освітній студентський тижневик
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Львівська та Вроцлавська політехніки
зміцнюють мости співпраці
Студентів Львова
та Донецька
об’єднала наука
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Найкращі спогади —
навчання
в альма-матер

5

Чи може молодь
реалізувати себе
в Україні?

11

2

[ваша думка]
Чи заслуговує Львів на звання культурної
столиці Европи?

Наступного тижня у Львові,
можливо, буде свято, яке
дасть нам відчуття причетности до Европи, — 27 червня
ми дізнаємося, чи разом із
Любліном отримали статус її
культурної столиці. Це означатиме, що Люблін на рік,
а ми на місяць отримаємо
можливість продемонструвати
розмаїття свого культурного
життя якнайповніше.
Найбільшою культурною
цінністю Львова є, звісно, його
архітектура. Але насправді це
лише форма, а зміст твориться щодня. Маємо фестивалі на
всякий смак, инші мистецькі
акції, у яких задіяні і література, і кіно, і живопис, і театр.
Нібито нема підстав нарікати й
нудьгувати — соціологічні опитування свідчать, що більшість
львів’ян оцінює стан культури
у Львові як задовільний чи
навіть добрий. Але... Але той,
хто бачить культурний процес зісередини, має підстави
для незадоволення. Зокрема,
директор КМЦ „Дзиґа“ Маркіян
Іващишин вважає, що і мер
Львова, і чиновники мерії трактують культуру як механізм
залучення грошей від туризму
та засіб піару: „І в цьому є небезпека: триває експорт наших
митців здебільшого до столиці,
менше — в Европу. Відновлюється ж творчий потенціял
лише на рівні громадських
ініціятив та ентузіястів. Культуру в нас репрезентує молодь,
доки вона не обтяжена сім’єю“.
Крім цього, багато сфер культури потребують реформації і
підтримки з боку міста.
Торік у Вроцлаві, який теж
бореться за звання „Культурної столиці Европи“, бачила
встановлену арку, перехід
через котру означав „голосую
за це місто“. Арка була розважальною, але люди проходили
й усміхалися. Подумалось: а
культура — це ж і наявність
смітників усюди, а не тільки
в центрі, це ввічливість і привітність. Тож… Почекаємо до
понеділка.
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Анатолій Нємцов, студент другого курсу Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Якість культури у Львові мене
влаштовує“
Львів заслуговує на таке звання завдяки творчим людям, які
підтримують його високий культурний рівень. Вони їздять і по
Европі, але цього не афішують. У Львові ж організовують вечори,
під час яких художники малюють, а письменники читають власні нові твори. Нам є
що показати, представити, але бракує інформативности і професіоналів, які би займалися представленням митців. Поки що організацією заходів часто перейняті самі
ж художники чи письменники. Та загалом якість культури мене влаштовує. Хоча є
нюанси: добрі концерти задорогі для студента. І ще хотілося б частіше чути у Львові
хороші українські гурти.

Антон Тихунь, студент четвертого курсу Інституту хімії та хімічних
технологій Львівської політехніки:

„Нова культура не відповідає
европейським нормам“
Львову бути культурною столицею, вважаю, зарано. Старші люди
ще несуть у собі стару культуру, хоч і дещо радянську, а наша нова
культура не відповідає европейським нормам. Заходів мистецьких вистачає. Треба
лише, щоб наші люди були більш доброзичливі один до одного й привітні.

Оленка Іваниця, студентка третього курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Наше місто гарне й культурне“
У нас відбувається багато фестивалів, побільшало туристів —
людей тягне до Львова. Всі приїжджі зауважують, яке наше місто
гарне й культурне. Київ теж гарне місто, але занадто хаотичне.
Львів міг би бути культурною столицею Европи. Нам тільки
бракує логіки, яка має виражатись у розумному використанні грошових ресурсів,
але влада в цьому не зацікавлена. Крім цього, майже все хороше, що у нас є, запозичене із-за кордону.

Оксана Трач, випускниця Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки:

„У нас наразі
нема брендингу міста“
Львів міг би бути культурною столицею України, але не Европи.
Бо, по-перше, треба реально ввійти у Европу, по-друге, у нас люди
не надто свідомі і не надто культурні. Я бачила багато европейських міст. Коли приїжджала звідти, то розуміла, що так, площа Ринок гарна, але... не
більше. У нас наразі нема брендингу міста, щоб говорили „Львів“ — і у всіх виникали
відповідні культурні асоціяції. Великий плюс — проведення у Львові фестивалів міжнародного рівня. Нам ще треба багато працювати: виділені на різні проєкти гроші
мають вкладатися в роботу, а не в кишені певних людей, і виконувати ту роботу слід
не абияк, а якісно.
Опитувала та міркувала Наталя ЯЦЕНКО

[nota bene!]
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мости співпраці
ередина червня була для Львівської політехніки багатою на міжнародні візити. З ректором професором
Свжити
Юрієм Бобалом зустрічалися делегації з Мюнхена, Ґлівіце, Вроцлава. Всі гості прибували з метою продота поглибити співпрацю з нашим університетом.

Західний вектор університету
Світлини Тетяни Пасович

факультетів, які відповідають нашим інститутам; про обмін
науковцями для виконання кандидатських дисертацій; про
наукові дослідження за певними тематиками з конкретними
кафедрами, науковими групами чи факультетами загалом.

Нове — добре забуте старе
Новий ректор Українського вільного університету (Мюнхен,
Німеччина) професор доктор Іван Мигул вирішив познайомитися з Юрієм Ярославовичем та відновити співпрацю
з Політехнікою, котра існувала на початку 90-х років. Як
розповів проректор з міжнародних зв’язків університету
Юрій Рашкевич, співпраця перервалась у зв’язку з тим, що
університет у Мюнхені мав певні фінансові проблеми (Німеччина припинила бюджетне фінансування), а тепер, коли
відновили систему фінансування з альтернативних джерел,
вирішили поновити співпрацю зі Львівською політехнікою.
Йдеться традиційно про спільні наукові й навчальні проєкти, спільну участь у наукових конференціях, перспективу
стажування викладачів та студентів, особливо у рамках
різних европейських програм.

Ширша співпраця з Сілезькою
політехнікою
Від минулого четверга у Львівській політехніці кілька днів
перебувала делегація Сілезької політехніки (Польща) на чолі
з ректором професором Анджеєм Карбовніком. Ректори
підписали угоду про подальшу співпрацю — ширшу і конкретнішу, як дотепер. Попередній договір було підписано
1993 року.
Професор Карбовнік приїхав із чітким планом, за якими
напрямами діяльности, науковими та освітніми, розвивати
конкретну співпрацю. Зокрема, домовилися про подвійні
дипломи для випускників (студент, який успішно навчається,
семестр чи два вчиться за кордоном) — йдеться про 7 їхніх

До складу сілезької делегації входили фінансовий директор пані Кристина Преда та адміністративний директор
доктор Кшиштоф Палуха. Вони обмінялись досвідом та
інформацією з проректорами Львівської політехніки з економічних питань Анатолієм Морозом та з адміністративногосподарської роботи Володимиром Крайовським, аби
надалі легше співпрацювати у різних напрямах роботи.

Культурний обмін
Найменше офіціозу було під час візиту делегації з Інституту гуманітарних наук Вроцлавської політехніки. Приїхало близько 50 осіб — пенсіонери (колишні викладачі),
викладачі, молодь на чолі з директором інституту отцем
професором Єжи Махначем.
Співпраця Львівської та Вроцлавської політехнік успішно триває в різних напрямах. Минулотижневий візит був
пов’язаний із культурним обміном (при координації Генерального консульства РП у Львові). Гості оглянули Львів,
університет (особливо захоплено — головний корпус,
зокрема актову залу та виставку наукових досягнень Львівської політехніки), зустрілися з керівництвом Політехніки.
Екскурсію актовою залою з картинами учнів Яна Матейка
провів професор Інституту архітектури Богдан Посацький.
Тетяна ПАСОВИЧ

ближче до читачів

14

„Високий Замок“ у Політехніці

червня у Львівській політехніці відбулася зустріч головного
редактора газети „Високий Замок“
Наталії Балюк з професорськовикладацьким складом Політехніки.
Головував під час зустрічі ректор
Львівської політехніки Юрій Бобало.
Наталія Балюк сказала:

― Сьогодні мас-медійний ринок
перенасичений періодикою, інтернетвиданнями… Я ініціюю такі зустрічі,
щоб привернути увагу читачів до нашої
газети, бо в нас є що почитати. „Високий замок“ — одна з небагатьох газет,
яка приділяє надзвичайно багато уваги
саме освітній тематиці.
Головний редактор „Високого
замку“ наголосила на тому, що такий

„вихід в люди“ дає можливість їй
ознайомлюватися із вподобаннями
потенційних читачів, дізнаватися, про
що сьогодні люди хочуть читати, що
варто змінити в газеті.
Від викладачів Політехніки головний редактор чула слова похвали, побажання та поради щодо поліпшення
газети.
Н. П.

[студії]
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мала академія

Перша сходинка до майбутнього фаху

Н

ещодавно підбито підсумки роботи секції архітектури і мистецтва Інституту архітектури Малої технічної
академії наук при Львівській політехніці, яка працювала
з жовтня минулого року до травня цього року. Із десяти
наукових робіт-рефератів вісім рекомендовано до участи
у конкурсі-огляді робіт Малих академій міста Лева.
38 „академістів“ 9 — 11
класів львівських середніх
шкіл та гімназій відвідували
лекційні заняття з архітектури, мистецтва та дизайну, а
також взяли активну участь
у практичних заняттях з
основ креслення, шрифтів, об’ємно-просторового
композиційного макетування і моделювання. Під час
навчання вони виконали
творчо-пошукові завдання
і роботи, зокрема, монограми, екслібриси, макетування геометричних фігур
за основами композиції.
Завдання з малюнку, зазвичай, розпочиналося в
авдиторії, а ось його завершення — вдома.

