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Ще навчаючись у Львівській академічній гімназії, вирі-
шив, що здобуватиму вищу освіту саме у Львівській 

політехніці, бо тут вчилися і працюють моя мама і тітка. 
Вони — хіміки, а мені ще в гімназії дуже подобалися мате-
матика і фізика: коли розв’язую складні задачі, отримую 
величезне задоволення. У Політехніці хочу розвиватися 
творчо, поглиблювати свої знання, отримати добру 
технічну базу для мого майбутнього фаху програміста.

Я люблю складати нові програми, тож хотів би 
брати участь у різних студентських наукових про-

єктах. Є у планах по закінченні 
першого курсу взяти участь у 
міжнародному конкурсі з про-
грамування АСМ, а також через 
одну з міжнародних студент-
ських програм  побувати у США, удосконалити там 
свої знання з англійської мови. Хотілося б також 
паралельно освоїти ще й економіку і бізнес. Планую і 
далі розвивати своє захоплення кік-боксингом і малю-
ванням, до якого прикипів душею саме у гімназії.

Андрій Березовський, студент першого курсу Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„У Політехніці хочу розвиватися творчо“

[пеРше ВеРесня]

Щиро вітаю першокурсників з посвяченням 
у студенти, а професорів, викладачів, 

науковців, аспірантів, студентів, усіх співробіт-
ників вишу — з Днем знань.

Діяльність Національного університету 
„Львівська політехніка“ є гідним уособленням 
славних традицій вітчизняної освіти й науки.

Успішно продовжуючи й примножуючи 
науково-освітні напрацювання, університет 
практично утверджує загальнонаціональ-
ну пріоритетність цих важливих чинників 
суспільного буття, вигранюючи активну гро-
мадянську позицію студентства, формуючи 

інтелектуальний потенціял нації й майбутнє 
нашої держави.

Переконаний, ви і далі спрямовуватимете 
свої творчі зусилля на якісне піднесення вітчиз-
няного науково-освітнього процесу, забезпечу-
ватимете на всіх напрямах його конструктивний 
поступ, домагатиметеся консолідування україн-
ської спільноти.

Хай же цей навчальний рік відкриє перед 
вами нові горизонти й можливості, стане щас-
ливим часом здійснення всіх планів, задумів і 
мрій.

Володимир Литвин,
Голова Верховної Ради України

Дорогі першокурсники, батьки і викладачі! 
Щиро вітаю вас із цим визначним днем — 

Першовереснем! Ви вступаєте у чудовий світ 
творчого пошуку, пізнання наукових таємниць. 
Бажаю кожному з вас досягти своєї мети та 
зреалізувати її в майбутньому.

Нехай підґрунтям щасливого життя, успіш-
ного навчання та професійної діяльности будуть 
міцне здоров’я, натхненна думка й щирі почуття.

Зичу професорсько-викладацькому складу 
плідної роботи, витримки й терпіння, нових на-
укових ступенів і наукових звань.

Нехай родинна злагода, добробут і здоров’я 
всіх членів вашої родини забезпечать ваш ду-
шевний спокій і гарний настрій, а вірні друзі 
сприяють звершенням в ім’я розквіту України.

Сергій Баранов-Мохорт,  
народний депутат України

Перше вересня — подія не лише для учасників освітнього процесу, а й для всієї країни. Адже 
Україна має давні та добрі традиції Вищої школи. Нашому народу завжди був притаманний 

культ Книги та Знань. І ніякі політичні потрясіння не повинні похитнути його.

Сьогодні на університети покладено відповідальну місію — посилювати авторитет Розуму в 
українському суспільстві. Саме Вища школа є втіленням шансу на ефективний опір деградації та 
стрімкий набір висоти.

Якраз у цьому ми з вами — Львівська політехніка та газета „День“ — природні партнери.
Бажаю вам на цьому шляху взаєморозуміння та надійної підтримки. 
Щиро ваша —

Лариса Івшина, головний редактор газети „День“

Формуйте інтелектуальний потенціял нації!

Будьте гідні високої місії!

Бажаю кожному з вас досягти своєї мети 
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За всіма напрямами, які цікавлять мене, — а це економі-
ка та менеджмент, право, міжнародні відносини — я 

пройшла на державну форму навчання. Але обрала еконо-
міку в Політехніці, бо це — перспективний університет, 
який має тісні зв’язки з різними університетами України 
та світу, і який, мені здається, дає студентові можли-
вість самореалізуватися. Про Політехніку багато дізна-
лася від знайомих і друзів, зі сайту університету, медій; 
цікавилася позиціями вишу в різних рейтингах. Також мені 
відомо, що ІНЕМ є інститутом, який постійно розвива-

ється і дає студентові ґрунтовні 
знання. Мій вибір — менеджмент. 
У перспективі планую зокрема 
вивчати менеджмент зовнішньо-
економічної діяльности.

Сподіваюсь, що й поза навчальним процесом сту-
дентське життя буде веселе, активне, цікаве, наси-
чене. Хочу реалізувати себе не лише у навчанні, адже 
маю музичну освіту, у школі була членом учнівського 
самоврядування.

