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ХVIII ярмарок кар’єри  
у Львові відвідало  
близько 700 осіб

Геодезисти-політехніки 
співпрацюватимуть  
з НВО „Картографія“

Матеріяли студентської 
експедиції експонували  
на виставці

Урочистий момент нагородження  
переможця Всеукраїнської студентської 
олімпіяди з гідравліки Ігора Мисака
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Чи провадите Ви здоровий  
спосіб життя?

За даними медичних досліджень, 
стан здоров’я людини на 25% 
залежить від спадковости, 
25% — від рівня медичного 
забезпечення і на 50% — від 
її способу життя. Негативно 
впливають на формування 
способу життя людей поганий 
стан екології, нераціональне 
харчування, обмеження доступу 
до занять спортом, засилля 
реклами алкогольних та тютюно-
вих виробів тощо. Стан здоров’я 
молоді в Україні критичний: май-
же 90% учнів мають відхилення 
у здоров’ї, понад 50% — незадо-
вільну фізичну підготовку.

Розв’язання проблеми поліп-
шення здоров’я підростаючого 
покоління в нашому суспільстві 
в основному покладено на ви-
кладачів фізичної культури та 
медиків. Але ні одні, ні другі, на 
жаль, не підготовлені до пропа-
ганди переваг здорового способу 
життя і не завжди самі є у цьому 
прикладом.

Кафедра фізичного виховання 
Львівської політехніки опитала 
202 студентів нашого універ-
ситету. На запитання „Що ви 
розумієте під поняттям здоровий 
спосіб життя?“ 85% респон-
дентів відповіли: „Не вживати 
спиртного, не курити, займатися 
спортом“. З них 3% додали, 
що необхідно загартовуватися 
і виконувати гігієнічні вимоги. 
З цього випливає, що студенти 
мають поверхневе уявлення 
про сутність здорового способу 
життя.

Поняття ж „здоровий спосіб 
життя“ є багатогранне. У ході 
фізичного виховання вирішу-
ються різні завдання: виховання 
морально-вольових якостей осо-
бистости, вироблення прагнень 
до занять фізичними вправами, 
профілактика шкідливих звичок; 
ознайомлення з режимом праці 
та відпочинку, режимом харчу-
вання; виконання вимог санітарії, 
гігієни, загартування; психо-
фізична регуляція організму; 
розвиток якостей, необхідних 
для захисту Батьківщини. Саме 
ці складові утворюють сутність 
здорового способу життя.

Сергій Следзь, студент третього курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Регулярно займаюся важкою 
атлетикою“

Невживання таких отруйних речовин як алкоголь, наркотики, 
тютюн, правильне харчування — рідкі і теплі страви, більше 
білків і каш — оце і є здоровий спосіб життя. А ще слід більше 

ходити, взагалі рухатися та менше нервуватися, уникати стресів. Я всього цього до-
тримуюсь, а також регулярно тричі на тиждень займаюсь важкою атлетикою. 

Віталій Кучеренко, студент другого курсу факультету електроенерго-
техніки та автоматики Національного технічного університету України 
„Київський політехнічний інститут“:

„Важливо підтримувати свій фізичний 
і духовний тонус“

Гадаю, що здоровий спосіб життя — це життя без шкідливих 
звичок із постійним підтриманням свого фізичного тонусу та 
духовности. До речі, на природі можна не тільки бігати, а й книжку читати. На те-
риторії Київської політехніки є парк і ввечері там багато хто бігає. У нас проводиться 
чимало спартакіяд, різних турнірів, з’явилася мода на турніри-реконструкції з певних 
історичних подій. Подобається, що у нашому університеті багато видів спорту. Я 
вибрав секцію дзюдо. Але крім секції, кожен студент повинен місяць тренуватися 
ще й у басейні і здати нормативи з плавання та легкої атлетики. Чого мені бракує? 
Хотілося б їсти більше фруктів, але київські ціни на них кусаються.

Опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Галя Баб’як, студентка п’ятого курсу Інституту хімії та хімічних техно-
логій Львівської політехніки:

„Головне — мати позитивне  
ставлення до життя“

Я не п’ю, не курю, ввечері, до початку сесії, бігала на стадіоні 
біля гуртожитків. Але просто дотримуватися правил замало, 
важливо мати позитивне ставлення до життя. Якщо ти веселий, у тебе переважно 
добрий настрій, то навіть якщо куриш, будеш здоровіший, ніж той, хто не курить, 
але сприймає світ похмуро. Аби бути здоровим, треба бути щасливим. 

Ліля Ониськів, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Правила знаю, але не маю часу 
їх дотримуватися“

Правила знаю: алкоголь вживати в міру і то — на свята, не 
курити, займатися спортом, більше часу проводити на повітрі, 
добре харчуватися… Я займалась би спортом, але часу нема — 
мушу вчитися. Харчуюся погано: зранку не встигаю поїсти, їм 

на ходу, а приходжу втомлена після навчання, то взагалі їсти не хочу. 

[Ваша дУМКа]
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Минулого четверга, 19 травня, у 
Львові на проспекті Свободи 

(від фонтану перед Оперним теа-
тром до площі перед пам’ятником 
Т. Шевченкові) відбувся виїзний захід 
Львівського обласного центру зайня-
тости та Львівської політехніки „Тебе 
шукає робота!“. У вже традиційному 
щорічному Ярмарку кар’єри для 
молоді взяло участь понад 80 праце-
давців, котрі пропонували близько 
тисячі вакансій. Ярмарок проводиться 
з метою сприяння молоді в адаптації 
до ринку праці та майбутньому пра-
цевлаштуванні.

На відкритті заходу голова Львів-
ської ОДА Михайло Цимбалюк висло-
вив думку, що така ініціятива ЛОЦЗ є 
добрим прикладом для инших регіонів 
области. Такий захід — чудова можли-
вість для тих, хто хоче працювати, зна-
йти роботу. Від Львівської політехніки 
учасників привітав керівник відділу 

працевлаштування та зв’язків з ви-
робництвом Олег Логуш.

Олег Яницький (директор компанії 
Sika Footwear, котра виготовляє взуття) 
наголосив на тому, що зараз важко 
знайти не тільки роботу, а й доброго 
працівника. Роботодавець відзначив 
системний підхід до вирішення про-
блем ринку праці — спільні заходи вла-
ди, роботодавців та центру зайнятости.

Заступник міського голови Львова 
Олег Синютка додав, що цей захід спо-
нукає повірити у свої сили. Львівська 
міська рада представила на Ярмарку 
програму „Перший кар’єрний крок“. 
Керівник програми — заступник на-
чальника відділу кадрів ЛМР Галина 
Бордун у розмові з журналістом „Ауди-
торії“ підтвердила, що важливе саме 
спільне проведення Ярмарку, тобто 
тут співпрацюють органи місцевого 
самоврядування, державні органи, 

[nota bene!]

Закінчення на 4 с. →

На засіданні спілки ректорів 12 
травня перший заступник міністра 

освіти і науки, молоді та спорту Євген 
Суліма, доповідаючи про проєкт За-
кону „Про вищу освіту“, наголосив, 
що його мають розглянути на регіо-
нальних радах ректорів до 23 травня.

Ректори Львівщини зібралися у По-
літехніці 19 травня. Голова ради ректо-
рів Юрій Бобало поінформував колег, 
що з близько 600 пропозицій, поданих 
студентами (285), асоціяціями вишів 
(157) та ин. враховано близько 60.

Керівники вишів Львівщини, озна-
йомившись із редакцією проєкту від 
16 травня 2011 року, вирішили подати 
ще кілька пропозицій. Зокрема, у пунк-
тах про підготовку докторів філософії 
та докторів наук вони пропонують 
використовувати також инші форми 
підготовки кадрів вищої кваліфікації, 
які використовуються зараз.

Йшлося також про те, що пункт 
про автономію вишів нівелюється 
чинним законодавством, зокрема 
щодо прав на земельні ділянки та 
щодо фінансово-господарської неза-
лежности.

Юрій Ярославович відзначив та-
кож появу нових пунктів у проєкті. 
Серед инших це пункт, котрий стосу-

ється мистецьких закладів, котрим 
дозволили обирати на керівника 
вишу особу, котра не має ступеня 
доктора філософії чи доктора наук, 
однак має почесні звання (народного 
чи заслуженого діяча певної галузі 
культури). Також у проєкті з’явилась 
нова стаття про зовнішнє незалежне 
оцінювання.

Свої пропозиції рада ректорів пе-
редала до Міністерства. До 1 червня 
законопроєкт мають передати на роз-
гляд Верховної Ради.

Серед поточних питань Юрій Боба-
ло повідомив про можливість для ви-
шів скеровувати своїх випускників на 

роботу не тільки в державні установи, 
а й у комерційні структури.

Президент Національного сту-
дентського союзу Анатолій Ігнатович, 
котрий працював над проєктом Закону 
в експертній комісії, поінформував 
ректорів, що всі студентські пропозиції 
в документах враховано: і фіксована 
плата впродовж усього терміну на-
вчання, і розмір стипендії, не нижчий 
від прожиткового мінімуму тощо. 

На момент підготовки „Аудиторії“ 
до друку відбувається молодіжний 
форум зі студентським самоврядуван-
ням, ініційований МОНМС.

Т. П.

за овальним столом

Закон „Про вищу освіту“ ухвалюватимуть влітку

ярмарок кар’єри

По роботу — на стометрівку
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центр зайнятости, приватний бізнес, 
державні підприємства:

― Люди мають мати право вибору. 
А наше завдання (органів місцевого 
самоврядування) запропонувати їм 
різні шляхи. Є вакансії, починаючи 
від комунальних підприємств (нам 
бракує кваліфікованих інженерів-
житловиків), потребують людей і 
громадські організації, які займаються 
благодійністю, культурними та турис-
тичними напрямами тощо. Цього року 
ми зробили презентації за напрямами: 
комунальний, житловий, юридичний, 
культурний.

„Львівобленерго“ — постійний 
учасник Ярмарків кар’єри.

― До нас приходить близько трьох-
сот зацікавлених, — розповідає ме-
неджер з персоналу компанії Андрій 
Шаповалов. — Однак тих фахівців, які 
нас цікавлять (інженери-електрики, 
електротехніки), приходить лише 15 ― 
30. Щоправда, випускників Політехніки 
ми „перехоплюємо“ ще під час їх на-
вчання в університеті. Але завдяки 
участі в Ярмарку ми знайомимося з 
иншими підприємствами, котрі теж 
беруть участь, ділимося досвідом, 
налагоджуємо контакти з відділами 
кадрів. І вже потім навіть обмінюємось 
шукачами роботи: наприклад, якщо до 
мене прийшло 20 економістів, то я за-

лишаю собі одного, а решту скеровую, 
скажімо, до колег із банку. Крім цього, 
для компаній-учасників цей захід — 
додаткова можливість реклами.

Роботу на Ярмарку шукали люди 
різного віку. Можна було побачити і 
студентів, і людей передпенсійного 
віку, і тих, хто порівняно недавно за-
кінчив виш.

Хлопець із портфелем (Орест Са-
ган) виглядає на студента, однак за-
певняє:

― Я вже давно закінчив Національ-
ну академію управління в Києві (маю 
юридичний, економічний і військо-
вий фах). Тепер повернувся додому 
до Львова, тому хочу знайти роботу. 
Вважаю, що Ярмарок кар’єри — це 
зразковий захід для нашого Львова, 
тому що тільки тут збираються докупки 
багато людей, можна зразу порівняти, 
де краще. Багато часу не маю, тому 
планую залишити з 60 резюме.

― Я працювала, паралельно навча-
ючись заочно в фінансовій академії, — 
розповідає Надія Куплевська. — Зараз 
у мене закінчився контракт і я шукаю 
нове місце роботи. Я вже залишила 
кілька резюме у різних роботодавців. 
Вважаю, що це добрий захід, бо можна 
оперативно познайомитися з багатьма 
працедавцями.

За даними ЛМР, захід відвідало 
близько 700 осіб.

Тетяна ПАСОВИЧ

→ Закінчення. Початок на 3 с. 