— Під час роботи секції
ми намагаємося допомогти слухачам краще зрозуміти мистецько-архітектурне
надбання Львова, области
та й загалом України, — говорить старший викладач
кафедри архітектурного
проєктування Анатолій
Міщенко. — З нашою допомогою вони глибше пізнають та розширюють знання
з історії архітектури і мистецтва, основ архітектурної
композиції, колористики,
типології, охорони архітектурних та мистецьких
пам’яток тощо. Як підсумок навчання, наприкінці навчального семестру
„академісти“ підготували

наукові реферати й захистили їх перед поважним
журі, в яке входили викладачі Інституту архітектури.
Серед найкращих наукових робіт десятикласників — „Замки Львівщини
у межах „Золотої підкови“
Ірини Лісович (Львівський
технологічний ліцей), „Місце Львова серед історикоархітектурних пам’яток
Европи“ Оксани Коцюруби
(Львівська СЗШ № 8), „Ар-

хітектура площі Ринок“
Анни Худенко (СЗШ № 32),
„Палаци міста Лева“ Наталі
Побережанської (ССЗШ
№ 93), „Вплив творів Казимира Малевича на світове
сучасне мистецтво“ Катерини Рибенчук, „Пасивний
будинок“ Марії Рибенчук
(сестрички навчаються у
Львівській академічній
гімназії) та инші.
Катерина ГРЕЧИН

разом
метрологи зі Львівської політехніки взяли участь у всеукраїнській конференції в Донецьку
Майбутні
і розповідають про це читачам „Аудиторії“

Студентів Львова та Донецька об’єднала наука

Перше знайомство зі студентами
Донецького національного технічного
університету відбулося на Всеукраїнській студентській олімпіяді з метрології, стандартизації та сертифікації в
березні цього року на кафедрі МСС
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Олімпіяда — це
не лише наукові змагання, а передов-

сім нові знайомства, обмін думками та
досвідом між представниками різних
навчальних закладів, початок нової
співпраці. Для нас результатом стало
запрошення взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній та студентській конференції „Проблеми розвитку
та впровадження систем управління,
стандартизації, сертифікації, метроло-

гії в регіонах України“ в кінці травня у
Донецькому національному технічному університеті (кафедра управління
якістю).
На конференцію надійшло майже
сто заяв на участь від студенів з Донецька, Харкова, Дніпропетровська,
Херсона. Зокрема, тези доповідей
надіслали шестеро студентів кафедри
МСС. За підтримки завідувача кафедри
метрології, стандартизації та сертифікації професора Петра Столярчука
ми змогли безпосередньо взяти в ній
участь.
Під час пленарного засідання конференції зі студентами ділилися своїм
досвідом роботи у галузі управління
якістю, стандартизації та сертифікації
керівники провідних підприємств та
організацій Донбасу, таких як Новокраматорський будівельний завод,
корпорація „Олімп“, Донецький металургійний завод, ДП „Донецькстандартметрологія“ та ин.
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Після закінчення урочистого засідання учасники працювали у спеціялізованих секціях. Ми виступали зі
своїми доповідями у секції „Метрологічне забезпечення якости продукції“ — „Оперативний контроль якости
натурального меду за електропровідністю“ (Олена Антонюк), „Використання імітансних методів для оперативного контролю об’єктів неелектричної
природи“ (Ольга Воробець), „Методи
оцінки якості послуг“ (Ксенія Терентьєва). Всі студентські наукові роботи,
представлені на конференції, були
цікаві та актуальні, спрямовані на вирішення особливо важливих питань у
забезпечені належного рівня якости
продукції, процесів та послуг в Україні.
Студенти активно дискутували. Серед
учасників, яких нагородили грамотами за високий науковий та технічний
рівень представлених розробок, були
й ми.

У кінці конференції відбувся круглий стіл, де обговорювали питання
розвитку спільної наукової роботи
в галузі метрології, стандартизації,
сертифікації та управління якістю між
науковцями Львова та Донецька, в
якому взяла участь доцент Львівської
політехніки Наталія Гоц. Вирішили
підписати угоду про наукову співпрацю між кафедрою метрології, стандартизації та сертифікації Львівської
політехніки та кафедрою управління
якістю ДонНТУ.
Організатори конференції не лише
провели її на високому професійному
та науковому рівнях, а й намагалися
ознайомити студентів инших міст
України з цікавими куточками свого
краю. За сприяння завідувача кафедри
управління якістю, викладачів, асистентів та студентів ми познайомилися з
багатьма визначними пам’ятками Донецька. Незабутнє враження справила

[студії]
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екскурсія на стадіон „Донбас Арена“
та поїздка у Святогорську лавру, де
ми поринули в дух сучасности й історії
Донецького краю.
Ще раз хочемо висловити особливу
подяку всім організаторам студентської конференції, аспірантам та студентам ДонНТУ за теплий прийом та
незабутні враження, адже ми зустріли
нових друзів та відкрили для себе чарівний куточок України — Донеччину…
Під час конференції ми отримали
неоціненний науковий, практичний
та професійний досвід, відчули себе
справжніми дослідниками. Тому заохочуємо всіх студентів Львівської
політехніки долучатися до наукової
роботи!
Олена АНТОНЮК,
Ольга ВОРОБЕЦЬ,
Ксенія ТЕРЕНТЬЄВА,
студенти третього курсу ІКТА
Львівської політехніки

до рідних пенатів

Найкращі спогади — навчання в альма-матер
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червня до Львівської політехніки
„злетілося“ чимало випускників
університету різних років і різних тоді
ще факультетів. Навпроти головного
корпусу групувалися електромеханіки,
енергетики, радіотехніки і хіміки. Вони
радісно віталися, ділилися враженнями, коло входу у головний корпус
фотографувалися „на пам’ять“, а потім
розійшлися по своїх „факультетах“.

Зустріч через
20 і 25 років

Світлина Катерини Гречин

Цього дня 114-та навчальна авдиторія кафедри теоретичної та загальної
електротехніки ім. професора Миколи
Максимовича (чи не найкраща в Політехніці) ІЕСК наповнювалася веселим,

майже студентським, гамором випускників електромеханічного факультету,
які закінчили його 20 і 25 років тому.
Як і личить серйозному заходові,
обрали президію, в яку, окрім ведучого
Валерія Суркова, начальника технічного відділу будівельної фірми „Каменяр“, увійшли директор ІЕСК Орест
Лозинський, його заступник, завідувач
кафедри електричних машин Василь
Ткачук і доцент кафедри вищої математики ІМФН Дарія Уханська. До слова,
коли Дарія Василівна йшла у президію,
її супроводжував бурхливий шквал овацій: відчувалося, що роки розлуки ще
більше підсилили всезагальну любов
до улюбленої викладачки.
Професор Орест Лозинський подякував присутнім за пам’ять про

альма-матер, нагадав, що саме завдяки спонсорським коштам колишніх
випускників інститут нині може похвалитися сучасними лабораторіями із закордонним обладнанням, потужними
науковими центрами тощо. Він попросив присутніх не переривати тяглости
поколінь і скеровувати своїх дітей на
навчання до ІЕСК.
Звучали напутні слова й від професора Василя Ткачука, доцента Дарії
Уханської, яка вже 40 років сіє вічне і
добре (від вдячних колишніх студентів
отримала пишний букет з кремових
троянд), доцента кафедри електроприводу і автоматизації промислових
установок Бориса Панченка (заступника декана електромеханічного факультету в 1981 — 1986 роках), тодішнього
студентського куратора, доцента кафедри електроприводу і автоматизації
промислових установок Лева Костинюка, „хресного тата“ випускників 1986
року (колишнього викладача кафедри
світлотехніки), доцента кафедри фізики Теодора Лахоцького.

Нове поповнення
Асоціяції випускників
Валерій Сурков зачитав присутнім вітального листа від Асоціяції випускників Львівської політехніки і під оплески
Закінчення на 7 с. →
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очима партнерів
ропонуємо інтерв’ю ректора Вроцлавської політехніки професора Тадеуша Вєнцковського, яке він дав
П
польському журналістові Яцекові Антчаку в лютому ц.р., коли отримував звання доктора honoris causa
Львівської політехніки. Мабуть, його погляд на співпрацю Львівської та Вроцлавської політехнік буде цікавий
для наших читачів

Тадеуш Вєнцковський: „Тримаю руку на пульсі“
— Яке Ваше враження про
Львівську політехніку, що
22 лютого удостоїла Вас
звання доктор honoris
causa?
— Це один з найбільших і
найкращих технічних навчальних закладів в Україні.
Має добрі довоєнні традиції та значні досягнення
після війни. За радянських
часів славився космічними дослідженнями. Має
відомих учених і чималі
перспективи у науководослідній сфері. Впродовж
останнього десятиліття наш
навчальний заклад зробив
значний поступ — те саме
чекає і на львівський виш,
а ми намагаємося йому
допомагати.
— Як саме?
— Співпраця з нами відкриває для них двері в
Европу. Пам’ятаю, як свого
часу великою проблемою
для наших науковців були
поїздки на наукові конференції на Захід. Ми не
могли собі це дозволити.
Нині ж ми організовуємо
великі конференції, а схожі до тих наших проблем
мають вчені зі Сходу. Найважливіше — це підтримка
науково-дослідної співпраці. У нас вже є 55 спільних публікацій, які роблять
імена львівських учених
відомими у світі, а нам показують, якими добрими
партнерами вони є. Тепер
маємо кілька спільних дослідницьких проєктів, а
також плани на майбутнє.
Колеги зі Львова можуть
проводити дослідження
в наших лабораторіях —
обладнання багатьох із
них є світового рівня. Про
це свідчать оцінки Европейського Союзу і довіра
багатьох світових фірм, які
приїжджають до Вроцлава

тестувати свою продукцію.
Але наукова співпраця —
це не лише підписування
угод. Куди важливішим є
спілкування чи навіть приязнь між професорами і
студентами.
— Друзі також мають
спільні інтереси?
— Теж ймовірно. Не обманюймо себе: нині розвиток
науки передбачає пошук
грантів на нові проєкти,
але ніхто не дає гроші просто так. Евросоюз вкладає
багато коштів у програми,
які дозволяють участь партнерів з-поза меж ЕС, найчастіше науковців зі Сходу.
А з надійними партнерами
нам легше вигравати конкурси і отримувати кошти
на нові проєкти, тож наша
добра співпраця вигідна
взаємно.
— Завдяки званню доктор
honoris causa Ви стали
львівським професором.
А серед Ваших викладачів
теж були львів’яни?
— Звичайно. Я випускник
кафедри електроніки і вже
25 років є членом Асоціяції польських інженерівелектриків, яка недавно
відзначила мене медаллю
ім. Казимира Ідашевського.
Це для мене важлива відзнака, адже саме професор
Ідашевський 15 листопада

1945 року прочитав у Політехніці Вроцлавській першу
лекцію польською мовою.
На фото, де зафіксовано
цю подію, перший зліва
стоїть молодий чоловік,
згодом професор Збігнєв
Ґодзінський, який викладав
у мене пізніше. Я також
мав заняття у професора
Мар’яна Суського і багатьох
викладачів, які залишилися
в історії польської науки.
Професори, які приїхали до
нас зі Львова, відзначалися
харизматичністю.
— Розкажіть про це.
— Під час відзначення
100-ліття технічної школи
і 65-річчя Політехніки у
Вроцлаві я зрозумів, що
відбулося тут у 1945 році.
Уявіть собі опустіле місто,
море руїн. І раптом приїжджає кільканадцять професорів, і вже в листопаді
починаються лекції, 600
молодих людей починають
вчитися у Вроцлавській
політехніці. Скільки треба мати сили і віри в те,
що робиш, аби за кілька
місяців з нічого створити
новий навчальний заклад.
Тому для мене долучення
до спільноти Львівської
політехніки, яка має такі
традиції, є не лише честю,
а й обов’язком підтримувати навчальний заклад,
який був і нашою альмаматер. Я сприймаю це як
відзначення усього нашого
університету за відкритість
до співпраці зі Львівською
політехнікою.
— Українські вчені
пам’ятають довоєнні
традиції?
— Вони не тільки не цураються їх, але й підтримують. Мають музей, де
зібрані історичні матеріяли,
пов’язані з довоєнною іс-