Анна Козак, студентка першого курсу  
Інституту економіки і менеджменту:

„Студентське життя обіцяє бути цікаве“

[пеРше ВеРесня]

Кажете, 1 вересня — свято школя-
рів, студентів, учителів та викла-

дачів? А у мене сьогодні ювілей ― 
вдесяте зустрічаю першокурсників 
Політехніки, котрі розпочинають 
свій професійний шлях. Та кожного 
разу переживаю все, як вперше. 

Директор Народного дому „Про-
світа“ Степан Шалата (саме під його 
орудою вже багато років відбуваєть-
ся святкове дійство) ще за тиждень 
до 1 вересня кілька разів прослухо-
вує Присягу першокурсників, аби 
вибрати „першачків“ із найпотуж-
нішим голосом для її виголошення. 
Цього року така честь випала Анастасії 
Кравченко (ІНПП) та Богданові Семб-
ратовичу (ІЕСК). Урочиста й піднесена 
ведуча Ірина Ключковська щороку 
емоційно відкриває урочистість, пер-
шою вітаючи першокурсників.

Студентка четвертого курсу ІБІД 
Анна Тузяк та п’ятикурсник ІНЕМ Да-
нило Цьвок піднімають синьо-жовтий 
прапор, лунає Гимн України у виконан-
ні хорів та оркестру. Студенти вносять 
хоругву Політехніки, ректор, про-
ректори та гості виходять на трибуну, 
директори інститутів приєднуються до 
своїх „першачків“ на площі.

Ректор Юрій Бобало теж сповна від-
чуває важливість хвилюючого моменту, 
адже саме перша людина Політехніки 
знайомить студентів із університетом, 
котрий стане рідним принаймні на 5 
років. Юрій Ярославович наголосив 
на важливості освіти впродовж життя. 
„Освічена людина відрізняється від 
неосвіченої саме тим, що впродовж 
усього свого життя вважає свою освіту 
незакінченою“, — переконаний ректор. 

Особливо важлива така настанова на 
порозі шостої технологічної еволюції, 
коли „на зміну інтернету та телекомуні-
каціям приходить нова епоха — епоха 
всесторонньої і повної інтеграції науки, 
технологічних досягнень і виробництва“. 
Ректор закликав студентів, цитуючи 
Аристотеля: „Наздоганяти тих, хто йде 
попереду, і не очікувати тих, хто позаду!“

Боже благословення на рух упе-
ред та краплі освяченої води приніс 
студентський капелан отець Богдан 
Грушевський, котрий щедро кропив і 
першокурсників, і директорів інститу-
тів, і ректора та проректорів, і гостей.

Учасників святкового дійства приві-
тав Голова Верховної Ради Володимир 
Литвин (телеграмою), Ігор Держко 
(від ЛОДА), Ярослав Качмарик (від 
Львівської облради), мер Львова Ан-
дрій Садовий (випускник Політехніки), 
голова ЗНЦ Зіновій Назарчук, почесний 
член Конгресу місцевих і регіональних 
влад Европи Василь Куйбіда, голо-
ва Асоціяції випускників Політехніки 
Олег Сєргєєв, голова Ради Львівського 
обласного об’єднання роботодавців 

Іван Ривак, голова Львівської міської 
ради профспілки працівників освіти 
і науки Марія Яцейко.

Першокурсники намагаються 
виглядати „крутими“, мовляв, нас 
так просто не проб’єш на емоції. Та 
насправді вони бентежно схожі на 
школяриків (хоч і старшокласників), 
котрі так старанно намагаються ви-
глядати і бути дорослішими. Агов, 
не поспішайте, такий недолік як мо-
лодість швидко минає! Вже через 5 
років будете з ностальгією згадувати 
і ці три музи (перші факультети По-
літехніки), котрі зійшли з фронтону 

головного корпусу та промовляють 
до студентів, знайомлячи їх з історією 
Альма-матер, і першого ректора Юлі-
яна Захарієвича, котрий прийшов на 
урочистість із глибини століть, і гінця, 
котрий приніс „вічний вогонь науки“, 
і бутафорний ключ до знань та вели-
чезний студентський квиток (до речі, 
нового, „пластикового“ зразка), котрі 
ректор передав студентам після їхньої 
присяги на вірність Альма-матер, і 
першу екскурсію рідним інститутом на 
чолі з директором, і перше заняття, ще 
так мало схоже на справжнє універси-
тетське навчання. За цим днем підуть 
студентські будні, впереміш зі святами, 
але цей день завжди буде особливим, 
такого не буде більше ніколи.

Забудуться побажання всіх висту-
паючих, вивітряться всі виголошені 
поезії, але залишиться те відчуття осо-
бливого свята. Лунає музика, летять у 
небо сині та жовті кульки, святковий 
гамір заповнює щойно зосереджено-
уважний простір — від нині абітурієнти 
стали студентами.