Минулого тижня у Львівській по-
літехніці відбувся ІІ етап Всеукра-
їнської олімпіяди з теоретичних 
основ електротехніки. Учасників та 
переможців привітали проректор 
дмитро Федасюк та завідувач 
кафедри теоретичної та загальної 
електротехніки Інституту енерге-
тики та систем керування Петро 
Стахів.

Перше місце виборов Сергій Гуральнік 
(Приазовський державний технічний 
університет), друге розділили з дуже 
малою різницею Максим Козлов 
(Харківська національна академія 
міського господарства) та Віктор 
Суботін (Одеський національний 
політехнічний університет), третє 
посів Роман Ференсович (Львівська 
політехніка).

Команда НТУУ „КПІ“ посіла нео-
фіційне І місце. Так само неофі-
ційно організатори відзначили всіх 
дівчат — учасниць олімпіяди, котрі 
наважилися на участь у цих техніч-
них змаганнях.

Т. П.

В інтелектуальному змаганні — сту-
денти мали розв’язати шість задач 
за різними розділами дисципліни 
„Гідравліка“ — сили випробували 32 
учасники з 14 навчальних закладів 
із Києва, Донецька, Алчевська, Сум, 
Одеси, Харкова, Кривого Рогу, Дніпро-
петровська, Івано-Франківська, Львова 
(Політехніка та Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльности). 
Політехніку, крім переможця Ігора 
Мисака, представляли ще Мар’ян Вега 
(АТ-32) та Ігор Флис (ГТ-31).

Серед команд перше місце посіли 
гості з Донецького національного 
технічного університету, друге — по-

літехніки, третє — студенти Київського 
національного університету будівни-
цтва і архітектури.

Дипломи та грамоти гідравлі-
кам вручили проректор з науково-
педагогічної роботи Політехніки 
Дмитро Федасюк і завідувач кафедри 
гідравліки та сантехніки Політехніки 
Володимир Чернюк. На урочистому 
закритті олімпіяди на адресу кафе-
дри ГІС було сказано чимало при-
ємних слів: гості дякували за вдало 
дібрані задачі (три з них зокрема 
запропонував доцент Володимир 
Жук, який, до слова, й готував по-
літехніків до олімпіяди), за органі-

зацію та відкритість. Для учасників 
олімпіяди продумали гарну й наси-
чену програму перебування у Львові: 
екскурсія містом, у Шевченківський 
гай, замками Львівщини; відвідали і 
музей історії Політехніки та виставку 
наукових досягнень.

А 12 переможців олімпіяди, цілком 
можливо, знову зустрінуться восе-
ни, аби представити нашу країну на 
міжнародній олімпіяді з гідравліки. 
Вона відбудеться в Одесі і в ній також 
візьмуть участь представники Росії, 
Білорусії та Молдови.

Ірина ШУТКА

предметна олімпіяда 

Господарям —  
почесне третє 
місце

ярмарок кар’єри

По роботу — на стометрівку

знай наших!

„Це найкращі студенти-гідравліки України“ — сказала декан ІБІд Христина Соболь про учасників ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіяди з гідравліки, який відбувся у стінах Львівської політехніки минулого 

тижня. Ну а найкращим із найкращих став студент Львівської політехніки Ігор Мисак (ТЕ-41)

„Це найкращі студенти України“

[СТУдІї]
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Та чи всі політехніки зна-
ють про минуле хімічної 
освіти і науки в Політехніці, 
відчувають себе продовжу-
вачами славних традицій 
знаменитих попередників, 
патріотами свого інституту 
та університету? Знання 
історії alma mater, безпе-
речно, необхідне як сту-

дентам, так і випускникам, 
має позитивний вплив на 
їхнє навчання і майбут-
ню трудову діяльність. Це 
особливо актуально для 
нинішніх часів постійної 
зміни соціяльно-політичних, 
економічних і моральних 
орієнтирів. Бо ж відомо, 
що суспільство, яке не знає 

свого минулого, не варте 
майбутнього.

Цього року Львівська по-
літехніка відзначає 140-річчя 
заснування кафедри хімічної 
технології, що зумовило 
перехід від поширеної на 
той час хімічної освіти до 
хіміко-технологічної, закла-
ло підвалини майбутньої ор-
ганізації профільних кафедр, 
потім хіміко-технологічного 
факультету і нині Інституту 
хімії та хімічних технологій. 
Ця знаменна подія в історії 

нашого університету спри-
яла його піднесенню до 
рівня провідних політехнік 
Европи, дала змогу забез-
печувати промисловість 
Галичини кваліфікованими 
фахівцями-хіміками.

З наступного числа тиж-
невик „Аудиторія“ розпо-
чинає цикл публікацій про 
історичний процес виник-
нення і розвитку хімічної 
освіти та науки у Львівській 
політехніці та видатних 
професорів-хіміків.

У 2010 році у Львові розпочала 
роботу нова навчальна програма 

„Медико-психологічний та соціяль-
ний супровід осіб з особливими 
потребами“. Цей міжнародний між-
університетський проєкт, створений 
на базі програми Міжнародної Фе-
дерації „Лярш“, котру успішно реалі-
зовують у Франції впродовж десяти 
років і котра адаптована до україн-
ського контексту, розробили Інститут 
екуменічних студій Українського като-
лицького університету, Національний 
університет „Львівська політехніка“ та 
Міжнародна федерація „Лярш“.

За оцінками експертів Міністерства 
охорони здоров’я, в Україні проживає 
понад 3 млн. осіб з особливими по-
требами, у Львові їх приблизно 20 000. 
Це вимагає підготовки кваліфікованих 
кадрів з відповідними теоретичними 
знаннями і практичними навиками 
та вміннями. Особливо важливо при 
підготовці таких фахівців спиратися 
на багаторічний світовий досвід, ре-
зультатом якого є реабілітація та інте-
грація осіб з особливими потребами 
у суспільстві.

Навчальна програма базується 
на новому підході, який вчить не 
лише опікуватись неповносправними 
людьми, а й ставитися до них як до 
особистостей, які теж багато дають 
суспільству.

— Для мене цей курс важливий 
саме тому, що тут робиться акцент 

на взаємодії між тією людиною, яка 
супроводжує, і людиною, яку супро-
воджують, — каже Оксана Винярська, 
педагогічний координатор нової про-
грами, системний сімейний психоте-
рапевт.

У програмі беруть участь двадцять 
студентів. Приблизно половина з них 
уже є асистентами і координаторами 
майстерень „Лярш“. Серед инших — 
люди, які теж мають стосунок до осіб 
із особливими потребами: волон-
тери з „Віри і світла“ та навчально-
реабілітаційного центру „Джерело“, а 
також ті, які займаються із пацієнтами 
психоневрологічного інтернату. Їхня 
мотивація щодо навчання має два 
аспекти. По-перше, отримати знання 
про різні види неповносправности. 
По-друге, навчитися будувати здорові 
стосунки з людьми, яких вони супро-
воджують, і правильно поводити себе 
з ними у різних ситуаціях.

Викладають на новій програмі 
фахівці з навчально-реабілітаційного 
центру „Джерело“, викладачі Львів-
ської політехніки, медики та психологи 
із великим досвідом роботи у цій сфе-
рі, а також священики, які працюють 
зі спільнотами „Лярш“. До читання 
гостинних лекцій запрошено інозем-
них фахівців.

Мішель Дормаль, директор на-
вчальної програми для асистентів 
французького відділення Міжнародної 
федерації „Лярш“, координатор про-
грами в Україні говорить:

— У тій формації, яку ми провади-
мо, є і теоретичні знання, і практика. 
Кожен студент має дати собі відповідь: 
Хто я є? Що я роблю? Що я можу зроби-
ти? Тут також дуже важлива анімація 
— спроможність вкладати душу в те, 
що ти викладаєш. Має бути єдність 
між тим, що ти думаєш, що кажеш і що 
робиш. Адже особи, які страждають, 
дуже відчувають, чи ми є правдиві, чи 
ні, тобто, чи живемо ми тим, про що 
розповідаємо.

Мішель Дормаль переконана, 
що людина перед тим, як розпочати 
працю з неповносправними, повинна 
відкрити свій власний дар, яким може 
обдаровувати. Але також вона пови-
нна навчитися відкривати цей дар і в 
людях з особливими потребами.

Підготовка інструкторів триває 9 
місяців. Із 550 годин навчального часу 
300 годин — практика, 250 — теоре-
тичні заняття, вправи з особистісного 
вираження та перегляд фільмів. Після 
успішного завершення навчання сту-
денти отримають сертифікати, видані 
Українським католицьким універси-
тетом, Львівською політехнікою та 
Міжнародною федерацією „Лярш“. 
Докладнішу інформацію про про-
граму можна дізнатися на сайті www.
ecumenicalstudies.org.ua (у рубриці 
„Навчальні програми“).

Галина БОХОНКО,
заступник директора Інституту 

Екуменічних Студій УКУ

анонс

Хіміко-технологічній освіті і науці  
у Львівській політехніці — 140 років

навчальна програма

Присвятити життя иншому

Впродовж 167 років (від початку розвитку в Галичині 
хімічної промисловости і донині) вагомий вклад у 

кадрове і науково-технічне забезпечення хімічної галузі 
вносить Львівська політехніка. 
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конференція

Про розвиток 
інноваційної 
інфраструктури
Минулого тижня у Політехніці 

відбулася міжнародна науково-
практична конференція „Про-
блеми формування та розвитку 
інноваційної інфраструктури“. 

Захід присвятили 45-річчю 
започаткування діяльности 
ІНЕМу та 40-й річниці кафедри 
економіки підприємства та 
інвестицій. Учасники конфе-
ренції — з України (Київ, Львів, 
Харків, Тернопіль та инші міста), 
Польщі — зосередили увагу на 
визначенні пріоритетів форму-
вання національної та регіональ-
ної інноваційної інфраструктури, 
можливостях використання 
дослідницького потенціялу вишів 
в інноваційному розвитку тощо.

І. ш. 

до професійного свята

Тиждень книги 
у Політехніці
Упродовж 23 — 29 травня у 

Політехніці триває Тиждень 
книги. В його рамках політехніки 
отримали можливість оглянути 
виставку найкращих видань 
видавництва Львівської по-
літехніки. 

Відбулися презентації видань 
ІГДГ, ІБІД, ІХХТ, зустріч з 
їхніми авторами, презентація 
і виставка-продаж книжок 
нашого видавництва під час 
семінару, присвяченого збере-
женню дерев’яної архітектури 
Львівщини, та під час Х між-
народного симпозіюму укра-
їнських інженерів-механіків у 
Львові.

Сьогодні свої видання представ-
лять автори ІКНІ та ІКТА, запла-
нована й презентація діяльности 
об’єднання українських това-
риств Латвії з нагоди 100-річчя 
української громади в Латвії. 
А завтра книголюби підведуть 
підсумки Тижня книги.

І. ш.

Х Міжнародну науково-практичну 
конференцію, яка проходила у 

Львові 19 — 20 травня, присвятили 
ресурсам природних вод Карпатсько-
го регіону.

Конференцію відкрив і провів пер-
ше пленарне засідання (таких засідань 
було шість) завідувач кафедри хімії і 
технології неорганічних речовин ІХХТ 
Львівської політехніки професор Ві-
ктор Яворський, який понад 10 років 
тому заснував на кафедрі школу з тех-
нології кондиціонування вод.