торією Львівської політехніки, підписи під експонатами двомовні. Юрій Рудавський, ректор Львівської
політехніки, якого не стало
кілька років тому, є доктором honoris causa нашого
університету. Фантастична
постать, він посприяв тому,
що Україна відкрилась для
Польщі. Він не тільки налагодив наукову співпрацю
між нами, але й знав, де
маємо розбіжності та як їх
подолати.
— А нинішній ректор?
— Професор Юрій Бобало
є вихованцем професора
Рудавського. Справляє надзвичайно добре враження
при ближчому знайомстві.
Показував мені, які меблі
у його кабінеті збереглися
ще з довоєнних часів. Ми
також відвідали місця, які
нас об’єднують. Їздили
на Личаківський цвинтар,
де похований професор
Рудавський, а потім на
Вулецькі пагорби. Поблизу
місця, де гітлерівці замордували наших професорів,
розташовані студентські
гуртожитки Політехніки.
Піднімаємось, а ректор,
побачивши, що я дивлюся
на довколишній безлад,
каже, щоб я не переймався, бо, як тільки отримає
від міста відповідні документи на цю ділянку,
все впорядкує. Після того,
як ми запалили лампадки
під хрестом і пам’ятною
таблицею з іменами професорів, ми спустилися
кілька кроків, він показав
мені рештки фундаменту
і розповів про пам’ятник,
який у радянські часи однієї ночі було кудись вивезено. Він обіцяв, що як
та земля належатиме Політехніці, на цьому місці
постане пам’ятник.
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— Дотримує свого слова?
— Землю вже передано
Політехніці, і є надія, що
4 липня на тому місці відкриємо пам’ятник замордованим львівським професорам — символ найкращих традицій львівського і
вроцлавського наукового
середовища. Впродовж
кількох років 15 листопада, у День науки, у Вроц-
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лаві ректор Бобало кладе
квіти до вроцлавського
пам’ятника львівським
професорам. Минулого
року робив це від імени
всіх ректорів, які приїхали
на наші урочистості.

— Двох професорів нашого
вишу: Анджея Муляка та
Анджея Вішнєвського. Це
вдячність за те, що в галузі
електрики зробив професор
Вішнєвський, а в галузі електроніки — професор Муляк.

електротехніки та електроніки?
— Це те, що нас зближує.
Львівська політехніка потужна в цих галузях і на належному рівні визнає наші
досягнення.

— Яких ще польських учених Львівська політехніка
відзначила почесним званням honoris causa?

— Ви також репрезентуєте факультет електроніки. Львів так цінує
вроцлавських учених з

„Gazeta Wrocławska“,
19 лютого 2011 року

до рідних пенатів

коротко

Найкращі спогади —
навчання в альма-матер
→ Закінчення. Початок на 5 с.

присутніх вручив символічні знаки
випускників і подарунки деканові факультету контрольно-вимірювальних
та радіокомп’ютерних систем, завідувачеві кафедри радіотехнічних систем
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Володимирові Яськіву, членові організаційного комітету (нині на „вільних хлібах“)
Оксані Заставній, старості курсу, голові
Циклової комісії електротехнічних
дисциплін Ново-Волинського електромеханічного коледжу Володимирові
Олексюку та подружжю Найдів (ще
зі студентських років). Галина працює
інженером, а її чоловік Михайло —
начальником дільниці на Рівненській
АЕС. Усі ж решта заповнили анкети, на
підставі яких згодом їх теж приймуть у
велику політехнічну родину.
„Новоспечені“ члени Асоціяції
поділилися своїми спогадами про
навчання у Львівській політехніці, розповіли, яких професійних і життєвих
висот досягнули. А потім святкування
продовжилося великим святковим
обідом у рідній „годівниці“. Воно теж
не обійшлося без сюрпризів: уже при
вході до зали всіх зустріла знайома мелодія студентського гимну „Гаудеамус“.
Згодом забава переплелася курйозними випадками зі студентського життя,
відтвореними випускниками, і плавно
перейшла у дискотеку вісімдесятих.

Студентська дружба —
на все життя
Валерій Сурков, випускник 1986 року:
„У мене — політехнічна сім’я: дружина
Тамара закінчила факультет автоматики, старша донька Олена — ІНЕМ,

Друкуємо зі скороченням

а менша, Настя, вчиться в цьому ж
інституті на третьому курсі. Звичайно,
мої найкращі спогади — це навчання в
альма-матер. Тож нам, її випускникам,
треба любити її, цінувати, заходити до
неї, бо тут завжди можна набратися
позивного заряду, доброго настрою.
Хотів би побажати всім викладачам
електромеханічного факультету, щоб
такі зустрічі додавали їм наснаги на
довгії і благії літа.
Ігор Кучабський, директор приватної
фірми, випускник 1991 року:
„З однокурсниками зустрічаємося
часто, підтримуємо контакти, допомагаємо один одному, адже студентська
дружба — це на все життя. Факультет
дав нам серйозний алгоритм життя
і дуже універсальну освіту. До речі,
наступного року мій батько, Мирон
Дмитрович, разом зі своїми однокурсниками відзначатиме у Політехніці
50-річчя випуску“.
Володимир Яськів, випускник 1986 року:
„Дуже радий бачити наших викладачів, зокрема Дарію Уханську, старшого
викладача Віталія Буртного та инших.
З приємністю згадую, як ми вчилися
за прекрасним навчальним планом,
досконалим, відшліфованим, гармонійним. Дуже шкода, що нині ці плани
постійно змінюються, модернізуються,
від того втрачається їхня результативність“.
…День зустрічі минув як мить. Пізно
ввечері всі розлетілися до своїх гнізд,
до звичних обов’язків, до підкорення
нових наукових вершин з великою
надією: зустрітися таким товариством
знову через п’ять років.
Катерина ГРЕЧИН

21% українських студентів вважає, що
корупція у вишах є нормою життя.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом „Демократичні ініціятиви“ ім. Ілька Кучеріва.
Лише 38% опитаних студентів зовсім
не стикалися з явищами корупції у
своєму виші. На поширеність корупції
не впливає форма власності навчального закладу. Водночас чим вища
успішність студентів, тим менша
залученість до корупційних практик.
Група викладачів Інституту геодезії
Львівської політехніки стажувалась
у Стокгольмі (Швеція). Науковопрактичний вишкіл у Королівському
технологічному університеті відбувався у рамках проєкту TEMPUS
„Геоінформаційні технології для
сталого розвитку в східних сусідніх
країнах“ упродовж двох тижнів.
У представницьких міжнародних
навчальних курсах взяли участь,
крім львів’ян, викладачі й науковці з
Києва, а також Вірменії та Молдови.
Міністр Дмитро Табачник вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання не можна скасовувати, але треба вдосконалювати, адже „в освіті не існує єдиного
універсального підходу для підвищення
якости знань“. За його словами, в
Україні систему ЗНО підтримує 80%
населення, хоча у світі думки експертів
з цього приводу дуже різняться.
МОНМС планує запровадити у 2012
році як експеримент кількарівневий
тест для вступників. Про це Д. Табачник заявив під час прес-конференції.
Міністр пояснив, якщо абітурієнт крім
звичайного тесту згодиться, скажімо,
відповісти ще на додаткові запитання, це буде або додатковий бал для
нього, або вибрана група, за якою
полюватимуть ректори університетів.
За матеріялами інформаґенцій
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сторінки історії
початку виникнення і розвитку в Галичині, а пізніше в Західному регіоні України різних галузей хімічної
Вситьідпромисловости
вагомий вклад у їх кадрове і науково-технічне забезпечення уже впродовж 167 років вноЛьвівська політехніка

Хімічна технологія у Львівській політехніці
До 140-річчя кафедри хімічної технології
У 1850 — 60-х роках в Европі набирали сили важка,
хімічна та инші галузі промисловости, запроваджували механізацію і хімізацію сільського господарства. Виділення гасу із нафтової ропи львівськими
аптекарями Яном Зегом та
Іґнацієм Лукасевичем і винахід гасової лампи 1853
року львівським бляхарем
А д а м о м Б р а т ко в с ь к и м
викликали стрімкий розвиток нафтовидобувної
та нафтопереробної промисловости у Східній Галичині. 1867 року в Калуші
почали промисловий видобуток калійних солей з
метою використання їх у
рільництві. Ця діяльність
вимагала інженерного забезпечення, що зумовило
зростання ролі Технічної
академії у Львові. Водночас відбувалося реформування вищих технічних навчальних закладів
Карлсруе, Праги, Ґрацу,
Відня. З огляду на це, віденський уряд погодився

ці інженерів-хіміків. З її
утворенням існуючу хімічну (теоретичну) освіту
було доповнено хімікотехнологічною (прикладною), академія отримала
змогу самостійно готувати
кваліфікованих фахівців з
хімічної технології.
Першим завідувачем
кафедри заслужено став
Рудольф Ґюнсберґ, який
вніс вирішальний вклад у
її створення. Міністерство
дозволило орендувати
для лабораторії хімічної

ня 1872 р. її очолив доктор
філософії Авґуст Фройнд
(1835 — 1892) — відомий австрійський хімікорганік, відкривач циклопропану. Його наукові
дослідження охоплювали
бродильні процеси, склад
і властивості нафти, синтез
і структуру кетонів тощо.
А втім найбільшими досягненнями А. Фройнда
стало відкриття синтезу циклопропану (ця реакція з 1881 р. названа
його ім’ям) і встановлення
його структури. Професора Фройнда п’ять разів
обирали деканом школи, а
потім факультету технічної
хімії і тричі — ректором
Політехніки.
Згідно з планом реорганізації у 1872 р. змінили структуру Технічної
академії — окремі кафедри, кількість яких зросла
майже вдвічі, об’єднали
у три фахові школи (перейменовані пізніше на
факультети) — інженерії,
технічної хімії та архітек-

18 червня 1871 р. цісарським указом у Технічній академії
засновано кафедру хімічної технології, яка відігравала
головну роль у підготовці інженерів-хіміків.
на реорганізацію Технічної
академії, цісар дав дозвіл
на будівництво спеціяльних будівель і створення
шести нових кафедр.
18 червня 1871 р. цісарським указом у Технічній академії засновано
кафедру хімічної технології, яка відігравала головну роль у підготовПочаток у чч. 18, 19

технології приміщення у
сусідньому з академією
будинку Гауеншільдів на
вул. Театральній, 18 (пізніше там розташували
природничий музей).
Відповідно до цих змін
кафедру загальної і технічної хімії перетворили
на кафедру загальної і
аналітичної хімії. Замість
професора Ґ. Вольфа, який
вийшов на пенсію, з трав-

