вин для
поліпшення їхньої якости. 31. Потужне судно, що торує шлях
иншим суднам у замерзлому морі. 34. Одне з чисел, що визначає положення точки на площині відносно прямокутної
системи координат. 36. Кошти на утримання, які зобов’язані
надавати одні члени сім’ї иншим членам сім’ї (неповнолітнім
дітям, непрацездатним батькам). 38. Транспортне підприємство для експлуатації та ремонту локомотивів, вагонів.
40. Форма мусульманської теократії. 41. Обговорення якогонебудь питання, обмін думками; дискусії. 42. Кораловий
острів кільцеподібної форми.
Склала Христина ВЕСЕЛА
Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

хіт-парад

Хай переможе ваш кумир!
16 травня на сайті нашої газети www.
audytoriya.lviv.ua у фінал вийшло чотири
композиції. Знову третє місце посіли відразу дві композиції: „Говорили і курили“
від завжди актуального „Скрябіна“ та „Очі
відьми“ від добре знаної „Піккардійської терції“. За ці композиції проголосували однаково — 11,1% наших читачів.
На другій сходинці опинилася пісня про кохання (а що ж іще може бути популярним
навесні?!) „П’ю з твоїх долонь“ — гурту
„Друга ріка“. 33,3% прихильників нашого
хіт-параду віддали свої голоси власне за
неї. А переможцем стала пісня „Снилися
живі“ у виконанні групи „Колір ночі“ —
44,4% слухачів високо оцінили як текст,

так і музику цієї короткої рок-композиції
з присмаком містики.
Переможців-вгадувальників і цього
разу, на жаль, не виявлено. Тож гарні призи знову залишаються у редакції. 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 30 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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[реклама та оголошення]
Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
професорів кафедр:

•
•
•
•
•
•
•

автоматизованих систем управління (1);
автомобільних шляхів (1);
будівельного виробництва (1);
вищої математики (1);
електричних машин і апаратів (1);
електричних систем і мереж (2);
електронних приладів (1);
електронно-обчислювальних машин (1);
• електроприводу і автоматизації промислових
установок (2);
• експлуатації та ремонту автомобільної техніки (1);
• загальної хімії (1);
• зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (1);
• інформаційних систем та мереж (3);
• комп’ютеризованих систем автоматики (1);
• менеджменту та міжнародного підприємництва (3);
• метрології, стандартизації та сертифікації (1);
• мостів та будівельної механіки (1);
• напівпровідникової електроніки (1);
• охорони праці (1);
• психології, педагогіки і права (1);
• телекомунікацій (2);
• фізики (1);
• фізичної та колоїдної хімії (1);
• фотограмметрії та геоінформатики (1).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву; особовий листок з
обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії
документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені
звання; список друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим порядком.
Термін подання документів на конкурс — місяць
з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів,
вул. С. Бандери,12, кімн.303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат
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Многая літа!
Щиро вітаємо з Днем народження проректора з
науково-педагогічної роботи та соціяльного розвитку
Богдана Васильовича МОРКЛЯНИКА.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток № 0814222, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Панаса Романа Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Бас Анастасії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Тарновської Олесі Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мубіді Майока Батлер.

Колектив науково-дослідної частини Львівської
політехніки зі сумом сповіщає, що 16 травня 2011
року відійшла у вічність багаторічна працівниця
Львівської політехніки
Ірина Володимирівна Раунова,
людина чуйна, доброзичлива, яка з великою повагою ставилася до кожного відвідувача — від студента до професора,
яку всі любили та поважали.
Висловлюємо щире співчуття родині та друзям покійної.

Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології ІХХТ Львівської політехніки висловлює щирі співчуття завідувачу кафедри професорові Володимиру Павловичу Новікову
з приводу тяжкої втрати — смерти матері
Ганни Станіславівни.

Колектив Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки висловлює співчуття завідувачу кафедри
СКС професорові Роману Богдановичу Дунцю з приводу смерти його
матері.

[у фокусі]
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Кохання не знає кордонів

Світлини Софії Матвіїв

У наступному
числі — репортаж
із весілля
випускниці
Львівської
політехніки
Ольги Гудз
і японського
бандуриста
Сакуми Сюіці

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №110440.
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