Учасники конференції (науковці 
з України і Польщі) дискутували з 
приводу ресурсів природних вод та 
їх екологічного стану, гідротермаль-
них та гідроенергетичних ресурсів, 
рекреаційно-бальнеологічного потен-
ціялу Карпатського регіону, сучасних 
методів і технології очистки та утилі-
зації стічних вод, проблем охорони 
транскордонних водних басейнів, 
інтеграції досліджень природних вод 
до пріоритетів Евросоюзу тощо. Вони 
висловили глибоке занепокоєння бай-
дужим ставленням людей до проблем 
збереження чистої води і довкілля. 
Так, зокрема, не може не шокувати 
той факт, що обсяги стоків, які скида-
ють в довкілля, сягнули 2 млн м3 на 
добу. Це, своєю чергою, спричинило 
омертвіння сотні озер. Колись про-
зорі річки стають стічними канавами 
для промислових та комунальних 
підприємств, моря ж, особливо вну-
трішні, забруднено сполуками важких 
металів і нафтопродуктів. Природні 
водойми вже не в стані самостійно 
очищуватися і недалекий той час, коли 
їх називатимуть так лише номінально. 
Проблема забруднення природних 
вод ускладнюється ще й через істотне 
розширення їх якісного складу за-
бруднюючих речовин, адже щорічно 
синтезують десятки й сотні нових 
органічних сполук для фармації, лако-
фарбової промисловости, сільського 
господарства. Навіть у незначних кіль-
костях ці речовини можуть тривалий 
час перебувати у водних середовищах 
практично без змін, оскільки природні 
мікроорганізми не в стані їх переро-
бити у нешкідливі сполуки — само-
очищення водойм від цих речовин 
практично не відбувається. Більше 
того, нові синтетичні сполуки можуть 
генетично модифікувати водну біоту, 

внаслідок чого природні біоценози 
зазнають незворотних змін.

Як відзначив у своїй доповіді „Очи-
щення води під гаслом: не нашкодь“ 
професор кафедри хімії і технології 
неорганічних речовин Зеновій Знак, 
пошук методів інтенсифікації реаґент-
них методів очищення стоків пере-
робної галузі є вельми актуальний і 
над ним інтенсивно і доволі успішно 
працюють науковці кафедри.

На думку доцента тієї ж кафедри 
Людмили Савчук, яка спільно з колега-
ми працює над технологією підготов-
лення води для господарсько-питних 
потреб, серйозне занепокоєння ви-
кликає якість питної води, що з року в 
рік погіршується через незадовільний 
стан мереж водопостачання, несво-
єчасну їх дезінфекцію і промивання, 
недотримання вимог щодо санітарних 
зон у місцях водозаборів, скидання у 
довкілля частково очищених або зо-
всім не очищених стоків, практичне 
зношення не тільки труб, а й поверх-
невих водозаборів, станцій водо-
постачання, підземних водозаборів, 
насосних станцій. Через солідний (50 
років у середньому) вік система мереж 
України втрачає близько 30 відсотків 
води, що також впливає на погіршення 
її якости. 

Незважаючи на те, що вже понад 
рік в Україні діє новий державний 
стандарт якости питної води, який за 
кількістю показників є близький до ев-
ропейського, понад 70 відсотків стан-
цій підготовлення води його виконати 
не можуть через відсутність технологій 
та відповідного обладнання. Особливо 
проблемним є підготовлення питної 
води з природних поверхневих во-
дойм. Деградація природних джерел 
води сягнула такого жахливого стану, 
що у 2005 році ООН оголосила „Деся-
тиріччя води“. 

Учасники конференції відзначили, 
що, на жаль, виші України не готують 
спеціялістів з очищення води, тому 
цим питанням часто займаються не-
професіонали, які керуються лишень 
бажанням швидкого власного збага-
чення.

З цікавими доповідями на конфе-
ренції виступили й науковці Інституту 
будівництва та інженерії довкілля 
Львівської політехніки. 

Катерина ГРЕЧИН

за чисте довкілля

Ресурси природних вод 
Карпатського регіону
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освіта — наука — виробництво

Як відзначив, розпочи-
наючи презентацію, ди-
ректор Інституту геодезії 
професор Корнилій Третяк, 
з нового навчального року 
кафедра картографії і гео-
просторового моделювання 
(створена на базі кафедри 
теорії математичної об-
робки геодезичних вимірів) 
готуватиме студентів за спе-
ціяльністю „картографія“, 

а для того, щоб підготовка 
спеціялістів була якісна й 
ефективна, потрібен тісний 
зв’язок із виробництвом. 
Саме тому Інститут геодезії 
та НВО „Картографія“ підпи-
сали генеральну угоду про 
співпрацю. Крім цього, на 
виробництві відкрито філіял 
новоствореної кафедри, що 
сприятиме тісній співпраці 
між обома колективами. 

Кияни привезли до 
Львова не лише карти 
України і всього світу, кра-
сиві глобуси, а й свою пре-
красну продукцію. Кожен 
охочий (в залі зібралися 
студенти Інституту геодезії 
Львівської політехніки та 
географічного факультету 
Франкового університету, 
представники Львівської 
національної бібліотеки 
ім. В. Стефаника, инших 
бібліотек міста і фахівці, які 
займаються картографією) 
міг, якщо не придбати, то 
хоча б потримати у руках 
чудово ілюстровані атласи, 
серед яких „Національний 
атлас України“, третій том 
„Атласу української мови“, 
„Комплексний атлас Укра-
їни“, „Туристичне намисто 
України“, „Глобальні про-
блеми світу“ тощо. 

Віце-президент, а нині 
заступник голови Україн-
ського товариства геодезії 
і картографії, керівник Асо-

ціяції картографів України, 
директор ДНВП „Картогра-
фія“ професор Ростислав 
Сосса відзначив, що такі 
презентації загалом прак-
тикують у рамках книжко-
вих виставок. Спеціяльні 
презентації роблять рідко. 
Торік, зокрема, вони пре-
зентували свою продукцію 
в Українському національ-
ному центрі в Москві, а нині 
— у Львівській політехніці, 
яку вибрали тому, що Львів 
має давні картографічні 
традиції, крім цього у Львів-
ській політехніці відкрито 
нову кафедру, яка готува-
тиме фахівців з картографії. 
Ростислав Росса розповів 
про становлення, історію 
розвитку, досягнення і сві-
тове визнання підприєм-
ства не лише в Україні, а й 
за її межами та про вихід у 
світ „Національного атласу 
України“, за що підприєм-
ство отримало Державну 
премію.

17 травня в Інституті економіки і 
менеджменту Львівської полі-

техніки науковий студентський відділ 
вперше провів конкурс „Найрозумні-
ший студент“. 

Випробувати свої сили прийшло 
п’ятеро дівчат і шестеро хлопців. Їм 
треба було впродовж 30 секунд відпо-
вісти на 5 запитань з кожного блоку (а 
їх було 6), пристойно знати при цьому 
історію, географію, валюти, економіку, 
літературу та орієнтуватися у загальних 
знаннях. Запитання озвучувала член 
журі, третьокурсниця Олена Пере-
лигіна, їй допомагав співорганізатор 
конкурсу, магістр кафедри економіки 
підприємств та інвестицій, учасник 
проєкту „Що? Де? Коли?“, член Львів-
ської обласної ліги інтелектуальної 
творчости Назарій Ковальчук. 

Година, за яку студенти впоралися 
із своїм завданням, минула, як одна 
мить. Звичайно, відповісти за короткий 

час на всі 30 запитань і набрати потріб-
ну кількість балів (кожне запитання 
оцінювали від 10 до 50 балів, залежно 
від його складности) було непросто. 
Однак студентів це не засмучувало, 
адже вони прийшли сюди, щоб пере-
вірити свою ерудицію, довідатися, хто 
на що спроможний.

— Запитання обирав не із кон-
спектів, — сказав Назарій, — бо тоді 
першокурсник і випускник були б у 
нерівних умовах. Економічний блок 
скомпонував так, щоб довідатися, що 
наші економісти знають про валюту і 
визначних економістів України і світу.

І ось довгоочікувана мить: журі, 
під орудою голови наукового відді-
лу інституту Роксолани Вільгуцької, 
оголошує імена переможців. За під-
рахованими балами лаври першости 
дісталися магістрові Анастасії Фро-
ловій (360 балів). Друге місце посів 
третьокурсник Теодор Гривна (350), 
третє — другокурсник Андрій Сусол 

(310). Від членів журі переможці отри-
мали грамоти і спеціяльну літературу, 
яку студентському науковому відділу 
надали автори — викладачі інституту.

До слова, Назарій Ковальчук, який 
цього року закінчує навчання, не зби-
рається забувати про альма-матер 
і далі співпрацюватиме з науковим 
відділом та братиме участь у грі „Що? 
Де? Коли?“.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

студентські ініціятиви

Хто в ІНЕМі найрозумніший?

Львівські геодезисти співпрацюватимуть  
з НВО „Картографія“

В актовій залі Львівської політехніки відбулася пре-
зентація Державного науково-виробничого підпри-

ємства „Картографія“ — головного виробника карто-
графічної продукції в Україні.
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Українців було більше ніж росіян

[МОЛОдІжНа ПОЛІТиКа]

Результати трирічної роботи літньо-
го табору-експедиції „Вирій“ на 

цвинтарі в с. Жукові (Польща) про-
демонстрували на виставці „Вирій. 
Сторінки щоденника“, яку відкрили 
17 травня у Львівській політехніці.

Це вже друга виставка, яка демон-
струє роботу над відновленням укра-
їнських поховань на території Польщі, 
яку провадять представники Інституту 
архітектури Львівської політехніки і На-
ціональної скаутської організації „Пласт“.

― Вперше ми потрапили на Лю-
бачівщину у 2008 році в рамках на-
укової експедиції, яка займалася 
дослідженнями і фаховою реставра-
цією пам’ятників,― розповіла доцент 
кафедри реставрації та реконструкції 
архітектурних комплексів Олена Ста-
сюк. — А вже згодом з’явилася ідея по-
єднати наукову роботу з громадською. 

Навесні 2009 року група пласту-
нів і студентів розробила програму 
комплексної експедиції, яка поєднує 
реставраційну та історико-краєзнавчу 
частину. Так виник спільний проєкт 
Політехніки, пластунів України і Поль-
щі — табір-експедиція „Вирій“. 

― Дуже важливо, що в експедиціях 
беруть участь ті, чиї предки поховані 

на цих цвинтарях, — наголосив орга-
нізатор виставки та табору-експедиції 
„Вирій“, політехнік-пластун Андрій 
Котлярчук. — Минулого року до 
проєкту долучилися представники 
багатьох громадських організацій, зо-
крема, „Молода Лемківщина“, „Спілка 
української молоді в Канаді“… А цього 
року плануємо розширити проєкт, щоб 
у ньому могли брати участь усі охочі. 

На виставці презентували також 
маршрут українськими місцями на 
території Польщі. В майбутньому саме 
в рамках експедиції „Вирій“ планують 
розробити мапу маршрутів українськи-
ми пам’ятками на польській території. 

Успішну роботу молоді привітали 
проректор Богдан Моркляник, дирек-
тор ІАРХ Богдан Черкес, який наголосив, 

що найбільше тішить те, що відновлен-
ням українських пам’яток за межами 
нашої держави зацікавилася молодь, бо 
це означає, що ця тема має перспективу. 

― Своєю роботою молодь піднімає 
питання українства у світі,― заува-
жила професор кафедри дизайну та 
основ архітектури Ореста Ремешило-
Рибчинська. — Наступним важливим 
кроком має стати ідентифікація могил 
українців у Празі. 

Зі словами вдячности організато-
рам і учасникам експедиції за проведе-
ну роботу і добрі наміри до подальшої 
діяльности звернулися голова товари-
ства „Надсяння“ Володимир Середа 
та завідувач кафедри реставрації та 
реконструкції архітектурних комплек-
сів Микола Бевз.

„Згідно з переписом населення 1926 року, українців 
у СРСР було більше ніж росіян: українців — 81 млн, 

росіян — 77 млн“ — такі сенсаційні факти 16 травня від-
крив львів’янам керівник фонду „Україна-Русь“ Ростислав 
Новоженець, посилаючись на книгу „На великой стройке“, 
видану у Санкт-Петербурзі в 1931 році. 

Такі ж дані були й у Першій радянській енциклопедії 
1926 року. Але ні цієї енциклопедії, ані книги немає в жодній 
бібліотеці України. Видання „На великой стройке“ вдалося 
відшукати в одній із московських бібліотек. 

― Ми хочемо наголосити на проблемі винищення 
українців. Адже у 1989 році, коли завершувалася радянська 

ера, за офіційними даними українців залишилося лише 
44 млн, тобто вдвічі менше від згаданих цифр, а росіян було 
145 млн, — сказав Ростислав Новоженець. 