тури. Школа технічної хімії
на початку навчального
року формувалася з двох
кафедр (загальної і аналітичної хімії та хімічної
технології), але невдовзі
було засновано ще й третю — кафедру мінералогії
і геології, яка мала давати
слухачам знання про мінеральну сировину для
хімічних виробництв, її
залягання та властивос-

ті. Очолив кафедру Юліян Медведський — перший професор-українець
Львівської політехніки, у
майбутньому відомий геолог і петрограф, дослідник
родовищ солей, нафти та
инших корисних копалин
у Галичині, громадський
діяч.
Юліян Медведський
(1845 — 1918) народився в
родині службовця у Перемишлі. Студіював природничі науки у Віденському
університеті, працював
геологом, а з 1873 р. отримав призначення на посаду професора Технічної
академії, де пропрацював
39 років. Уже на початку
діяльности він організував
геологічну лабораторію та
мінералогічний музей, започаткував регулярні геологічні експедиції, зібрав
велику колекцію гірських
порід і мінералів, яка нараховувала кілька десятків
тисяч зразків. Його музей
був одним із найкращих
в Европі. Особливу увагу
вчений надавав вивченню нафтових та соляних
родовищ Карпатського
регіону, що мало велике
значення для промислового розвитку Галичини.
Вже у ті роки професор
займався актуальним на
сьогодні питанням водозабезпечення Львова. За
результатами досліджень
він опублікував близько 100 наукових праць,
підготував і видав низку
підручників з мінералогії,
петрографії, геології, до
того ж частину з них своїм
коштом.
Юліян Медведський
був одним із засновників
і дійсним членом НТШ,
Польського товариства
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дискусійний клуб
природознавців ім. Коперника, дійсним членом
Краківської академії здібностей, почесним членом Геологічного товариства в Санкт-Петербурзі,
членом-кореспондентом
Віденського геологічного
закладу, членом Крайової гірничої ради та ин.
Багато років він редагував
журнал „Kosmos“. Його
тричі обирали деканом
школи і факультету технічної хімії і тричі ректором
Політехнічної школи. За
час каденції ректором
Ю. Медведський організував гірничі і металургійні
курси та нафтовий відділ — перший у Европі,
який давав вищу освіту
у галузі нафтового гірництва, ініціював створення
трьох дослідницьких станцій: нафтової, керамічної і
механічної. В знак подяки
і визнання заслуг йому
першому Львівська політехніка присвоїла звання
Почесного професора, а
невдовзі також вперше
разом з п’ятьма иншими
достойниками, серед яких
була Марія СклодовськаКюрі, — звання доктора
Honoris causa. На схилі літ
Ю. Медведський подарував НТШ свою наукову
бібліотеку з понад 2000
томів, а свої заощадження (50 тисяч австрійських
крон) заповів на розвиток
українського шкільництва,
будівництво гуртожитків
та стипендії біднішим студентам.
Віктор ЯВОРСЬКИЙ,
завідувач кафедри хімії
і технології неорганічних
речовин ІХХТ Львівської
політехніки, заслужений
діяч науки і техніки
України, доктор
технічних наук,
професор;
Костянтин БЛАЖІВСЬКИЙ,
доцент кафедри
Закінчення
в наступному числі

Наука та етика чи наука
або етика?

У

розпал модульного тижня члени
Українського фізичного товариства Львівської політехніки вирішили
зібратись на чергове засідання дискусійного клубу „Філософські проблеми науки і техніки“. Цього разу
обговорювали проблему „Наука
та етика. Науковці і моральність“.
Голова товариства професор Богдан
Лукіянець (кафедра інженерного
матеріялознавства та прикладної фізики) передав право вести засідання
завідувачу кафедри філософії ІГСН
професорові Вікторові Петрушенку.
Учасників зібралося заледве десятеро,
адже модулі — це клопоти не лише для
студентів, а й для викладачів, однак усі
присутні були активні, тим більше, що
„погано, якщо один чоловік — тоді дискусії не буде, а якщо двоє, то вже можуть
дискутувати“ (Богдан Лукіянець).
Несміливо, але з власною думкою
приєднався до обговорення єдиний присутній студент (магістрант Андрій Кусій,
група УНЗ-12, ІГСН). Більшість зацікавлених етикою — з кафедри ІМПФ (старший
викладач Олексій Яцків, асистент Зіновій
Когут, старший викладач Андрій Данилов),
а також доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Владислав Волошинець та професор кафедри теплотехніки й теплових
електричних станцій Орест Чабан.
Ведучий окреслив актуальність теми —
не тільки для українського суспільства, яке
перебуває у складному періоді, а й для
цілого світу. Віктор Леонтійович навів приклад доктора Фауста („можна провести
паралель із гріхопадінням — заради особливих знань продав душу дияволу“), зацитував Оґюста Конта, засновника філософії позитивізму (наука — поза мораллю),
Фрідріха Ніцше (саме життя не підлягає
моральним оцінкам; життя як воно є);
виокремив висновки Бостонської групи
дослідників науки (70-ті роки ХХ століття)
про те, що наука залежить і від політики,
і від моралі, і від поглядів та світогляду
людини, тобто з точки зору когнітології,
цілком нейтральних знань немає.
На думку багатьох учасників обговорення, однією з причин виникнення проблеми є те, що науку здійснюють люди,
відповідно виникає суб’єктивний чинник.
Зокрема, науковці часом не до кінця усвідомлюють наслідки деяких відкриттів.
Андрій Данилов вважає, що науковець не
завжди знає, що потім його винахід буде
використано неморально. Крім цього, на

його думку, наука — це зазвичай не робота
одинака, відповідно слід говорити про
колективну мораль, яка відрізняється від
індивідуальної.
Крім суб’єктивного чинника, учасники
дискусії наголошували на впливах, скажімо, влади на науковця. У цьому ключі
жваве обговорення викликала постать
академіка Сахарова: з одного боку він
створив водневу бомбу, з иншого, переконаний професор Богдан Лукіянець, —
академік Сахаров був високоморальною
людиною, отже, щоб бути фізиком за
часів СРСР, доводилось обслуговувати
військово-промисловий комплекс, а якщо
хотіти залишатись високоморальною людиною, слід було відмовитись від науки.
Учасники дискусії обговорювали
проблему етичности в науці в різних галузях — окрім фізики, йшлося також про
фармацевтику, хімію, історію тощо.
Після заяви Олексія Яцківа про те, що
якби хоч половина людей була моральною, в суспільстві не було би етичних
проблем, а мораль залежить від рівня
освіти: чим нижчий рівень освіти, тим
нижча мораль, подальша дискусія перейшла у площину освічености суспільства.
Одні доводили, що освіченість не рятує
від аморальних вчинків (інакше Японія
з високим рівнем освічености не мала б
злочинности), инші говорили про роль законів у дотриманні моралі й етики.
Врешті-решт більшість учасників погодилися, що слід починати з боротьби з
деградацією молодого покоління, з виховання. Однак „ніхто у світі не знає, як зробити людину високоморальною“, — цими
словами Віктор Петрушенко підсумував
риторичність дискусії, адже однозначної
відповіді на питання, поставлені перед
учасниками та адресованими один одному та й собі, немає…
Тетяна ПАСОВИЧ
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наукова конференція

„Геодезичний моніторинг навколишнього
середовища“
ід такою назвою у Львівській
політехніці 17 — 19 червня відбулася ювілейна науково-практична
конференція, присвячена 140-річчю
створення найстарішої в Україні кафедри геодезії Інституту геодезії.
Пленарне засідання відкрив завідувач кафедри професор Олександр
Мороз. Він розповів присутнім про ті
зміни, що відбулися впродовж п’яти
останніх років (подібні конференції
проводять тут лише раз у п’ять років),
поділився успіхами і досягненнями
колективу.
З круглою датою ювілярів привітав
проректор професор Дмитро Федасюк.
За дорученням ректорату Дмитро
Васильович вручив Почесну грамоту
університету професорові Тарасу
Шевченку, грамоти — доцентам Зоряні Тартачинській та Ользі Грабазей.
Дипломи університету отримали й
асистенти кафедри геодезії Володимир
Тарнавський та Оксана Кіселик. Присутні пом’янули професорів і доцентів, які впродовж останніх двох років
пішли у небуття. Від імени учасників

конференції поклали
квіти до могил завідувачів кафедри різних років:
професорів Аполлінарія
Островського і Андрія
Моторного, доцента
Дмитра Масліча.
Цього дня ювіляри
отримали найщиріші
вітання від першого заступника голови Геодезичної служби України
Івана Зайця, делегацій з
Чехії, Польщі, Чернігова,
Києва, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Івано-Франківська,
Рівного, від Академії Сухопутних
військ, Національного аграрного університету, і звичайно ж, від своїх колег
з Інституту геодезії.
Голова Українського товариства
геодезії і картографії Ігор Тревого відзначив, що кафедра геодезії завжди
була лідером у геодезичній освіті.
Він передав кафедрі Почесну грамоту
Товариства, а доцентові Зоряні Тартачинській вручив офіційне посвідчення і
Світлина Катерини Гречин

П

відзнаку „Почесний геодезист України“
від Товариства та Державної служби
геодезії і картографії України.
Наступного дня учасники конференції заслухали 8 наукових доповідей і 20 стендових повідомлень на
секційних заняттях з геодезії, геодинаміки, моніторингу, фотограмметрії,
картографії, ГІС та інженерної геодезії,
кадастру, землеустрою, оцінки нерухомости.
Катерина ГРЕЧИН

мости співпраці

Польський професор — про геодезію і не тільки

16

червня викладачі та студенти
Інституту геодезії зустрілися
з польським професором Янушем
Слєдзінським. Гість розповів про різні
сучасні европейські проєкти в галузі
геодезії та геодинаміки і дав львівським колегам кілька цінних порад.

Світлина Ірини Шутки

Професор Варшавського технологічного університету (свого часу
багаторічний директор Інституту геодезії та геодезичної астрономії), Вищої
школи міста Кутно, Вищої державної

професійної школи міста Холма є фахівцем у таких наукових напрямах, як
вища геодезія, супутникова геодезія,
гравіметрія. Як учасник різних міжнародних програм він має чималий
професійний досвід, яким і поділився
з політехніками. Розповів про кілька
важливих геодинамічних проєктів
Европи, як CERGOP (Central European
Geodynamic Research Project), EUPOS
(European Position Determination
System), супутникові системи навігації — европейську систему „Галілео“,
російську ГЛОНАСС, американську GPS.
Досвідчений польський
науковець порекомендував
молодшим колегам вчити
іноземні мови, долучатися
до наукових конференцій,
які, переконаний, є найкращим способом для отримання наукової інформації
і з якими не зрівняються
ні книжки, ні інтернет. Також порекомендував „по-

даватися“ на щорічну конференцію
Европейського союзу наук про землю
(European Geosciences Union), на
одному із геодезичних симпозіюмів
цього поважного наукового форуму
власне й головує Януш Слєдзінський.
Найближча Генеральна Асамблея EGU
запланована на 22 — 27 квітня 2012
року у Відні. Зголошуватися охочі (в
тому числі студенти) можуть до 10
січня 2011 року.
Варто зазначити, що з Політехнікою
професора Слєдінського пов’язують
давні контакти. Геодезисти Львова і
Варшави співпрацюють уже понад 30
років. Та науковою сферою не обмежуються. Як пригадує директор Існтитуту
геодезії Корнелій Третяк, польський колега долучився до відкриття у Львові в
1996 році пам’ятної дошки видатному
польському вченому Каспару Вайґелю,
який свого часу керував кафедрою геодезії Львівської політехніки, а в 1941
році його розстріляли гітлерівці на
Вулецьких пагорбах.
Ірина ШУТКА
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у фокусі
15 років в останню неділю червня в Україні традиційно відзначають День молоді. Чим живе сьоВжегодніпонад
українська молодь і що її хвилює? Як вона долає труднощі і чи може реалізувати себе у рідній країні?

Молодь міркує, шукає, сподівається…
Проблеми
Чи не найактуальнішою
проблемою, як свідчать
результати соціологічних
досліджень, українська молодь — а це приблизно
третина всього населення
країни — вважає безробіття
і працевлаштування. Тим
часом, за даними державної служби зайнятости, із
566 тис. незайнятих громадян, які нині перебувають
на обліку в центрах зайнятости, молодь становить 238 тис. Проте і в тих,
хто працює, не все гаразд:
часто їхня робота — не за
фахом.
Крім праці, українську,
зокрема, студентську молодь хвилює матеріяльна
залежність від инших, відсутність вільного часу й
можливостей для самореалізації, депресивні стани
(відчуття нудьги, непотрібности). Принаймні, такими
є дані міжнародного соціологічного дослідження „Студенти — образ майбутнього“, проведеного Інститутом
Горшеніна у жовтні 2010
року — березні 2011-го;
було опитано 5155 студентів
(стихійна вибірка) у 22 вишах України, Росії, Польщі,
Казахстану.
Крім працевлаштування (до слова, найболючішого питання для молоді
в усіх чотирьох країнах),
наші студенти актуальними
для молоді визначили такі
проблеми, як поширення
алкоголізму і наркоманії,
відсутність можливостей
для самореалізації, матеріяльна залежність, конфлікти з батьками, погані житлові умови, незадовільне
здоров’я.
А от для України як
держави найбільшим головним болем, на думку
реципієнтів, є корупція та

хабарництво (46%), незадовільна економічна ситуація
і політична нестабільність
(по 50%), криза моралі й
культури, а також бідність,
поширення ВІЛ/СНІДу. В
инших країнах молодь назагал хвилює таке ж, щоправда, опитані у Росії ще
виокремили загрозу тероризму, злочинність, проблеми еміграції й емігрантів, у
Польщі — соціяльний захист
населення, молодіжну політику, проблеми освіти, в
Казахстані — освітні проблеми і забруднення довкілля.
Парадоксально, але україн-

Так, не задовольняючись
своїми доходами (допомога батьків, стипендія), яких
вистачає хіба на прожиття,
бажаючи забезпечити себе,
заробити на розваги чи
набути професійного досвіду, багато студенів іде
працювати. У трудовій сфері
найбільше цінують високий заробіток, перспективи
кар’єрного росту, творчу
самореалізацію, дружній
колектив.
Зрештою, ті, кого ситуація категорично не влаштовує, шукає (і знаходить)
альтернативу — вирушає за

Попри всі проблеми і випробування
молодь налаштована оптимістично,
є активною і наполегливою
у досягненні своїх цілей.
ських студентів молодіжна
політика, проблеми освіти,
дотримання громадянських
прав і свобод, правова незахищеність чомусь цікавлять
мало.
Назагал же спудеї зосереджені на самореалізації.
Важить для них і кар’єра
та професіоналізм, любов
і дружба, гроші й матеріяльне благополуччя, незалежність і свобода, гарний
шлюб, стабільність. Саме з
цим молодь здебільшого
пов’язує поняття життєвого
успіху.

Залишитися
чи виїхати?
Професійна нереалізованість і безперспективність,
великі життєві очікування
спонукають молодих людей
до певної реакції — діяти чи
пасувати, протестувати чи
миритися зі звичним (незадовільним) станом справ.

кордон. Мета здебільшого — заробіток, тим часом,
як, до прикладу, молодь з
инших країн (Росії, Азербайджану) їде за кордон в
основному за культурним
досвідом або на навчання.
Назагал молоді українці
виявляють досить високий
рівень готовности виїхати.
Найпривабливішими для
життя й навчання вважають США, Великобританію,
менше Німеччину, Францію,
Італію, Росію, Польщу. Це
не так дивно, якщо зважити, що чимало українців
незадоволені рівнем своєї
освіти.
І як в цьому контексті
молодь ставиться до рідної
країни? На запитання „Чи
пишаєтеся Ви тим, що є
громадянином своєї країни?“ понад 55% опитаних
Інститутом Горшеніна українських студентів відповіли
„так“ (у Росії, Польщі, Казахстані цей показник переско-

чив 60%), понад 13% — „ні“,
31% — „важко відповісти“.
Патріотизм у перелік базових цінностей сучасної
молоді не входить; значна
частина не відчуває почуття
відповідальности за долю
країни. Проте більшість
студентів все-таки цікавиться суспільно-політичним
життям.
Найчастіше ж в центрі
уваги молоді — музика,
спорт, відпочинок, одяг і
мода, заробіток грошей
тощо. У вільний час спудеї
охоче зустрічаються з друзями, гуляють, сидять за
комп’ютером чи телевізором, займаються спортом.
Зрештою, сучасна молодь,
як і в усі часи, переймається
традиційними екзистенційними проблемами, як стосунки з иншими (кохання,
дружба, створення сім’ї),
вибір професії і життєвого шляху, здобуття якісної
освіти.

Сила в тобі
Попри всі проблеми і випробування молодь здебільшого налаштована
оптимістично, є активною і
наполегливою у досягненні
своїх цілей (хоч в молодіжному середовищі й відчутні
деяке розчарування, апатія, зауважують науковці).
Більшість молодих людей
покладаються передовсім
на власні сили, особисті
якості, талант і основну відповідальність за власний
успіх (чи неуспіх) беруть на
себе. Хоч і про матеріяльну та моральну підтримку
(батьків, друзів), зв’язки,
знайомства і здоров’я — як
передумови для успішної
реалізації — теж не забувають. Цікаво, що від держави
молоді люди не чекають, по
суті, нічого.
Ірина ШУТКА
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посиденьки

У

рамках проєкту „Мистецький гурт“ 17 червня
Студентське братство Львівської політехніки організувало зустріч із вокальним
гуртом „Орфей“. Зустріч
пройшла в теплій, дружній
атмосфері, переповненій
жартами, цікавими розповідями та неперевершеним співом.
Співаки розповіли про
свій творчий шлях, поділилися спогадами про країни в
яких побували, різноманітними казусними ситуаціями, які
траплялися під час гастролей.
Цікавою зустріч була
ще й тому, що Андрій Хавунка — чудовий баритон
„Орфею“ — у студентські
роки був активним членом
Студентського братства
Львівської політехніки.
― Саме Студентське
братство дало мені путівку

в життя. Хоча я й навчався
у Політехніці, але не відчував, що це моє покликання.
У Братстві я почав співати,
створив свою концертну
групу. Тут я познайомився
з тими людьми, з якими
товаришую досі. У Братстві
ми навчилися діяти, злагоджено працювати, робити
відбір цінностей. Хочу наголосити, що майже всі
тодішні братчики добилися
неабиякого успіху у житті.
Бо в нашому товаристві не
було випадкових людей, усі,
хто приходив сюди задля
забави, дуже скоро відходили, а залишилися ідейні
і готові працювати. Думаю,
що значною мірою та українська лінія, яку провадить
„Орфей“, завдячує моєму
братському минулому,―
розповів Андрій.
Співаки у своїй творчості
пропагують українську піс-

Світлина Наталії Павлишин

У Братстві гостював „Орфей“

ню і тверду громадянську
позицію. Зокрема, коли
на конкурсі „Україна має
талант“ їм порадили задля більшої популярности
заспівати попурі із радянських воєнних пісень, вони
запропонували воєнні, але
бандерівські.
„Орфей“ радо зустрічають у багатьох країнах Европи та Америки. Вони є улюбленцями Франції, Італії,

Голландії, зі своїм духовним
репертуаром неодноразово
виступали у Ватикані.
Для братчиків „Орфей“
виконав свої найпопулярніші пісні і ті, які ввійдуть
до ювілейного альбому.
На завершення всі присутні спільно з „орфеями“
заспівали українську пісню
„Туман яром“.
Наталія ПАВЛИШИН

весело і цікаво

У Львові завівся „Лісовик“

У

першу літню п’ятницю (3 червня) на території парку
„Знесіння“ було гамірно — тут уперше відбулася
спортивно-патріотична гра „Лісовик“. Учасниками змагань
були львівські школярі восьмих та десятих класів. Захід
організували: міське Управління освіти та Управління у
справах дітей, регіональний ландшафтний парк „Знесіння“
та МО „Граніт“.
Гра полягала у виконанні різноманітних завдань на
контрольних пунктах. Підлітки мали змогу показати
себе в орієнтуванні за картою, вмінні користуватися

компасом, спритності проходження смуги перешкод та
навісної переправи, у швидкому розпалюванні вогнища, точності у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Якщо
учасник не зміг справитися із завданням, то ставав
в’язнем, а вся команда повинна була його визволити,
продемонструвавши свої інтелектуальні здібності та
знання з історії України. Перемогу здобула команда
„Галичина“ СЗШ № 70.
― У „Знесінні“ ми часто організовуємо подібні заходи,
аби навчити дітей поводитися на природі, — зазначив
представник парку Тарас Галич. — Одним із обов’язкових
завдань у змаганнях було зібрати мішок сміття. Підліток,
який сам прибере хоч невелику частинку парку, згодом,
відпочиваючи на природі, забиратиме не лише своє сміття,
але й залишене иншими.
Після тригодинних змагань на команди чекала приємна
несподіванка — гра у пейнтбол. Окрім рухливого відпочинку та гарних емоцій учасники та переможці понесли
додому грамоти та книги про історію нашого міста.
― Такі змагання ми провели вперше, проте маємо намір проводити їх і наступного року, — наголосив ініціятор
проведення гри, член МО „Граніт“ Андрій Мочурад. — Надалі плануємо залучити команди із більшої кількости шкіл
та зробити ці змагання загальноміськими.
Орест КОНДРАТОВИЧ,
аспірант Львівської політехніки,
голова правління МО „Граніт“

ч. 20 (2740)
23 червня — 6 липня 2011

[молодіжна політика]

13

громадські ініціятиви

наш календар

Нове видання про „Революцію на граніті“

26 червня — Міжнародний день боротьби з наркоманією та незаконним
обігом наркотиків.
26 червня — День молоді.
28 червня — День Конституції України.
1 липня — День архітектури.
4 липня — День працівників морського
та річкового флоту.