Вперше про цю знахідку  три роки тому заговорив на-
родний артист України Анатолій Мокренко. І відтоді довкола 
цих даних точаться дискусії.

― Дехто закидає, що це помилка, але я переконаний, 
що в ті часи компетентні комісії докладно вивчали кожне 
видання, тож така неточність не могла вийти у світ, — на-
голосив редактор газети „За Вільну Україну“ Богдан Вовк. — 
Очевидно, що ця цифра не дає відповіді, що сталося з 
величезною кількістю українців, але вона є поштовхом до 
пошуку правди. 

Під час зустрічі Ростислав Новоженець також презенту-
вав нове видання фонду „Україна-Русь“ — карту „Репресії 
проти українців в СРСР“. На мапі наведено відомості про 
форми репресій проти українців. Виокремлено такі роз-
діли: ліквідація політичних лідерів; нищення у тюрмах; 
нищення у концтаборах; морення голодом; втягування у 
війни; депортації та імміграції; нищення культури та руси-
фікація; нищення духовности; моральний терор. Також на 
карті позначено місця розташування концтаборів і тюрм, 
місця страти органами НКВС українських діячів, масових 
розстрілів і поховань.

Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН

за матеріялами експедиції

„Вирій. Сторінки щоденника“

сенсація
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„Праведники — рятівники життя: 
історичний досвід та моральні 

уроки“, під такою назвою 17 — 19 
травня відбулася міжнародна на-
укова конференція, присвячена 70-й 
річниці нападу Німеччини на СРСР 
та початку Голокосту на території 
України. 

Учасників конференції привітав 
начальник Головного управління з 
питань внутрішньої політики, націо-
нальностей та релігії ЛОДА Роман Ку-
раш, проректор Львівської політехніки 
Богдан Моркляник, проректор УКУ 
Мирослав Маринович. Привітальне 
слово виголосив і Голова Синодальної 
богословсько-канонічної комісії УПЦ, 
голова синодального відділу по взає-
модії зі Збройними силами та иншими 
військовими формуваннями України 
архієпископ Львівський і Галицький 
Августин. 

На конференції виступили: стар-
ший науковий співробітник Інституту 
політичних та етнонаціональних до-
сліджень НАНУ Владислав Гриневич, 
співробітник Центру досліджень 
історії та культури євреїв НУ „Києво-
Могилянська академія“ Жанна Ковба, 
завкафедри міжнародних відносин 
Київського славістичного універси-

тету Ігор Ільюшин та багато инших. З 
доповіддю „Земля на крові: Україна, 
1914 — 1945“ виступив доктор істо-
ричних наук, професор УКУ, директор 
Інституту історичних досліджень ЛНУ 
ім. І. Франка Ярослав Грицак. 

У рамках конференції було роз-
горнуто виставку „Голокост в Україні. 
Праведники та колаборанти“ („Ткума“) 
і „Голокост у Львові“ („Хесед-Ар’є“). 
Також відбулася презентація історико-
документального фільму Фаїни Вино-
курової „Реквієм берегині“, круглий 
стіл з праведниками народів світу та 
врятованими під час Голокосту.

Організували конференцію Всеу-
країнський центр Голокосту „Ткума“, 
Міністерство освіти і науки, молоді і 
спорту України, Всеукраїнський єврей-
ський благодійний фонд „Хесед-Ар’є“. 
У конференції взяли участь міжнародні 
та українські організації: „Акція споку-
ти — служба миру“ (Німеччина), Всеу-
країнська асоціяція викладачів історії 
„Нова доба“, Федерація польських 
організацій в Україні, фонд „Пам’ять, 
відповідальність, майбутнє“ (Німеччи-
на), Центр досліджень історії та куль-
тури Східноевропейського єврейства 
НУ „Києво-Могилянська академія“, 
Ukrainian Jewish Encounter (Канада), 
Український католицький університет.

за круглим столом

Дискусія про 
майбутнє
Круглий стіл „Моє майбутнє в неза-

лежній Україні: виклики та перспек-
тиви“, гостем якого була головний 
редактор газети „день“ Лариса 
Івшина, пройшов 20 травня у Львів-
ській політехніці. 

Під час зустрічі політехніки, пере-
важно представники Колегії та 
профкому студентів і аспірантів та 
Міжнародного інституту зв’язків 
з діяспорою, шукали відповіді на 
найрізноманітніші питання, які 
турбують сучасну молодь. Зокрема, 
порушили питання міграції молоді 
за кордон і недостатнє вивчення цієї 
тематики. На думку Лариси Івшиної, 
запорукою успіху і вирішенням цієї 
проблеми можуть стати висококлас-
ні знання і глибоке розуміння своєї 
ідентичности. Бо навіть поїхавши 
за кордон, здобувши там досвід, 
можна повернутися, щоб розвивати 
свою країну. 

Обговорили й питання інтелектуаль-
ної репутації України в світі; пробле-
матику ініціятивности суспільства; 
справедливости та багато иншого. 

Сторінку підготувала  
Наталія ПаВЛишиН

22 травня в с. Білогорща 
та у Львові відбулися 

урочистості до Свята Героїв 
та 150-річчя перепоховання 
Тараса Шевченка в Україні.

Представники обласної і 
міської рад та адміністрацій, 
гомадських організацій по-
клали квіти до Меморіялу 
УСС, на Личаківському цвин-
тарі вшанували вояків УГА 
та УПА. Віче відбулося біля 
пам’ятника С. Бандері, звід-
ки колона ветеранів, членів 
молодіжних організацій і 
політичних партій рушили 
до пам’ятника Шевченка, 
дорогою покладаючи квіти 
біля меморіяльної таблиці 
Є. Коновальцю, Р. Шухе-
вичу, пам’ятника Жертвам 

комуністичних злочинів, 
тюрми на Лонцького… Біля 
пам’ятника Т. Шевченкові 
відбулася панахида за учас-
тю представників різних 
конфесій.

Свою лепту до роковин 
перепоховання поета вне-
сли й члени Студентського 
братства Львівської полі-
техніки та МГО „Граніт“, які 
в рамках „Шевченко-фесту“ 
підготували вуличне дій-
ство. Студентський театр 
„Вивих“ продемонстрував 
виставу тіней за уривком 
з творів „Великий льох“ та 
„Катерина“, виставу живих 
скульптур за поемами „Слі-
пий“, „Катерина“ та „Сліпа“. 
Також молодь декламувала 
вірші про Кобзаря.

міжнародна конференція

Коли людяність перемагає зло

вшанування

Поки пам’ятаємо — живемо
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актуальне інтерв’ю

Курців в Україні стає менше

Ще у 1987 році ВООЗ оголосила 
31 травня Всесвітнім днем бо-

ротьби з тютюнопалінням. А кілька 
років тому набула чинности Рамкова 
Конвенція із боротьби проти тютюну, 
котру 2006 року ратифікувала й Украї-
на. Про ситуацію в Україні говоримо з 
Ганною Гопко, координатором „Кам-
панії за майбутнє дітей без куріння“, 
керівником департаменту з адвокації 
Коаліції громадських організацій та 
ініціятив „За вільну від тютюнового 
диму Україну“.

— Тютюнокуріння — це не шкідлива 
звичка. За Міжнародною класифікаці-
єю хвороб, це недуга, якій присвоєно 
код, — каже Ганна. — Від цієї „штучної“ 
хвороби (спричинених тютюнокурін-
ням онкологічних, серцево-судинних 
недуг) щороку у світі помирає при-
близно 5 млн. За даними ВООЗ, у 
минулому столітті тютюнова епідемія 
передчасно забрала життя приблизно 
100 млн. осіб. Найсумнішою ситуація є 
у країнах, що розвиваються. 

— Наскільки гостра проблема курін-
ня в Україні? За даними Глобального 
опитування дорослих щодо вживан-
ня тютюну (GATS) (2010 рік) — кіль-
кість курців в нашій країні за останні 
роки скоротилася.
— Це дійсно так. Про це свідчать дані 
різних досліджень (КМІСу, ВООЗ, 
Держкомстату). Скажімо, минулого 
року кількість курців серед підлітків 
і дорослих порівняно з 2008 роком 
скоротилася на 2%. Якщо у 2005 році 
Україна була лідером за кількістю 
чоловіків-курців (67%), то у 2010-му 
цей показник становив уже 50%. Є 
позитивна динаміка і щодо жіночого 
куріння. Назагал нині в Україні курить 
11 млн осіб (це 29% населення) по-
рівняно із 15 млн у 2005 році (41%). 
Зменшення рівня куріння — один із 
чинників скорочення смертности в 
Україні.

Проте показники тютюнозалежнос-
ти все ж досить значні, і це негативно 
впливає на демографічну ситуацію. 
Українці (особливо чоловіки працез-
датного віку) продовжують вимирати. 
Найбільша частина (82%) помирає 
внаслідок неінфекційних (хронічних) 
хвороб, в основі яких — надмірне 
споживання алкоголю, ожиріння, 
малорухливий спосіб життя і, звісно, 
тютюнокуріння. Щороку в Україні у 

працездатному віці помирає приблиз-
но 100 тисяч курців!!! 

— Все ж масштаби куріння змен-
шились…
— Так, і це пов’язано зі зникненням 
гламурної реклами сигарет на білбор-
дах, у транспорті тощо, обмеженням 
тютюнокуріння в громадських місцях 
(зокрема, у вагонах потягів). Крім цьо-
го, на пачках сигарет з’явилася інфор-
мація про наслідки куріння, цигарки 
нарешті почали дорожчати. Важливо 
також, що завдяки підвищенню тютю-
нових акцизів минулого року б’юджет 
отримав рекордні надходження за всю 
історію України — майже 13 млрд. грн. 
Однак цю позитивну тенденцію треба 
закріплювати ефективними заходами 
й надалі.

— Якими саме?..
— Потрібна політична воля, тема 
здоров’я нації має стати пріоритетом 
для керівництва держави. Насамперед 
йдеться про подальше підвищення 
акцизів на тютюнові вироби (це не 
коштуватиме державі ні копійки, а, 
навпаки, забезпечить вливання в 
бюджет). Також потрібно ухвалити у 
другому читанні законопроєкт №5164 
про повну заборону реклами тютю-
нових виробів (до слова, 70% насе-
лення підтримує таку ідею); виділити 
кошти і запустити загальноукраїнську 
кампанію. Ще важливо звільнити від 
куріння громадські місця (ресторани, 
нічні клуби, не кажу вже про робочі 
місця), створити альтернативу для 
молоді, зокрема — пропагувати здоро-
вий спосіб життя. Слід розвінчувати об-

раз куріння як чогось гламурного. Саме 
з цією метою ми ініціювали „Маніфест 
проти куріння“: понад півтори сотні 
відомих українців (серед яких Олег 
Скрипка, Ані Лорак, Денис Силантьєв) 
приєдналися до антитютюнового руху, 
популяризують здоровий спосіб життя.

— Свого часу Ви опублікували цікавий 
матеріял про королівство Бутан, де 
у 2004 році законодавчо заборонено 
продаж сигарет (до речі, з ініціятиви 
народу). Ефективним за кордоном є 
використання на цигаркових пачках 
ілюстрацій-попереджень про шкід-
ливість куріння…
— З вересня 2012 року побачимо такі 
картинки на пачках сигарет в Україні. В 
Уругваї впродовж року після введення 
таких зображень кількість курців зни-
зилася на 6%. Уругвайський президент 
Табаре Васкес (колишній онколог) 
усіма методами почав боротися з 
хворобами, спричиненими  тютюноку-
рінням. Результат: середня тривалість 
життя в Уругваї — 75 років, тим часом 
як ми ставимо собі за мету лише 70. 
Щоправда, крім президента, потрібні 
ще свідомі громадяни, які розуміють, 
що тютюнокуріння шкідливе не лише 
для власного здоров’я, а й для всієї 
нації (це величезні витрати, пов’язані 
з лікуванням хвороб, втратою працез-
датности через куріння, що негативно 
впливає на ВВП). Громадяни, які праг-
нуть бути здоровими і жити в здоровій 
країні, а не працювати на тютюнові 
компанії. До речі, самі власники тю-
тюнового бізнесу, як і менеджери, не 
курять.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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наш календар

28 травня — День працівників 
видавництв, поліграфії та кни-
горозповсюдження.
29 травня — День працівників 
хімічної галузі.
1 червня — Міжнародний день 
захисту дітей.

Пам’ятні дати
27.05.1929 — народився Роман 
Іваничук, український пись-
менник, автор історичних ро-
манів „Мальви“, „Манускрипт 
з вулиці Руської“, „Четвертий 
вимір“, „Орда“.
28.05.1916 — помер Іван Фран-
ко, геніяльний український 
письменник, учений, політич-
ний i громадський діяч.
29.05.1878 — народився Петро 
Карманський, український 
поет-модернiст, автор збі-
рок „З теки самовбивці“, „Ой 
люлі, смутку“, перекладач 
„Божественної комедiї“ Данте 
Аліґ’єрі.
30.05.1651 — відбулася битва 
під Берестечком між поль-
ською армією та козаць-
ким військом під проводом 
Б. Хмельницького.
30.05.1778 — помер Вольтер 
(Марі Франсуа Аруе), фран-
цузький письменник, філософ, 
історик, діяч французького 
Просвітництва XVIII ст.
30.05.1887 — народився Олек-
сандр Архипенко, відомий 
український скульптор i живо-
писець.
31.05.1223  — перший бій 
руського війська з монголо-
татарами на річці Калці.
31.05.1832 — помер Еварист 
Галуа, французький математик, 
автор теорії розв’язування ал-
гебраїчних рівнянь.
1.06.1630 — козаки Тараса 
Трясила розгромили польсько-
шляхетське військо біля Пере-
яслава.
1.06.1796 — народився Ніколя 
Карно, французький інженер, 
один із засновників термо-
динаміки.
1.06.1891 — помер Василь 
Мова (Лиманський), укра-
їнський поет і письменник 
Кубані.
1.06.1905 — помер Іван Руд-
ченко (псевдонім Іван Білик), 
український фольклорист, кри-
тик і письменник.
1.06.1908 — народився Іван 
Вирган, український письмен-
ник.

20 травня дослідник На-
ціонального центру 

наукових досліджень Франції 
доктор Крістоф Лавелль про-
читав у Політехніці науково-
популярну лекцію „На межі 
науки та кулінарії: від мо-
лекулярної гастрономії до 
молекулярної кулінарії“

К. Лавелль, який працює в 
Національному музеї природ-
ничої історії Франції (Париж) 
і досліджує вплив властивостей продуктів 
харчування на здоров’я людини, ознайомив 
присутніх із новим напрямом досліджень — 
молекулярною гастрономією, яка вивчає 
фізико-хімічні процеси під час приготування 
їжі. Використовуючи цікаві приклади і не 
без гумору науковець розповідав про свої 
дослідження, показав експерименти з ви-

користанням рідкого азоту (з 
допомогою науковців кафедри 
біологічно активних сполук, 
фармації та біотехнології).

На зустріч прийшли сту-
денти, аспіранти та праців-
ники кафедр ІХХТ та ІКТА, тож 
240 авдиторія VIII корпусу 
була переповнена. Також 
були присутні президент 
Aliance Française у Львові, 
представники инших фран-
комовних організацій. Пре-

зидент AF був приємно вражений гарною 
підготовкою зустрічі та жвавим інтересом 
львів’ян до лекції. За словами координато-
ра співпраці між Політехнікою та Alliance 
Française доцента Наталії Гоц, К. Лавелль 
надав деякі відеоматеріяли політехнікам 
для навчального процесу.

І. Ш.

У Польщі вже багато років популярна 
метода харчування, яку розробив 

лікар Ян Квасневський. Цей різновид 
дієти зараз популяризують і в Україні. 
Її основою є обмеження споживання 
вуглеводів, які зводяться до необхідного 
мінімуму, споживання білків найви-
щої біологічної цінности, тобто тих, які 
містяться в яйцях, молочних продуктах 
і внутрішніх органах, та споживання тва-
ринних жирів, які компенсують решту 
енергетичних потреб. 

Як наголошує лікар Квасневський, за-
вдяки оптимальному харчуванню можна 
вилікуватись від багатьох захворювань, 
які визнані офіційною медициною не-
виліковними (наприклад, цукровий ді-
ябет, атеросклероз, хвороба Бюргера й 
багато ин.) та результативно схуднути. 
Завдяки визначеному співвідношенню 
між основними харчовими складниками 
(білками Б, жирами Ж і вуглеводами В) 
задовольняються всі потреби організму. 
Це співвідношення виглядає так: Б : Ж : В, 
як 1 : 2-3,5 : 0,8. 

Ще у 1980 р. Медична академія в Ло-
дзі під керівництвом професора Генрика 
Рафальського провела дослідження, які 
показали результативність оптимальної 
дієти при лікуванні ожиріння і хвороб 
кровообігу та відсутність шкідливих по-
бічних явищ при її застосуванні. У 2008 р. в 
Інституті експериментальної фармакології 

ПАН визнали, що „дієта Квасневського“ не 
призводить до атеросклеротичних змін 
(http://www.cmdik.pan.pl/).

Ян Квасневський, володіючи знаннями 
з біології, біохімії та фізіології людини, май-
же 40 років тому виробив докладну „ін-
струкцію обслуговування“ організму люди-
ни. Це є побудовані на законах точних наук 
оптимальна модель харчування здорової 
людини, названої автором оптимальним 
харчуванням, а також методи харчування і 
поведінки в хворобливих станах, названих 
автором оптимальною дієтою. 

Докладнішу інформацію можна відшу-
кати на сайті Загальнопольського товари-
ства братств оптимальних (OSBO): http://
optymalni.org.pl та http://dr-kwasniewski.pl.

Коментує Лариса Лазеба, дієт-сестра 
санаторію-профілакторію Львівської по-
літехніки:

Ця дієта демонструє для нас цілком 
нові тенденції харчування і профілактики 
здоров’я. Але, думаю, що, як і будь-яка 
инша дієта, вона потребує індивідуально-
го підходу. Хоча дуже важливо, що вже є 
дослідження польських спеціялістів і бага-
торічний досвід людей, які користуються 
цією методою харчування. У санаторії-
профілакторії ми користуємося вимогами 
санепідемстанції і спеціяльними дієтами, 
які розробляє лікар-дієтолог. 

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

цікава лекція

оптимальна дієта

Ще один погляд на харчування

На межі науки та кулінарії
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Виступи минулого тижня показали, 
що для успіху на сцені головне ― 

акторська майстерність: за її відсут-
ности навіть цікаві ідеї виглядають 
сирими, а завдяки акторській грі 
доволі прості задуми втілюються в 
чудові номери

Тетяна означає Титанік

Завдяки виступу команди ІЕСК авторка 
цих рядків довідалась про ще одну 
версію походження власного імени: 
виявляється Тетяна — це від Титанік, 
принаймні саме так студенти пояснили 
вибір назви для свого корабля. Отож, 
„Тетяна“ виявилася цілковитою ката-
строфою. Бо викинула трьох енерге-
тиків на безлюдний острів, на котрому, 
щоправда, було море людей — і пахла-
ву продавали, і танцювали (шоу-балет 
„Форт“), і на сопілці грали (насправді, 
були виступи з різними музичними 
інструментами, зокрема, й акорде-
онами). Але, здається, то все було 
марево, справжнім був тільки Джин — 
деб’ютант Тарас Стефанів вжився у цю 
роль доволі органічно.

Инші актори були менш перекон-
ливими. Зате однозначне враження 
справили музиканти. Попри те, що 
тріо скрипки, гітари та фортепіяно у 
програмі назвали музичним оформ-
ленням, мелодії у їх виконанні цілком 
„тягнули“ на окремий номер, а про те, 
що Олег Томіцький сам їх написав, ми 
випадково дізналися вже під час спіл-
кування з командою. При цьому він 
чудово грав на фортепіяно і на гітарі. 
Музичне розмаїття доповнили гості — 
дует акордеоністів.

Замість бенефісу

Команда ІКТА на початку свого виступу 
запевнила, що не буде бенефісу Василя 
Медецького. Натомість усю концертну 
програму було присвячено життю та 
досягненням Івана Дзьоника (етимо-
логія прізвища — назва поширеного 
серед студентів коктейлю). Спитаєте, 
хто це такий? Він придумав застосуван-
ня винаходу Мєндєлєєва (пити горілку). 
В 1991 році Іван спробував наркотики і 
розвалив СРСР: так Україна стала неза-
лежною, а Іван залежним. Цікавитесь 
біографією цього достойника доклад-
ніше — роздобудьте запис виступу 
автоматиків.

А ми — журі та глядачі, присутні на 
концерті, — змогли оцінити результати 
багатьох талантів та сфер діяльности 
цього міфічного „багатоверстатника“. 
Хореограф із нього добрий: і сучасні 
менуети, й бальні танці („Танго на 
трьох“) шоу-балету „Fiesta“ стали 
окрасою концерту, перевершивши за-
прошених танцюристів.

СТЕМи та мініятюри — коник ко-
манди „Pazitiff“, у якому вони вміло 
проявляють себе завдяки акторським 
здібностям. Кіно у комедійному жанрі 
також вдалося. Звісно, знімати кліп на 

відому пісню („Прокрутіть цю пісню 
по радіо“) — найпростіша ідея для 
веселого відео, але і технічно, й актор-
ською грою студенти прикрасили її, 
змонтувавши цікавий номер.

Лірики у виступі ІКТА було не-
багато. Попурі у виконанні Ярини 
Гладяк та Марії Бурки виглядало гар-
но, пролунало трохи гірше (великою 
мірою через постійні проблеми зі 
звуковим забезпеченням упродовж 
виступів усіх команд), авторський 
вірш Мар’яна Захарук цього року 
прочитала переконливіше, ніж ми-
нулого.

Нове — це добре  
забуте старе

Студенти ІІМТ зробили те, що раніше 
було на всіх виступах, а цього року 
ще не було в жодному: на відкриття 
запросили рок-гурт, а в програму 
концерту включили ведучих. І одне, й 
друге вийшло вдало: гості запалили зал 
драйвом, а ведучі Назар Андріїшин та 
Андріян Бірецький чудово заповнюва-
ли переходи між номерами стильними 
образами та жартами. Ще одна особли-
вість „Механізатора“ — обов’язковий 
номер збирання якогось механізму. 
Цього року це був „Робот“.

Решта програми формувалася із 
КВНу та вокальних номерів. Мініятюри 
та СТЕМи виконували самі учасники 
команди і переважно вдало, співали 
здебільшого гості, теж незле, але, по 
суті, в кожному вокальному номері 
чогось бракувало.

На фінал Аліна Дужич змінила 
гумористичне амплуа і прочитала 
авторський вірш про несправедливу 
любов. Після цього у команди не було 
слів, тому замість фінальної пісні про-
лунала музика.

студентський фестиваль

„Весняні“ перегони тривають
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Фестиваль творчости 
„Весна Політехніки“ — чер-
говий доказ на користь та-
кого твердження. Юним 
політехнікам доступні різні 
види мистецтва. Зобра-
жувальне (фото, рисунки, 
графіка тощо) виходить за 
межі сцени, тому для таких 
талантів уже кілька років 
поспіль у рамках фести-

валю Колегія та профком 
студентів та аспірантів ор-
ганізовують виставку. Цього 
року роботи під загальною 
назвою „Хтось викинув з 
реальності…“ експонуються 
у 226-ій авдиторії головного 
корпусу з 18 до 27 травня.

Попри песимістичну на-
зву, склалося враження, що 
вихід мистців за межі реаль-

ности — цілком добровіль-
ний. На картинах розцвіли 
райські птахи, на портретах 
усміхаються очі або вуста, 
заворожує абстракція, та 
й настрій організаторів чи 
відвідувачів на відкритті 
був доволі веселий. Лірич-
ну атмосферу підтримував 
першокурсник ІЕСК Олег То-
міцький, котрий створював 
звукове тло, заповнюючи 
фортепіянною музикою 
тишу, котру спочатку не-
сміливо порушували перші 
відвідувачі.