Навесні цього року Студентське братство Львівщини виграло грант від міськради на видання книги, присвяченої „Революції на граніті“.
Новий фотоальбом, присвячений цій події, до виходу готують троє активістів
братства — Андрій Дуда, Андрій Остап та Ольга Литняньчик під керівництвом
одного зі співорганізаторів студентської революції Ігора Коцюруби.
― У цьому виданні будуть фотографії з підписами учасників революції. Ця
книжка міститиме спогади не однієї людини, як було у фотоальбомі, який вийшов
у 1995 році, а багатьох учасників революції, — розповідає Андрій Дуда. — Також
плануємо видати книжку і підготувати документальний фільм.

благодійність

Від щирого серця

Д

ля студентів Інституту ком
п’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки доброчинні акції стали вже
традицією. От і 9 червня ініціятивна
молодь, за підтримки профбюро інституту, відвідала будинок для людей
похилого віку у смт. Новий Яричів
Кам’янко-Бузького району.
― Ми хотіли бодай якось допомогти самотнім людям, подивитися
як вони живуть, поспілкуватися. Нам
вдалося зібрати серед студентів невелику суму грошей, за які закупили
фрукти і солодощі для жителів будинку літніх людей, ― розповів співорга-

нізатор акції, студент третього курсу
ІКТА Львівської політехніки Тарас
Крет. ― Зараз у будинку для людей
похилого віку у Новому Яричеві проживає 22 осіб ― від 50 до 93 років.
Кожному з них ми вручили солодкі
пакунки.
1 жовтня, в День людей похилого
віку, молодь відвідає стареньких зі
святковою програмою.
― Людям було приємно, що про
них не забувають, і нам було цікаво
послухати їхні життєві історії. Відчувалося, що їм найбільше бракує уваги і
можливости виговоритися,― додав
мій співрозмовник.
Н. П.

літній відпочинок

Канікули з Богом
Центр Студентського капеланства при Львівській політехніці запрошує студентів
цікаво та весело провести свій літній відпочинок в таборі „Канікули з Богом“.
Таборування відбуватиметься на базі навчально-оздоровчого табору „Політехнік-2“ (смт. Славське) з 6 до 17 серпня. Нові знайомства, ігри, конкурси,
пісні під гітару, нічні ватри, новий досвід, перегляд фільмів, екскурсії, спільні
молитви, дискусії в групах і багато-багато цікавого.
Запис триває до 10 липня, кількість місць обмежена.
За докладнішою інформацією та для запису звертатися за тел.:
0977003246 та 0938125384 ― Ірина, 0963464883 ― Богдан.

Пам’ятні дати
23.06.1870 — помер український
письменник i етнограф Амвросiй Метлинський.
23.06.1891 — помер Вільгельм Едуард
Вебер, німецький фізик, який спільно з
К. Гаусом розробив систему електричних і магнітних одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада
видала I Універсал, який проголошував
автономію України.
24.06.1793 — у Франції ухвалили першу в iсторiї людства республіканську
конституцію.
24.06.1894 — ухвалили рішення про
відновлення Олiмпiйських ігор.
25.06.1886 — народився iсторик,
академiк Iван Крип’якевич.
25.06.1957 — помер український художник Осип Курилас.
26.06.1976 — помер талановитий український графік Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання у
бiльшовицькому концтаборi в Кiнґiрi
гусеницями танків знищено пiв тисячi
українських жiнок-полiтв’язнiв.
28.06.1911 — помер Архип Тесленко,
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан
Прокопович, громадський діяч, письменник i публіцист, автор трагікомедії
„Володимир“.
29.06.1938 — помер генерал Мирон
Тарнавський — колишній Головнокомандувач УГА.
1.07.1910 — у Львові польські шовіністи
вбили українського студента Адама
Коцка.
1.07.1966 — померла Наталена Королева, українська письменниця.
1.07.1989 — у Києві відбулася установча конференція Народного руху
України за перебудову.
2.07.1895 — помер Михайло Драгоманов, визначний український учений, історик, літературознавець, фольклорист
і громадський діяч.
2.07.1961 — помер Ернест Хемінгвей,
американський письменник, автор
романів „Прощавай, зброє“, „По кому
дзвін“.
4.07.1891 — народився український
письменник Петро Панч (Панченко).
5.07.1986 — у Мюнхені помер голова
Революційного Проводу ОУН Ярослав
Стецько.
6.07.1937 — помер український поет
Богдан-Ігор Антонич.
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пам’яті нескореного

коротко

120-річчя від дня народження полковника Євгена Коновальця
Знагоди
у Львові й на Львівщині відбулися святкові заходи

Він боровся за незалежність
України
З ініціятиви
влади й громади
У Львові 14 червня урочистою ходою громадських організацій, політичних партій та рухів,
учнів навчальних закладів та покладанням квітів
і вінків розпочалося свято
вулиці, названої іменем
політичного діяча. Продовжилися урочистості
у спорткомплексі „Україна“, де для всіх учасників
святкування виступив хор
вояків УПА „Повстанець“,
колективи художньої самодіяльности
Центру дитячої творчости „Веселка“ та
заслужений артист України, соліст Львівської обласної філармонії Мар’ян Шуневич. Під час святкування відбулося також
нагородження грамотами переможців
конкурсів та турнірів, присвячених Євгену
Коновальцю.
Урочисте віче та вшанування Коновальця відбулися і в його рідному селі
Зашкові на Львівщині. Біля музею полковника зібралися представники ОДА, ЛОДА,
районних рад, КУНу, НРУ, ветеранських
організації та місцеві мешканці. Представники влади поклали квіти до пам’ятника
провідникові ОУН, на могили його батьків,
оглянули експозицію музею. Від голів
ЛОДА та ЛОР подарували для музею
копію однострою львівського гімназиста
початку ХХ ст. На території музею політики
посадили дуб.

Постать Євгена Коновальця
на тлі епохи
15 червня у Львівському національному університеті ім. І. Франка пройшла
Всеукраїнська наукова конференція „Постать на тлі епохи: до 120-річчя від дня
народження Євгена Коновальця“. Історики з Києва, Львова, Одеси, Тернополя,
Кременчука, Луцька, Дніпропетровська,
Івано-Франківська, Донецька, Дрогобича
обговорили різні аспекти життя та діяльности військового та політичного діяча.
З вітаннями перед учасниками конференції виступив ректор ЛНУ ім. І. Франка
Іван Вакарчук, начальник внутрішньої
політики ЛОДА Ірина Романів,

Голова Львівської
обласної ради Олег
Панькевич наголосив
на необхідності проведення таких наукових
конференцій, особливо
тепер, в часи тотального
нищення української
національної пам’яти.
Декан історичного факультету ЛНУ Роман
Шуст у своєму виступі зауважив, що такі
урочистості потрібно
проводити на загальнодержавному рівні.
І саме Львівщина має
ініціювати і пропагувати ці заходи.
Із доповіддю „Роттердам і 23 — 29
травня 1938 року“ виступив директор
київської бібліотеки ім. О. Ольжича Олександр Кучерук. Науковець докладно розповів про день загибелі діяча. А науковий
співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса
НАН України Павло Гай-Нижник виступив
на тему „Коновалець та Окремий загін
Січових Стрільців: роль і місце у поваленні
Гетьманату П. Скоропадського (жовтень —
грудень 1918 р.)“.
У рамках конференції відбулася також
презентація книги київського історика
Михайла Ковальчука „На чолі Січових
Стрільців. Військово-політична діяльність
Євгена Коновальця у 1917 — 1921 роках“
та презентація виставки, присвяченої політичному діячеві.
Після пленарного засідання конференція продовжилася на секційних
засіданнях, де науковці обговорювали
джерелознавчі та історіографічні аспекти
українського визвольного руху під проводом Євгена Коновальця, його роль у визвольних змаганнях 1917 — 1920 рр., ідеологічні засади українського визвольного
руху у міжвоєнний період та инші теми.
Організували конференцію Центр
досліджень визвольного руху, ЛНУ
ім. І. Франка, Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, проєкт
„Електронний архів документів та матеріялів українського визвольного руху 1940 ―
1950-х років“ та Ювілейний комітет із
відзначення року Євгена Коновальця.
Наталія ПАВЛИШИН

Конституційний Суд України
визначив, що використання
Прапора Перемоги під час
офіційних заходів разом з
Державним прапором України суперечить Конституції.
Як зазначається у рішенні
КС, положеннями Конституції
України визначено вичерпний
перелік державних символів
України, до яких належить
Державний прапор, Герб,
Гімн. КС посилається на те,
що Прапор Перемоги є символом перемоги радянського
народу у Другій світовій
війні, армії та флоту.
21 червня Український католицький університет презентував у Києві веб-архів
відеоматеріялів „Розпад
Радянського Союзу. Усна
історія незалежної України
1988 — 1991“. Це 72 інтерв’ю
з політичними лідерами,
дисидентами, дипломатами,
журналістами, релігійними
діячами, підприємцями,
вченими, військовими —
учасниками або свідками
постання незалежної України
в 1988 — 1992 роках. У рамках презентації говорили про
українську незалежність у
ретроспективі та перспективі.
Світовий конгрес українців
звернувся до керівників
міжнародних організацій із
закликом посилити тиск на
владні структури України,
щоб забезпечити повагу до
прав людини, демократії,
вільних і чесних виборів.
Автори звертають увагу міжнародного співтовариства на
роль України як представника Европи у виконанні таких
зобов’язань, як нинішнє
головування в Комітеті міністрів Ради Европи, проведення Евро-2012 і головування в 2013 році в Організації
з безпеки і співробітництва в
Европі (ОБСЄ). Копії листа надіслали Президенту
України Віктору Януковичу і
Уповноваженому Верховної
ради з прав людини Ніні
Карпачовій.
За матеріялами інформаґенцій
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Ностальгія, гордість та гіркота
української минувшини

У

Львівському палаці мистецтв триває ретроспективна виставка Любомира Прийми. Художник, ілюстратор,
віртуозний графік представив колосально багату експозицію своїх робіт:
більш як 150 графік та монументальні
живописні полотна.
З його роботами знайомі безліч
читачів вітчизняної та зарубіжної літератури, бо він ілюстрував твори Михайла
Коцюбинського, Івана Франка, Оноре
де Бальзака, Романа Іваничука та цілу
низку инших іменитих авторів. Завдяки
його майстерним ілюстраціям герої улюблених з дитинства книжок набували
конкретних обрисів, матеріялізувалися
на тлі прочитаного.
На відкритті виставки 15 червня
кандидат мистецтвознавства Олена
Цимбалюк охарактеризувала Любомира Прийму як автора з проникливою
манерою відтворювати сюжет. За її словами, художник майже документально

зображає історичні епохи, попередньо
ретельно вивчаючи контекст та соціяльне середовище. Серед арсеналу живописних засобів перевагу надає штриху,
стриманій лінії, ахроматичній гамі або ж
скупій колористичній палітрі. І живопис,
і графіка автора — романтично-героїчні.
Картини створюють настрій тихої ностальгії, з гордістю і гіркотою щодо української минувшини.
Особливого настрою виставці додала почесна варта від клубу історичної
реконструкції „Цербер“, що супроводжувала відкриття. Хлопці одягли рицарські
обладунки, виготовлені за взірцем лат
кінця XIV століття та впродовж презентації стояли обабіч автора, ніби воїни з
його живописних полотен та графік. Особливого настрою додав і знаменитий
кобзар Василь Жданкін, що виконував
на кобзі для художника та гостей старовинні пісні і козацькі думи.
Оглянути експозицію можна до 25
червня.