Член журі начальник від-
ділу молодіжної політики Во-
лодимир Залуцький говорив 
про весну, котра приходить 

з „Весною…“, про настан-
ня справжнього тепла, про 
розмаїття талантів (роботи 
подали студенти не лише 
ІАРХ, а й ІЕСК, ІНЕМ, ІКТА), за-
просив студентів активніше 
брати участь у виставці, зо-
крема, й голосувати за приз 
глядацьких симпатій.

Переможців у кожній 
номінації (жанрі) визна-
чить журі на чолі з головою 
студентського профкому 
Богданом Поліщуком (від 
Інституту архітектури в суд-
дівській колегії — старші 
викладачі Сергій Мільчевич 
та Віктор Штець).

Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі

Солодке життя
Так склалося, що в КВНі жіночі команди 
зазвичай слабші за чоловічі або зміша-
ні. Тому до них ставляться поблажливо. 
І як же приємно, коли дівчача команда 
показує високий клас. Виступ студенток 
ІГСН (у команді, правда, є один хло-
пець — Євген Чабан) був вдалий.

В концерті під назвою „Dolce vita“ 
було багато музики, танців, елементів 
шоу: починаючи від феєричного виходу 
(радше появи) дівчат із п’яти коробок 
на початку (пардон, забула програмки 
для журі, де сама програма ховалась 
за червоними кулісами), завершуючи 
висипанням на глядачів багатьох мале-
сеньких повітряних кульок та мішури. 

Посередині — танець з канделябра-
ми на голові, з віялами, ліричні пісні, 
буфонада та пантоміма. Цементували 
всю цю програму таланти Софії Матві-
єйко, Ірини Горбатюк та Христини Дубі-
ніної — це і пластичність, і впевненість 

на сцені, й акторський талант. Остання 
просто „добила“ глядачів та журі своїм 
віршем. Читала його так проникливо і 
зворушно, що склалося враження, ніби 
вірш авторський, бо так переживати на 
сцені божевілля від кохання, втому від 
раціонального світу можна тільки тоді, 
коли це власна історія. Або — якщо ти 
справді талант.

Недолік концерту — не завжди вдале 
роз ташування номерів один за одним.

Є прогрес

Попри певний брак логічної послідов-
ности в розташуванні номерів, дина-
міки і власне студентського драйву 
виступ ІППТ порівняно з минулорічним 
засвідчив певний прогрес команди: 
з’являються цікаві ідеї, номери, об-
рази… Скажімо, „Лісові мавки” — ні-
коли не здогадаєтесь — це хлопчача 
КВН-команда із досить колоритними 
й суперечливими образами. Напри-
клад, Кабан, який любить гречку, реп 
і Михайла Поплавського; Малий, що 
не любить фейсбук, бо не пройшов 
фейс-контроль, та инші „похідні суб-
станції“. І хоч хлопці знайомилися із 
залом уже вдруге (вперше — під час 
відкриття „Весни”), номер таки вистре-
лив. Запам’ятались також номери на 
студентську тематику: „Екзамен удома“ 
(чого не вигадають спудеї, щоб склас-
ти іспит), мініатюра про локшину, яку 
студент навішав на вуха викладачеві, 
той — деканові і т.д.

Не бракувало у концерті пісень 
(„Ти ж мене підманула” у виконанні 

студентів-іноземців, композиції В. Іва-
сюка та ин.) і танців (народний танець 
„Подолянка”, сучасні „Бродвей”, хіп-
хоп...). Проте в цих номерах були певні 
мінуси чи проколи. На жаль, „не ви-
тягнула“ цікава картинка та достойний 
текст театральну постановку „Львівські 
батяри”: комусь на сцені бракувало 
акторської майстерности, комусь — 
впевнености. А от справжньою окра-
сою концерту стала композиція „Je 
t’aime“” з репертуару Лари Фабіан у 
виконані Юлії Сидорович (ЕП-11) й 
акробатичний етюд (постановка Андрія 
Коростелева).

Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю,

Ірина ШУТКА

виставка
Вихід за межі реальности

Цікаво, хто придумав поділ на фізиків та ліриків? Творці, 
щоб виокремити себе? Чи, може, люди нетворчих про-

фесій, аби потім хизуватись, якби раптом вдалося досягти 
висот і в якійсь мистецькій діяльності? Ймовірно, ті, хто 
не має талантів, але вміє ділити людей на категорії. Як би 
там не було, насправді талановита людина талановита 
в усьому. І найчастіше найкращі лірики — саме фізики 
(зрозуміло, йдеться про збірне поняття).

ІКТа

ІППТ
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У палаці спорту „Україна“ 
відбувся давноочікува-

ний концерт гуртів „Гайда-
маки“ та „Кому Вниз“.

Хто не знає „Гайдама-
ків“ — освічених музикантів 
високого рівня, команди із 
власним обличчям, в осно-
ві якої лежить український 
фольк? Ця інтелектуальна 
етно-система, чи, як вони 
себе називають, „правдиві 
воїни світла“, є світовим 
прикладом яскравої рок- 
та „world-music“ культури, 
синтезом сучасного звуку 
та глибинних скарбів укра-
їнської музики. І було дуже 
несподівано та страшно, 

коли перед концертом в неті 
ходили чутки, що гурт роз-
падається і це останній їхній 
виступ. Олександр Ярмола, 
лідер гурту, таких вісток не 
підтвердив, навпаки — за-
просив усіх на наступний 
концерт у Києві, присвяче-
ний пам’яті „Братів Гадюкі-
них“. Виступ „Гайдамаків“ 
анонсується і на „Фортмісії“, 
тож будемо сподіватися, 
що ніякі міжусобиці не зла-
мають цю видатну музичну 
легенду України.

„Гайдамаки“ виконали 
більшість своїх хітів, а також 
кавери на іноземні пісні гур-
тів „System Of A Down“ та „Ace 
of Base“, що неабияк здивува-

ло їхніх фанатів. Музикантів 
довго не хотіли відпускати, 
а танцювали під них навіть 
люди старшого покоління.

Але час є час, і на сцені 
вже легендарний гурт „Кому 
Вниз“. Один із найпрофе-
сійніших гуртів в Україні, на 
чиїй музиці виховалось не 
одне покоління, потужно ві-
діграв свою програму. У залі 
почався справжній відрив. 

„Кому Вниз“ грають го-
тичний індастріал-рок, ство-
рений на романтичному 
символізмі і старосвітських 
традиціях, давній україн-
ській культурі і ренесанс-
ній філософії. Кожна їхня 

пісня має своє оригінальне 
коріння і зазвичай глибо-
ко пов’язана з традиціями 
України, випромінює укра-
їнський дух лицарства, коза-
цтва та патріотизму. Той дух, 
який живе у кожному з нас. 
„Суботів“, „Шива“, „Мамай“, 
„Микита Швачка“, „Ліра“ — 
ці та більшість їхніх пісень 
стоячи співала вся зала.

Ще б пак — рок-світила 
такого рівня приїжджають 
до Львова нечасто, але згад-
ка про їхні концерти зали-
шається у пам’яті кожного 
надовго. 

Меломанка Софія МАТВІЇВ

На сцені Львівського національ-
ного драматичного театру імени 

М. Заньковецької відбулася прем’єра 
вистави „Мина Мазайло“ за п’єсою 
Миколи Куліша у постановці на-
родного артиста України Григорія 
Шумейка (який, до слова, у травні 
святкує 60-річний ювілей). Актор і 
режисер уже вдруге повертається 
до цієї п’єси — тридцять років тому 
він поставив її в аматорському театрі 
„Мета“.

…Звичайна українська міщанська 
родина початку 20-х років минуло-
го століття: чоловік, дружина, син і 
донька. Але у їхньому домі назріває 
конфлікт, який може перетворитися 
на катастрофу. Батько Мина Мазайло 
(Богдан Козак) усе життя соромився 
свого прізвища і, нарешті, вирішив 
його змінити. Дружина (Лідія Острин-
ська) і донька Рина (Юлія Михайлюк) 
підтримують його у цьому. А от син 

Мокій (Василь Коржук) категорично 
проти, більше того — хоче додати до 
прізвища Мазайло ще одне — Квач, 
повернувши родині прізвище предків. 
Мина не лише пише у РАГСі заяву про 
зміну прізвища, але й наймає вчи-
тельку „правильного произношения“ 
Баронову-Козино (Леся Бонковська), 
яка марно намагається навчити його 
вимовляти замість українського „г“ 
російське „г“. Рина намовляє свою по-
другу Улю (Марія Шумейко) „закохати 
в себе“ Мокія, щоб той забув свою 
українську мову, не підозрюючи, що 
молоді люди по-справжньому закохані 
одне в одного.

„Важка артилерія“: тьотя Мотя з 
Курська (Ірина Швайківська), яка не-
навидить усе українське і зневажає 
самих українців, і дядько Тарас з Києва 
(Степан Глова), який вважає себе щи-
рим патріотом, — вносить ще більше 
метушні і сварок у сім’ю Мазайлів. 
Врешті-решт, на сімейній раді вирі-

шено змінити прізвище Мазайло на 
Мазєнін. Коли ж було опубліковано 
список тих, хто змінив прізвище, то 
з’являється і замітка про те, що Мину 
Мазайла за спротив українізації звіль-
нено з роботи…

Цікавий режисерський хід із Неві-
домою (Мирослава Солук), яка співає 
про вітри історії, що збурюють людську 
каламуть, та Невідомого (Дмитро 
Каршневич), який у костюмі косміч-
ного прибульця виконує уривок з пісні 
Андрія Кравчука „Нічий“: „Я ніякого 
роду, нічий“.

П’єса, котру написано майже сто-
ліття тому, залишається актуальною 
і нині, адже піднімає проблеми іс-
торичної пам’яти, поваги до предків 
і своєї землі й засуджує людей без 
роду-племені, які забули про те, чиї 
вони діти. І делікатно нагадує про те, 
що нині настав час Мазєніних.

Людмила ПУЛЯЄВА

концерт

Рок-легенди України заспівали у Львові

прем’єра
Час Мазєніних?
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Вибір місця
Задум збудувати у Львові цитадель 
мав принаймні дві причини. Пер-
ша — розділ Польщі між Австрією, 
Прусією та Росією і через відсутність 
остаточної згоди підготовка кожної 
з держав до майбутніх бойових дій. 
Друга — повстання поляків проти но-
вої влади. Австрійський уряд був дуже 
занепокоєний, не так революційними 
заворушеннями, як реакцією з боку 
Росії: імператор Ніколай І ультима-
тивно заявив, що якщо австрійці не 
наведуть швидко у себе лад, то Росія 
введе свої війська.

Окрім політичних моментів, були 
ще й військові — еволюція ведення са-
мої війни і розвиток озброєння. У 1846 
році з’явився принципово новий вид 
зброї — нарізна артилерія — снаряд 
летів набагато далі й старі укріплення 
вже не могли захистити місто. Також 
ворог міг залишити невеликий загін 
для обстрілу міста, а решта армії просу-
валася далі. Оскільки війна стала більш 
мобільною, старі польські фортифікації 
розібрали. Австрійський уряд видав 
указ про пошук місць для військових 
баз і створив для цього спеціяльну ко-
місію. Спочатку хотіли використати вже 
існуючі об’єкти, один з них — казарми 
австрійських гренадерів, розташовані 
недалеко від Високого Замку, але цю 
пропозицію відхилили. Другий варі-
янт — палац Яблуновських (сучасна 
площа Петрушевича) теж був не надто 
вдалим: низина, а справа — гора свя-
того Яцека. Комісія зробила висновок, 
що треба будувати щось нове. Серед 
варіянтів під забудову опинилися гора 
святого Юра і місце, де тепер і знахо-
диться цитадель. 

У стратегічному плані гора святого 
Юра була непоганим варіянтом, але 
треба би було зносити храм, а австрій-
ська влада не хотіла псувати стосунки 
з греко-католиками. Теперішня ж 
місцевість Львівської цитаделі на той 
час складалася з трьох узвиш — гора 
Пелчинська (з боку Парку культури), 
гора Каліча (з боку бібліотеки) і гора 
Шембека, або Вроновських, та на-
гадувала дачний район. Там були 
заміські будиночки-палацики, росли 
сади...

Будівельний бум

Під час викупу території для будів-
ництва траплялись усякі казуси. На-
приклад, графиня Гумецька, дочка 
Вроновського, радника львівського 
магістрату, відмовилась продавати 
свою земельну ділянку. Австрійці ви-
рішили вдатись до дипломатичного 
ходу: вони скерували священика, 
який був із нею у дуже хороших сто-
сунках, щоб той її вмовив. Графиня 
підписала контракт, але гроші за 
продаж так і не отримала. Згодом 
австрійська влада у некролозі напи-
сала, що померла графиня, яка до-
брочинно пожертвувала свої ґрунти 
на будівництво цитаделі. Хоча напри-
кінці життя все можливе…

Першим завданням було вирів-
няти територію — з трьох гір зробити 
одне плато, другим — зробити дорогу, 
щоб підвозити будматеріяли. Оскіль-
ки для будівництва основних корпусів 
потрібна була велика кількість цегли, 
з’явилось багато цегелень, зокрема, 
на місці сучасних атракціонів, де були 
поклади глини. Опісля цегельні нікуди 

не зникли і наприкінці XIX століття у 
Львові розпочався будівельний бум. 
Взагалі, будівництво цитаделі стало 
стимулом для промислового роз-
витку міста: розвивається вапняна 
промисловість, з’являється багато 
кустарних фірмочок, які виробляють 
тисячі лопат, кайл, тачок…

Усі роботи провадилися вручну. На 
будівництві працювало багато людей 
і виникла потреба у питній воді, тож 
викопали дві криниці. Коли копали 
котловани, знайшли так звані кам’яні 
баби, які свідчили про те, що на їх 
місці могло бути якесь дохристиян-
ське капище. Їх здали в Оссолінеум, 
звідки вони згодом зникли у невідо-
мому напрямі.

Кожну вежу будували за окремим 
проєктом. Щодо авторства проєктів 
цитаделі, то воно не доведене — всі 
документи зберігались у ратуші Від-
ня і під час пожежі, напевно, згоріли. 
Великі вежі були розраховані на дві 
артелерійські чоти і були висунуті 
в бік міста. Розташовано їх там, де 
тепер фондосховище бібліотеки, що 
дозволяло в разі потреби тримати 
під обстрілом центр міста. Корпус 
центральних казарм мав парадний 
вхід із левами. Артилерія стояла 
невеликого калібру, бо затягнути 
на гору щось велике було важко. 
Башти мали бійниці по периметру 
і рів, через який були перекинуті 
дерев’яні мостики. Великі башти, 
на відміну від маленьких, мали вну-
трішні подвір’я.

Колись і тепер

Цитадель цікава ще й з огляду того, 
скільки різних війн і панувань вона 
пережила: 1915 року Львів здають 
російським військам без бою, 1918 
рік — українсько-польська війна, 
поляки захопили територію, 1939 
рік — німці скинули 200-кілограмову 
бомбу на велику вежу й на всій тери-
торії цитаделі влаштували концтабір 
„Шталаг-328“. У ньому через розстрі-
ли, катування, голодомор, зараження 
інфекційними хворобами було зни-
щено понад 142 тисячі військовополо-

[КУЛьТУРа]
екскурсія

Львівська цитадель — єдиний в Україні комплекс укріплень XIX століття, який зберігся, по суті, в первісному 
стані. І навіть на території всієї колишньої австро-Угорської імперії нема йому аналогів. Туристично він 

розкручений мало, тому пропозицією від туристичного оператора пп „Крилос Ком“ дізнатися про цитадель 
більше гріх було знехтувати

Твердиня у центрі Львова
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Одразу знайшли спільну 
мову

Як вони знайшли одне одного, як по-
єдналися їхні душі через океан — це 
питання ставили собі всі, хто бачив 
цю молоду пару. Їхній шлюб став 
свідченням того, що для справжньо-
го кохання відстані не перешкода. А 
якщо задуматися, то Україна й Японія 
не такі вже й далекі: у них є самураї, а 
в нас козаки, в обидвох країнах шану-
ють традиції та поважають рід. Таких 
подібностей можна знайти багато. І 
коли Оля під час відрядження в Японії, 
познайомилась із цим незвичайним 
„самураєм-мамаєм“, вони одразу 
знайшли спільну мову.

Діялог культур

Захопився українською культурою 
Сакума-сан у 1998 році, коли в Канаді 
вперше побачив, як танцюють гопака, 
та познайомився з американським 
бандуристом Юліяном Китастим. 
Відтоді він почав відвідувати заняття 
з гри на бандурі у доктора Андрія 
Горняткевича, а згодом — ще й почав 
учитися танцювати гопака. На той час 
Сакума працював електротехніком в 
одній з приватних компаній канад-
ського міста Едмонтон.

Танцював в ансамблі української 
пісні і танцю „Верховина“, у 2005 
році — в ансамблі Вірського. Згодом 
вивчав мистецтво гри на бандурі у 
літніх таборах у США, а вже у 2007 
році, під час другого приїзду в Україну, 
„пан Сакумачук“, як його тут назвали, 
виступав у філармонії на 80-річчі 
професора Герасименка. Опанувати 
український інструмент було досить 
важко, зізнається Сакума, він пере-
конаний, що кобза — найскладніший 
інструмент у світі. 

Київ розчарував японця — йому 
весь час здавалося, що він у Нью-
Йорку: всюди магазини іноземних 
фірм, написи англійською… Справ-
жній український дух, заради якого 
бандурист приїхав в Україну, він 
відчув лише у Львові. Тут на єдиній у 
світі фабриці, яка виготовляє бандури, 
придбав кілька штук, виготовлених 
на його замовлення. На власній, з 
намальованим на ній портретом 

Шевченка, Сакума грає й донині, а ще 
п’ять бандур завдяки йому завезли в 
Японію, і їх почали освоювати місцеві 
музиканти. За словами японця, у них 
також були схожі на кобзарів ман-
дрівники, які виконували свої пісні-
легенди на біві — національному 
японському інструменті.

Українська бандура стала части-
ною життя Сакуми: він продовжує на-
вчання у Львівській музичній академії 
ім. М. Лисенка та Львівській музич-
ній спеціялізованій школі-інтернаті 
ім. С. Крушельницької. Навчається у 

бандуристів Тараса Лазуркевича та 
Олега Созанського. 

Щирий фанат козаччини вже 
знає кілька українських пісень: „Взяв 
би я бандуру“, „Бандуристе, орле 
сизий“, „Козацький марш“, з якими 
подорожує по Україні. Полтавщина, 
Львівщина, Київщина вже чули його 
музику, і навіть у себе на Батьківщині 
він дав кілька майстер-класів. А перед 
самим весіллям бандурист виступив 
у „Етноклубі Набутків“ з благодійним 
концертом для Японії „Руки підтри-
мують сонце“.

А Оля завжди шукала небуденних 
пригод і вражень. Пробувала себе 
у громадській роботі, була членом 
Студентського братства. Японською 
мовою і культурою зацікавилася під 
впливом старшого викладача Миро-
на Федоришина, який у Львівській 
політехніці викладає англійську та 
японську мови. Її переклади з япон-
ської на українську мову друкувалися 
в „Аудиторії“. Тож нічого дивного, що 
японець у вишиванці та з бандурою в 
руках заполонив дівоче серце.

Мрії здійснюються

Сакума розповів, що він завжди мріяв, 
щоб японці грали на бандурі, щоб в 
Україні люди більше усміхалися і щоб 
його весілля відбулося за українськи-
ми звичаями. Оля ж казала, що їй важ-
ливо було, щоб людина була веселою, 
драйвовою, але й щоб задумувалась 

отаке було весілля!

Незвичайна подія нещодавно сталася в місті — випускниця Львівської політехніки (ІГСН) Ольга Гудз із япон-
ським бандуристом Сакумою Сюіці за давніми гуцульськими традиціями відгуляли весілля

Кохання не знає кордонів
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Склала Христина ВЕСЕЛА

нених різних національностей (більше 
про це можна прочитати у книжці 
Тараса Піняжка „Львівська цитадель“, 
розділ „Концтабір військовополоне-
них (1941 ― 1944)“). Після перемоги 
у війні радянські війська з приміщень 
цитаделі зробили військові склади, які 
проіснували до середини 70-х років — 
тоді їх віддали концерну „Електрон“.

Цьогоріч на знак вшанування за-
гиблих у концтаборі на цитаделі вста-
новлено хрест. Одна з менших веж уже 
кілька років перебуває на стадії перма-
нентного ремонту (туди можна з дозво-
лу сторожа зайти — піднятись нагору 
і спуститись у підвальні приміщення), 
у вежу-готель (чесно кажучи, мені би 
було неприємно винаймати там номер, 
знаючи, що у тих стінах більш ніж пів 
століття тому допитували й катували 
людей) і вежу-архів для допитливих 
доступу нема. І ще одна малесенька 
вежа дуже зруйнована. Але якщо на 

цитаделі щось і треба покращувати, то 
не міцні стіни казарм і веж, викладені 
червоною цеглою, на якій кулі залиши-
ли свої сліди, а територію довкола. В 
окремих місцях бачимо стільки сміття, 
що про цитадель як туристичний об’єкт 
наразі, мені здається, думати таки не 
варто…

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Міжнародний день музеїв у 
Львові відзначився розмаїтністю 
заходів. У Музеї історії релігії 
репрезентували відреставрований 
350-літній орґан, а Музично-
меморіяльний музей С. Крушель-
ницької пропонував відвідувачам 
робити опис експонатів. У при-
міщенні Історичного музею було 
відкрито виставку „Доля однієї 
річки“ — про Полтву. Важли-
вим заходом стало святкування 
30-ліття створення „Арсена-
лу“ — там виставлено нещодавно 
відреставровану картину „Грюн-
вальдська битва“ З. Розвадов-
ського і Т. Попеля.

21 травня у трамвайному депо 
на вулиці Сахарова, 2 відбувся 
третій фестиваль „Лінія втечі“. 
У ньому взяли участь львівські 
ді-джеї, групи зі Львова, Києва, 
Рівного, художники і фотографи 
Західної України. А розпочався 
фестиваль арт-виставкою. Також 
упродовж дня у трамвайному 
депо відбувалися різноманітні 
перформенси. У подарунок кожен 
з відвідувачів акцій отримав 
безкоштовне студійне фото та 
боді-арт.

Упродовж чотирьох днів, 26 — 29 
травня, у Палаці мистецтв глядачі 
побачать найпомітніші кінодосяг-
нення в короткометражному світі. 
Незалежний кінофестиваль Укра-
їни „Wiz-Art-2011“ представить 
прем’єри студентських та про-
фесійних фільмів від визнаних 
режисерів. Буде продемонстрова-
но 98 фільмів з 26 країн, знятих 
протягом двох останніх років. 
Відбудуться також майстер-класи 
і зустрічі з іноземними та укра-
їнськими режисерами у форматі 
запитання-відповідь.

Український режисер Марина 
Врода за стрічку „Крос“ на 
Каннському кінофестивалі отри-
мала „Золоту пальмову гілку“. 
П’ятнадцятихвилинний фільм 
„Крос“ — це спогади 29-річної 
авторки про заняття з фізкульту-
ри. Стрічка є спільним проєктом 
України та Франції, у ній були 
зняті лише непрофесійні актори. 
Для України це вже друга „Золота 
пальмова гілка“, привезена з 
Канн.

За матеріялами інформагенцій

екскурсія

Твердиня у центрі Львова

про серйозні речі та була духовною. До 
того, щоб поєднати свої долі, молодята 
йшли два роки.