висока нота

П’ята річниця фестивалю „Діапазон“

V

Міжнародний фестиваль орґанної
музики „Діапазон“ відзначатиме
свою річницю п’ятьма концертами з
25 червня до 17 липня. Традиційно захід триватиме у Львівському будинку
орґанної та камерної музики, що на
вулиці С. Бандери, 8.
Цього року фестиваль відкриє лавреат численних міжнародних конкурсів,
орґаніст Тарас Багінець. Він закінчив Харківський інститут мистецтв, був солістом
Харківської філармонії, зараз працює
солістом Свердловської філармонії. Музикант вважається одним із найкращих
інтерпретаторів творів Мікалоюса Чюрльоніса і у львівському концерті поряд із
класичними та романтичними творами
не омине увагою цього композитора.
Одна із традицій фестивалю —
участь у ньому львівської орґаністки
Надії Величко. Для такої особливої події
вона підготувала оригінальну програму
з творів для орґана разом з саксофоном.
Її виступ у День Конституції підтримає
на саксофоні молода і талановита Лілія
Максименко, яка вже здобула кілька
перемог та премій на міжнародних
конкурсах.
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Третій концерт — виконавця з Ізраїлю Романа Красновського, який вже
грав на львівському орґані, коли був солістом Харківської філармонії. Сьогодні
він відомий як чудовий акомпаніатор і
соліст на клавішних інструментах з колоритною і віртуозною грою.
Четвертий концерт дасть орґаніст із
Люксебурга Гі Поупарт. Програма його
виступу складена із творів, які у Львові
ніколи не виконувались, але імена
композиторів популярні в орґанному
світі ― Йоган Кребс, Август Ріттер та
инші.
Завершальний концерт фестивалю
обіцяє бути несподіваним і цікавим.
У рідкісному поєднанні, яке нечасто
можна почути у концертних програмах,
разом з орґаном звучатимуть оркестр,
віолончель і литаври. В концерті візьмуть участь віолончеліст і організатор
муніципального оркестру „Леополіс“
Ярослав Мигаль, орґаністка і художній
керівник фестивалю „Діапазон“ Ірина
Цайтц, оркестр „Леополіс“ і його дириґент Богдан Дашак.
Сторінку підготувала
Софія МАТВІЇВ

Завтра у Львові в книгарні „Є“
відбудеться зустріч із Оксаною
Забужко. Письменниця презентує книгу „Оксана Забужко, Юрій
Шевельов. Вибране листування
на тлі доби: 1992 — 2002“. У ній
представлена історія багатолітньої дружби одного з найвидатніших мовознавців ХХ століття,
професора Колумбійського
університету в Нью-Йорку Юрія
Шереха-Шевельова та Оксани
Забужко, а також підбірка творів,
які обговорюються в листах.
У Львівській філармонії 16
червня відбувся концерт пам’яти
аранжувальника військовопатріотичної та класичної
української музики Богдана
Сапелюка. Він написав близько
десятка маршів, які виконують
у військових, шкільних і професійних оркестрах у багатьох
регіонах України та українськими
духовими оркестрами в Чикаґо і
Торонто.
За офіційної підтримки Посольства Грузії в Україні 18 та 19
червня пройшов фестиваль „Дні
грузинського кіно у Львові“.
Транслювали як короткометражки, так і повнометражні стрічки.
Фестиваль продемонстрував
особливе бачення світу грузинами, їхню щирість на філософське ставлення до життя.
11 червня у Музеї Ідей пройшов
альтернативний захід „про
життя“ „Коробкафест“. Тут
було представлено інсталяцію з
близько 300 коробок і коробочок, розмальованих у різноманітних стилях і з різноманітним
начинням: лампочками, квітами,
взуттям, платівками, рентгенами,
плівками, кавою, цукром, печивом, чаєм, ляльками, книжками,
бокалами і навіть подушками.
Все це можна було оглянути під
музичний супровід.
Гурт „Ot Vinta“ випустив новий
альбом, на який шанувальники
чекали чотири роки. Презентація
платівки відбулася 11 червня у
Хмільному домі Роберта Домса.
До альбому ввійшло 17 треків
та кілька кавер-версій та инших
музик.
За матеріялами інформаґенцій
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прем’єра

Невірних дружин потрібно вбивати

Т

акий лейтмотив вистави „Сповідь“
за оповіданнями Антона Чехова у
постановці Алли Бабенко, прем’єра
якої відбулася на камерній сцені Національного драматичного театру
імени М. Заньковецької.
Проте першими глядачами нової
роботи заньківчан були москвичі і гості
столиці Росії. Нещодавно у родинному
маєтку Чехових Меліхово відбувся XII
Міжнародний театральний фестиваль
„Меліховська весна“, де заньківчани
зі своїми постановками за творами
великого російського драматурга є
бажаними гостями. Цьогоріч на фестиваль приїхало одинадцять театральних
колективів з Польщі, Словаччини,

Санкт-Петербурга, Москви, Липецька,
Одеси... Вистава „Сповідь“ була визнана найяскравішим явищем фестивалю.
Антон Чехов у „Сповіді“ розповів
історію трьох молодих людей — подружньої пари і їхнього приятеля
(Юрій Волинський, Олександра Люта
і Юрій Чеков), який звабив дружину,
замість того, щоб допомогти другові
у складній сімейній ситуації мудрою
порадою. Коли ж чоловік дізнається про зраду коханої, то пробачає
їй, повторюючи: „Я все одно тебе
люблю“.
Власне, чоловіки у цій виставі викликають суперечливі почуття. Це не
вишукані самотні інтелектуали, яких
світ не розуміє, як це зазвичай буває

витребеньки

не тільки. Адже якщо
мистецький витвір не
можна помацати, а ще
ліпше — скуштувати, то
цінність його в очах сучасного гурмана падає.
Споживацьке суспільство
зі споживання робить
культ, а також — культуру. І очам приємно, і
шлункові…

Думаємо „сало“ — і… бачимо
на проспекті Свободи, 6/8 (там, де
японські „Суші“) музей модерного
мистецтва „Сало“. Та музеєм це підвальне приміщення є лише позірно,
бо спокусити візуальним образом сала
здатен „передпокій“ закладу, а відвідувачу захочеться „білого й апетитного“ вкусити… Тому у головному залі
музею-ресторану „сальне“ мистецтво
знаходить продовження вже не тільки
на стінах у вигляді картин і скульптур
зі сала, а й на тарелях у відповідних
стравах.
Що ж пропонує нам цей музей на
вході? Це фотографії Кості Смолянінова
й Іллі Левіна. Далі — художнє бачення
сала відомого білоруського художника
й дизайнера Володимира Цеслера:
сало як книга із лавровим листком
замість закладки. Центральним експонатом експонованого є велике серце
зі сала. Це творіння міжнародного
об’єднання митців „Вогняні СалоМандри“. Воно — жива скульптура — ди-

Людмила ПУЛЯЄВА

хіт-парад

Сало як арт-об’єкт

І

у Чехова, а слабодухі істеричні особи,
котрих важко поважати. Галасу, сліз й
істерик у виставі не бракує, до того ж
більше галасують саме представники
сильної статі. Друг сім’ї на запитання
„Що робити з невірною дружиною?“
відповідає: „Убити!“ і подає кілька
пунктів порад Синьої Бороди, як найкраще позбутися дружини. А молода
жінка, котра заплуталась у тенетах
чоловічих інтриг, мріє полетіти вільним
птахом від них усіх, щоб ні голосу, ні
слів не чути, щоб не бачити їх. Тут
немає звичних чеховських роздумів
про духовність і сенс життя, тут є гола
правда людської ницости й підлости.

хає і помпує по трубках
напевно… хм, ну, не сало,
здається. Хоча — хто зна.
Тема сала знаходить
своє вираження і в інсталяціях „Гуманоїд“ (позаду — картини Бориса
Бергера) та „Крісло сала“
(оригінал авторства Йозефа Бойса знаходиться
в Дюсельдорфі, коштує,
кажуть, шалені гроші).
Олександр Ройтбурд (входить до
п’ятірки найдорожчих сучасних українських художників) насолоджується
добрим кавалком сала, покраяним
на шматки — і все це на великому
полотні, фактурними мазками. До
входу у зал ще спинить відвідувача
суміш інсталяції, живопису і ще Бог
зна чого за мотивами твору „Блакитне сало“ російського письменника
Володимира Сорокіна та обрамлене
хутро — картина Андрія Сагайдаковського „Кабани на узліссі. Фрагмент 2“.
Ну і на чільному місці — картина Леся
Подерев’янського „Любов“.
На думку арт-директора музею
Бориса Бергера, Львів — занадто
серйозне місто. І от на догоду мистецькій тусовці з’явилось місце, в
якому сконцентровано гумор та іронію
постмодернізму. Хоч, якщо вже бути
прискіпливою, то сала там трохи забагато. А що забагато, то, як відомо,
не зовсім стравно.
Наталя ЯЦЕНКО

Хай переможе
ваш кумир!
Урочисто повідомляємо: починаються
канікули і наші підсумки є останніми
цього літа! Отже, 20 червня на сайті
нашої газети www.audytoriya.lviv.ua
у фінал вийшло чотири композиції.
Третє місце розділили пісні „Бабина
тумба“ групи „Ot Vinta“ й „Жовте
поле“ від „Лами“. За них проголосувало 6,3% наших читачів. На другій
сходинці опинилася пісня „Будь
зі мною“ гурту „С.К.А.Й“. 10,4%
прихильників нашого хіт-параду
перейнялися внутрішнім станом „ліричного героя“, який готовий, „що б
не сталось у житті — ти моє світло
вночі, я завжди буду йти за тобою“.
А переможцем стала пісня „Сором
продається за валюту“ у виконанні
київської групи „Несамостійний
друг“ — 68,8% слухачів надали
перевагу цій промовистій і жорстко
правдивій пісні з чітко висловленою
позицію „я не буду!“.
Переможців-вгадувальників знову
не виявлено. Тож гарні призи вже
вкотре залишаються у редакції. А
ми… не складаємо новий список із
добрих композицій — ми нарешті
відпочиваємо, як і виJ.
За нових учасників можна буде голосувати аж у вересні. До того часу набираємося сили, слухаємо не тільки
шум моря, а й гарні пісні. Хай буде і
вам, і нам сонячно! До осени! J

Наталя ЯЦЕНКО
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волейбол
а волейбольних майданчиках спортивного комплексу Львівської політехніки тривали VІ літні спортивні
Н
ігри молоді Львівщини. Юнаки 1994 — 1995 років народження мали довести: чи має перспективи розвиток
волейболу на наших теренах?