Весілля відбулося 7 травня і почало-
ся з традиційного застілля і гуцульських 
обрядів. Перед тим, як вирушити до 
церкви на вінчання, молоді танцювали 
в колі, а гості ходили навколо них. Усе 
відбувалося чітко за сценарієм, який 
придумала акторка Муніципального 
театру та подруга молодої Галина 
Лозинська. І всі без винятку гості були 
у вишиванках. Самі ж наречені — у 
гуцульських весільних костюмах, які 
дівчина шукала і збирала по частинках 
у Космачі та Верховині.

На весілля зібралися люди з Хар-
кова, Полтави, Києва, Донецька, 
Японії, Китаю, Польщі, Олині друзі 
зі Студентського братства, улюблені 
викладачі Ірина Фаріон та Мирон 
Федоришин. Після вінчання у церкві 
Різдва Богородиці молоді зі стар-
шими гостями та родичами пішли 
на святковий обід у „Дзиґу“, де їх 
весело вітав етно-гурт „Йорий Клоц“. 
Опісля більше ніж 50 молодих людей 
зібралося у Шевченківському гаю на 
забаву. Процесія з бубнами, лірою, 
гітарами, молодими у постолах, які 
пританцьовували цілу дорогу, весіль-
ним короваєм та гільцем здивувала 
багатьох перехожих. 

Всі гості — у вишиванках (навіть 
молоді японці та китайці), вчилися 
гуцульських, литовських, польських 
народних танців. То тут, то там вибухав 
сміх та оплески, музиканти з „Йорий 
Клоцу“ влаштували чималий концерт, а 
молода вже у хустині перетанцьовува-
ла зі своєю короною з кожною неодру-
женою дівчиною (а коло — завбільшки 
з ціле подвір’я!). По тому молоді та 
друзі пішли на ватру. Ах, який смачний 
весільний куліш із бринзою, зварений 
у казанку власноруч!..

Усіх, напевно, цікавить, що ж сказа-
ли на таке батьки Сакуми, якого тут вже 
охрестили Богданом. Він розповів, що 
його родина дивується, звичайно, але 
горда за нього і зараз активно вивчає 
українську культуру. Тепер молодята 
поїхали святкувати весілля в Японії — 
уже за японськими традиціями. 

На весіллі бавилася, все нотувала 
і фотографувала Софія МАТВІЇВ

Від редакції. Щиро вітаємо нашу ко-
лишню авторку Олю Гудз та героя нашої 
публікації Сакума Сюіці із знаменною 
подією в їхньому житті і бажаємо вічно-
го кохання, нескінченного сімейного 
щастя та подальшої праці задля збли-
ження і взаємозбагачення української 
та японської культур. 

→ Закінчення. Початок на 15 с. 
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Колектив кафедри напівпровідникової 
електроніки ІТРЕ Львівської політехні-
ки сердечно вітає з 80-річчям доктора 
фізико-математичних наук, професора кафедри 

Ярослава Степановича Буджака.

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

Многая літа!
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Колектив Інституту телекомунікацій, радіо-
електроніки та електронної техніки Львів-
ської політехніки висловлює співчуття мето-
дисту базової вищої освіти Вірі Михайлівні 
Лозинській з приводу смерти її чоловіка

Юрія Теодоровича Лозинського.

Колектив кафедри електронних приладів 
Інституту телекомунікацій, радіоелектро-
ніки та електронної техніки Львівської по-
літехніки глибоко сумує з приводу смерти 
доцента кафедри

Юрія Теодоровича Лозинського
і висловлює щире співчуття родині та 
друзям покійного.

Кафедра обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Львів-
ської політехніки висловлює щирі співчуття д.е.н., професору Ігорю 
Йосафатовичу Яремку з приводу тяжкої втрати — смерти його матері

Фемії Іванівни.

Колективи кафедри механіки та автоматизації машинобудування і 
лабораторії НДЛ-40 Львівської політехніки висловлюють глибоке 
співчуття доценту кафедри МАМ Володимиру Михайловичу Боров-
цю з приводу тяжкої втрати — смерти матері

Євгенії Павлівни Боровець.

Колектив кафедри комп’ютеризованих систем автоматики Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської полі-
техніки висловлює щирі співчуття доценту кафедри Ігору Павловичу 
Гаранюку з приводу тяжкої втрати — смерти дружини

Ганни Михайлівни.

[РЕКЛаМа Та ОГОЛОшЕННя]

Із сумом сповіщаємо, що 18 травня 2011 року 
на 76 році життя відійшов у вічність

Роман Володимирович Рожанківський —
кандидат технічних наук, старший  

науковий працівник, відомий фахівець  
у галузі термінології.

Народився 19 червня 1935 р. у Львові, у відомій інтелігентній га-
лицькій родині. 1951 року закінчив СШ № 8 м. Львова й того ж року 
вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного 
інституту, який закінчив 1956 року. За спеціяльністю інженер-
електрик працював у Фізико-технічному інституті АН УРСР, різних 
науково-дослідних установах у сфері автоматизації проєктування 
радіоелектронної апаратури. 1965 року захистив дисертацію на 
ступінь кандидата технічних наук. Останні роки його життя нероз-
ривно пов’язані з діяльністю Технічного комітету стандартизації 
науково-технічної термінології, де від 1993 року був секретарем, 
а у 1998 — 2010 рр. відповідальним секретарем. Був розробником 
та експертом проєктів термінологічних стандартів України (ДСТУ).

Активно працював як лексикограф, укладач і рецензент 
словників. Входив до складу Науково-технічної комісії з питань 
термінології при Держспоживстандарті України. Опублікував 
понад 90 наукових праць (зокрема близько 30-ти з термінології). 
Тривалий час був ученим секретарем міжнародних термінологіч-
них конференцій „Проблеми української термінології СловоСвіт“ 
та членом редколегії Вісника „Проблеми української терміноло-
гії“ Львівської політехніки.

До його авторитетної думки дослухалися термінологи всієї 
України. Висловлюємо співчуття родині та всім, хто знав цю 
чудову людину.

Колектив Технічного комітету стандартизації науково-
технічної термінології держспоживстандарту та МОН України

Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ — громадське об’єднання 
працівників Львівської політехніки 1946 року на-
родження — щиро вітає зі 65-літтям побратимів-
ровесників, котрі з’явилися на світ у травні:
• Євгена Володимировича Походила (кафедра 

метрології, стандартизації та сертифікації),
• Зіновія Мирославовича Рутковського (кафедра 

архітектурних конструкцій),
• Богдана Юрійовича Максимовича (кафедра 

транспортних технологій),
• Степана Йосифовича Шалату (директора На-

родного дому „Просвіта“).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих на-
укових дерзань та довголіття!

ч. 17 (2737)
26 травня — 1 червня 2011

Вважати недійсними: 
втрачений сертифікат 
відповідности держав-
ним будівельним нор-
мам, реєстраційний 
номер ЛВ 002212, ви-
даний Інспекцією дер-
жавного архітектурно-
будівельного конт-
ролю у Львівській об-
ласті на ім’я Штогрина 
Павла Івановича;
втрачену залікову 
книжку, видану ЛАДК 
Національного уні-
верситету „Львівська 
політехніка“ на ім’я 
Лоєвича Віталія Во-
лодимировича.
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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. №110458.
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• автоматизації теплових та хімічних процесів ― доцент (3);
• автоматизованих систем управління ― доцент (2), асистент (2);
• автомобілебудування ― старший викладач (2);
• автомобільних шляхів ― доцент (2), старший викладач (2), асистент (1);
• аналітичної хімії ― доцент (1);
• архітектурного проектування ― доцент (3), старший викладач (1), 

асистент (1);
• архітектурних конструкцій ― доцент (1);
• будівельних конструкцій і мостів ― доцент (1);
• будівельного виробництва ― доцент (2), асистент (1);
• геодезії ― старший викладач (1), асистент (1);
• гідравліки та сантехніки ― доцент (1), асистент (1);
• дизайну архітектурного середовища ― доцент (2);
• дизайну та основ архітектури ― доцент (3), старший викладач (1), 

асистент (3);
• екології та охорони навколишнього середовища ― доцент (1), 

старший викладач (1);
• економіки підприємства та інвестицій ― доцент (4), старший ви-

кладач (2);
• експлуатації та ремонту автомобільної техніки ― доцент (1), стар-

ший викладач (1);
• електронного машинобудування ― доцент (2);
• електричних машин і апаратів ― доцент (1);
• електричних систем та мереж ― асистент (1);
• електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій ― 

доцент (1);
• електронних приладів ― старший викладач (1);
• електронних обчислювальних машин ― доцент (2), старший ви-

кладач (1), асистент (1);
• електропостачання промислових підприємств, міст і сільського 

господарства ― доцент (3), старший викладач (1), асистент (1);
• загальної хімії ― доцент (1); 
• захисту інформації ― доцент (3);
• зварювального виробництва, діагностики та відновлення метало-

конструкцій ― доцент (1);
• інженерного матеріалознавства та прикладної фізики ― старший 

викладач (1);
• інженерної геодезії ― доцент (1), старший викладач (1), асистент (1);
• інформаційних систем та мереж ― доцент (2), асистент (3);
• кадастру територій ― доцент (1), старший викладач (1);
• картографії та геопросторового моделювання ― доцент (1), старший 

викладач (3);
• комп’ютеризованих систем автоматики ― доцент (1);
• маркетингу та логістики ― доцент (2), старший викладач (3), 

асистент (2);
• менеджменту організацій ― доцент (2), старший викладач (2), 

асистент (1);
• менеджменту персоналу та адміністрування ― старший викладач (1);
• менеджменту та міжнародного підприємництва ― доцент (7), 

старший викладач (2);

• метрології, стандартизації та сертифікації ― доцент (2);
• механіки та автоматизації машинобудування ― доцент (1), старший 

викладач (1)
• міжнародної інформації ― доцент (1);
• напівпровідникової електроніки ― доцент (1);
• нарисної геометрії та інженерної графіки ― доцент (1);
• обліку і аналізу ― доцент (2), старший викладач (4), асистент (1); 
• опору матеріалів ― старший викладач (1);
• органічної хімії ― доцент (1);
• політології ― доцент (2);
• прикладної лінгвістики ― доцент (2), старший викладач (1);
• прикладної математики ― доцент (1), асистент (1);
• приладів точної механіки ― доцент (1);
• програмного забезпечення ― доцент (1);
• психології, педагогіки і права ― доцент (3), старший викладач (2);
• радіоелектронних пристроїв та систем ― доцент (1);
• систем автоматизованого проектування ― доцент (6), старший 

викладач (1), асистент (2)
• соціології та соціальної роботи ― доцент (2), асистент (3);
• телекомунікацій ― доцент (5), старший викладач (1);
• теоретичної радіотехніки та радіовимірювань ― старший викладач (1);
• теоретичної та прикладної економіки ― доцент (1), старший ви-

кладач (1);
• теплогазопостачання і вентиляції ― доцент (2), старший викла-

дач (2), асистент (2);
• техногенно-екологічної безпеки ― доцент (3);
• технології машинобудування ― доцент (2);
• технології органічних продуктів ― доцент (4);
• транспортних технологій ― доцент (2), асистент (1);
• української мови ― доцент (1), старший викладач (1), викладач (3);
• фізики ― доцент (5);
• фізичного виховання ― старший викладач (1), викладач (3);
• філософії ― доцент (2);
• фінансів ― доцент (4), старший викладач (1), асистент (1);
• фотограмметрії та геоінформатики ― доцент (2), старший викла-

дач (1), асистент (1);
• хімічної технології неорганічних речовин ― доцент (1);
• хімічної технології переробки пластмас ― асистент (2);
• хімічної технології силікатів ― доцент (1).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
заяву; особовий листок 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 ― два тижні з дня опублі-
кування оголошення у 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

Національний університет „Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр:

[РЕКЛаМа Та ОГОЛОшЕННя]

Національний університет „Львівська політехніка“ на початку червня здійснює ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю 8.03040201 
„Правознавство“, а також збільшення ліцензованого обсягу з підготовки фахівців ОКР „бакалавр“ 6.030402 „Правознавство“.



„Мальви“ (2008 р.)
Ярослав Дідула, асистент кафедри дизайну та основ архітектури 
Інституту архітектури Львівської політехніки