Львів’яни — чемпіони
Десять команд вели боротьбу біля
волейбольних сіток за формулою: перший етап — попередні ігри у підгрупах,
другий етап — фінальні ігри. Переможці першого етапу продовжували
боротьбу за нагороди ігор. Це право
завоювали команди „Автомобіліст“
(Львів), які перемогли над командами
Червонограда (2:0), Пустомит (2:0);
Сокаля-1 (Старий Самбір — 2:0, Броди — 2:0) і Жидачева (Яворів — 2:0,
Сокаль-2 — 2:0, Жовква — 2:0).
Цікаво і напружено відбувалися
фінальні ігри. Особливо драматичним
був сценарій гри за звання чемпіона
між командами „Автомібіліст“ — Сокаль-1. Ці дві спортивні школи плідно
працюють з молоддю, готують резерви
для львівського волейболу і їхні зустрічі завжди непередбачувані щодо
ведення гри і результату.

п’єдестал

Так сталося і цього разу. Львів’яни
перемагають у першій партії і виходять
уперед — 1:0. Юнаки зі Сокаля беруть
реванш у другій партії, впевнено діють
і в третій партії і виходять уперед — 2:1.
Для львів’ян четверта партія вирішальна: якщо програють, то гра закінчується
на користь суперників. Тренер Михайло
Хома зумів налаштувати своїх вихованців на перемогу і рахунок стає — 2:2.
Хто стане чемпіоном ігор вирішувалось у п’ятій партії. Її впевнено розпочинають волейболісти зі Сокаля, їхня
перевага над львів’янами стає явною.
Однак сокальці на якусь мить втрачають концентрацію уваги, а це означає,
що спортсмени діють з помилками.
Тим скористалися львів’яни — і стали
чемпіонами.
До перемоги долучилися: Михайло
Бібер, Юрій Магоцький, Данило Гера,

Сергій Колесник, Андрій Варламов,
Назар Кочеркевич, Петро Кравець,
Юрій Осадченко, Андрій Штендера,
Назар Дума, Маркіян Матвіїв, Юрій
Потерейко.
Срібні призери — команда Сокаля,
бронзові — Жидачева.
Отже, перспективи є, можна говорити про успішний виступ львівських
волейболістів на державній арені. А
взагалі, необхідно вирішити питання системи проведення регулярних
змагань для молоді, поліпшити фінансування спортивних шкіл, а тренерам підвищити рівень навчальнотренувальної та виховної роботи з
молоддю.
Арнольд ПРОХОРОВ,
ветеран львівського волейболу,
майстер спорту

Медалі — в Україну!

Студент четвертого курсу
ІІМТ Львівської політехніки
Віталій Вергелес, окрім іспитів, готується ще й до не
менш важливого випробування — здобуття призового
місця на Чемпіонаті Европи
з веслування на байдарках
і каное, який відбудеться
28 червня в місті Загребі
(Хорватія).
Відбором на цей Чемпіонат стали змагання в Україні.
На Чемпіонаті України з веслування на
байдарках та каное серед молоді віком
до 23 років Віталій на трьох дистанціях
(тисяча, п’ятсот та двісті метрів) здобув
перші місця. Виступав хлопець у каноедвійці зі своїм напарником із Полтави
Денисом Камериловим — разом медалі вони отримують уже чотири роки,
оскільки дії в них синхронні і технічне
виконання однакове.
Торік у Москві на Чемпіонаті Европи
наші спортсмени перемогли — посіли
перше (500 метрів) і друге (200 м) місця. Хлопці брали участь і в чемпіонатах
світу, серед студентів і серед юніорів —
успішно — здобували другі й треті місця. Стати їм призерами (сподіваємося!)
і цього року певною мірою допоможе

і Львівська політехніка: університет
доклався фінансово до купівлі нового
човна, що важливо, бо періодично у
веслуванні змінюються стандарти моделей весел і човнів, а це дуже впливає
на здобуття доброго результату.
Найкращий приклад для студента —
це успіх його викладача. Старший викладач кафедри фізичного виховання
Львівської політехніки, майстер спорту з лижних перегонів, відповідальна
за відділ веслування й орієнтування
на місцевості Оксана Заліско своїми
здобутками стимулює до перемог і
своїх підопічних.
У цієї граційної й з вигляду молодої
жінки за рік назбирується кільканадцять

медалей. Цьогорічний „урожай“ уже вагомий — шість
нагород. Їй підкорилися траси
й бігові доріжки як України,
так Німеччини та Польщі.
Зокрема, Кубок і чемпіонат України з лижних перегонів — на всіх дистанціях
перші місця. Міжнародні
змагання з лижних перегонів
на 10 кілометрів в УстрикахДолішніх (Польща) у січні —
друге місце, таке ж місце здобуває пані Оксана і наступного місяця
в Німеччині на дистанції 42 кілометри.
Під час березневих змагань за
кордоном на дистанції 30 кілометрів
вільним стилем вона посідає перше
місце і на дистанції 50 кілометрів класичним стилем — третє.
Однак і без лиж кілометри долає швидко: Краківський марафон у
квітні — друге місце, VI Міжнародний
біг у Кракові, присвячений уродинам
Папи Івана Павла ІІ (22 травня), на 15
кілометрів — друге місце.
Тепер Оксана Заліско готується до
Чемпіонату світу з гірського бігу, який
відбудеться у вересні в Італії.
Наталя ЯЦЕНКО
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
24 червня — Вечір одноактних балетів. 18.00.
25 червня — „Весела вдова“(оперета). 18.00.
26, 30 червня — „Севільський цирульник“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
23 червня — „Одруження“. 18.00.
26 червня — „Мина Мазайло“. 18.00.

Камерна сцена
23 червня — „Безіменна зірка“. 19.00.
28 червня — „Арт“. 19.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
25 червня — „Лісова пісня“. 19.00.
26 червня — „Формули екстази“. 19.00.

Муніципальний театр
25 червня — „Приборкання норовливої“. 18.00.
26 червня — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.

Будинок орґанної та камерної музики
25 червня — Відкриття V Міжнародного фестивалю орґанної музики
„Діапазон“. Соліст — орґаніст Тарас Багінєц (Росія). 17.00.
28 червня — Сольний орґанний концерт у рамках V Міжнародного
фестивалю орґанної музики „Діапазон“. Солістка —
орґаністка Надія Величко. 17.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачені студентський квиток і залікову
книжку, видані Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Гаврушенка
Юрія Валерійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Радчука Андрія Сергійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Цимбрила Володимира Дмитровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Набоки Марії Георгіївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Яворського Тараса Васильовича;
утрачену залікову книжку ВК № 08023743, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Витрикуша Дмитра Андрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Фещенко Віри Юріївни;

утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Савки Ярослава Ігоровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Стародуб Ядвіги Сергіївни;
утрачений студентський квиток № 0804035,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Харькавої Альони
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Оліярника Володимира
Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Ілечка Руслана Ігоровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Баховського Яна Олеговича;
утрачений студентський квиток
ВЕ № 07010136, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лєпіхової Марії Станіславівни;

утрачений студентський квиток № 07246161, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Клюня Андрія Івановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Стецика Тараса Вікторовича;
утрачений студентський квиток
ВК № 07643272, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Юсечка Сергія Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вершиніної Вікторії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Салдана Олега Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рештей Уляни Григорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шепелевич Анастасії Сергіївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Кота Андрія Тарасовича.

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН
Львівської політехніки з сумом сповіщає
про передчасну смерть колишнього доцента кафедри
Галини Каролівни Осьмак
і висловлює співчуття рідним та близьким
покійної.

Колектив кафедри обчислювальної
математики та програмування Інституту
математики та фундаментальних наук
Львівської політехніки висловлює щирі
співчуття асистенту кафедри Олександрі
Ярославівні Мічуді з приводу тяжкої втрати — передчасної смерти батька
Ярослава Йосиповича Буряка.

Колектив дирекції ІМФН Національного
університету „Львівська політехніка“
висловлює щире співчуття родині методиста Інституту прикладної математики
та фундаментальних наук Тетяні Сергіївні
Берко з приводу тяжкої втрати — смерти
матері.
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Многая літа!

Многая літа!

Щиро вітаємо з Днем народження
першого проректора Львівської політехніки професора

Щиро вітаємо з Днем народження проректора з наукової роботи
Львівської політехніки професора

Володимира Андрійовича
ПАВЛИША.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, радости, натхнення, благополуччя, нових вагомих здобутків у
професійній справі. Хай тепло і затишок родинної
оселі надійно захищають Вас від життєвих негараздів,
а в майбутньому на Вас чекає ще багато років, наповнених земними радощами та величними задумами.

Многая літа!
Колектив кафедри електронних засобів інфор
маційно-комп’ютерних технологій Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Львівської політехніки сердечно вітає завідувача
кафедри професора
Володимира Андрійовича Павлиша
з нагоди 60-річчя і бажає ювіляру міцного здоров’я,
довголіття, творчої наснаги, здійснення всіх задумів!

Побувай на Світовому
дні молоді у Мадриді!
Центр студентського капеланства запрошує всіх
охочих у подорож Европою (7 — 26 серпня) і на
святкування Світового дня молоді в Мадриді (Еспанія), під час якого Папа Римський Бенедикт XVI
зустрінеться з молоддю усього світу і відслужить
Божественну Літургію.
З 11 до 22 серпня під час побуту в Еспанії всіх
учасників забезпечать триразовим харчуванням і
проживанням (обов’язкова наявність для кожного
учасника спальника і керіматки).
Запис за тел.: (067) 676-62-99 — брат Тарас або у
студентському храмі на вул. Лукаша, 3 а. Докладніша інформація на сайті: kapelanstvo.in.ua

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. №110577.

Зоріана Григоровича
ПІХА.
Щиро зичимо міцного здоров’я,
Благополуччя, бадьорости, оптимізму.
Нехай усі Ваші задуми будуть успішними,
а плани ― здійсненними.
Хай легко працюється, добре живеться,
Усе примножується і додається.

Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ ― громадське об’єднання
працівників Львівської політехніки 1946 року народження ― щиро вітає із 65-літтям побратимівровесників, котрі з’явилися на світ у червні:
• Володимира Осиповича Літинського (кафедра
геодезії),
• Володимира Олексійовича Мокрицького (кафедра приладів точної механіки),
• Євдокима Никифоровича Федорчука (кафедра
програмного забезпечення),
• Івана Дмитровича Стасюка (кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів),
• Богдана Михайловича Яворського (кафедра
електронних приладів).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих наукових дерзань та довголіття!

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