Тетяна ПАСОВИЧ

„Наздоганяти тих, хто йде попереду,  
і не очікувати тих, хто позаду!“
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не так багато часу минуло від останніх, травневих, перегонів робо-
тів в Івано-Франківську, а команда кафедри фотоніки знову має 

радісну новину — виборола „срібло“ на змаганнях Roborace за кубок 
Бреста, Білорусія

[студІї]

Чемпіонат відбувся 
29 липня в рамках 
святкування дня міс-
та Бреста. І хоч зма-
гання проводилися 
під час літніх канікул, 
зібрати команду було 
досить важко, а часу 
на підготовку браку-
вало, команда таки 
гідно представила 
Політехніку — дру-
га з 12-ти (8 команд 
представляли Біло-
русію, 4 — Україну).

Організатори пе-
регонів підготували трасу у формі 
п’ятикутної зірки, що символізує 
Брестську форецю і Брест. Порівня-
но з попередніми змаганнями було 
збільшено кількість кіл у заїзді: замість 
десяти — п’ятнадцять. Справжньою 
несподіванкою для учасників стала 
кваліфікація, яку перед початком пе-
регонів мав пройти кожен робот, щоб 
отримати відповідний сертифікат про 
відповідність регламенту змагань. Не 
зважаючи на всі труднощі, команда 
кафедри фотоніки показала хороший 
результат: технічна база робота не 
підвела, закладений запас міцности 
дав можливість витримати всі на-
вантаження, а позитивна атмосфера 
змагань додавала сили. Кубок Бреста 

залишився у господарів — команди 
„SRS“, а третє місце дісталося  терно-
пільській „Ge-Force“.

Зараз політехніки готуються до 
змагань, що відбудуться 3 листопада 
у Тернополі і 5 листопада у Львівській 
політехніці (під егідою Асоціяції Робо-
тотехніки України). Хотілось би побачи-
ти більше команд зі Львова, зокрема 
Політехніки. Всі цікаві й винахідливі 
люди, які хочуть спробувати себе у 
робототехніці, можуть знайти більше 
інформації на roborace.te.ua.

Андрій ПУШКАРЕНКО, 
студент Інституту телекомуніка-

цій, радіоелектроніки та
 електронної техніки Львівської 

політехніки, капітан команди 

Найстаріша вишівська книгозбір-
ня — науково-технічна бібліотека 

Львівської політехніки у вересні 
особ ливу увагу приділяє першокурс-
никам. Відповідно до графіка, їх за-
писують за студентськими квитками 
в корпусі бібліотеки на вул. Митропо-
лита Андрея, 1.

На 3-му поверсі, де розміщено 
абонемент перших курсів, з 12 до 17 
вересня записуватимуть „першачків“ 
ІАРХ, 19 — 24 вересня — ІГДГ, упро-
довж обидвох цих тижнів — ІДН. На 2 
поверсі (абонемент) ліворуч обслуго-
вуватимуть ІКТА (12 — 17 вересня) та 
ІІМТ (19 — 24 вересня), праворуч у ті ж 

дні відповідно ІБІД та ІМФН. Студенти 
1 курсу ІГСН (12 — 17 вересня), ІНПП 
(19 — 24 вересня), ІНЕМ (12 — 24 ве-
ресня) зможуть записатись у бібліотеку 
у читальній залі суспільно-економічної 
літератури (перші два інститути ліво-
руч, економісти праворуч). У читаль-
ній залі на 3 поверсі 12 — 17 вересня 
обслуговуватимуть ІХХТ (праворуч) та 
ІТРЕ (ліворуч), 19 — 24 вересня — ІЕСК 
(праворуч), ІКНІ (ліворуч).

Першокурсників забезпечують 
підручниками приблизно на 90%. У 
читальній залі можна працювати з 10 
до 18 в будні дні, в суботу — до 15.00.

Т. П.

коротко

Відтепер інформація про всі навчаль-
ні заклади Львова є на сайті Львів-
ської міської ради. На веб-сторінці 
міститься контактна інформація, 
перелік спеціяльностей вишів: 
інститутів, університетів, академій, 
а також посилання на їхні офіційні 
сайти. Про це повідомили у прес-
службі ЛМР. Крім цього, на сайті 
з’явилась інформація про школи 
іноземних мов, професійні курси.

Комісія з питань освіти та науки 
Львівської обласної ради пропо-
нуватиме на розгляд ЛОР програму 
стимулювання вчителів, учні яких 
отримали найкращі результати на 
зовнішньому незалежному оціню-
ванні. За інформацією директора 
ЛРЦОЯО Лариси Середяк, із 652 
абітурієнтів України, які набрали 
максимальну кількість балів у ЗНО, 
160 (24,54%) проходили тестування 
у Львівському РЦОЯО, зокрема, 111 
абітурієнтів (17,02%) — у Львівській 
області.

національний університет „Києво-
Могилянська академія“ звернувся 
до Окружного адмінсуду Києва з 
позовом до Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту україни 
щодо несправедливого розподі-
лу місць державного замовлення 
на 2011/2012 н.р., що має дис-
кримінаційний характер та за-
вдає шкоди інтересам держави. 
НаУКМА вважає, що теперішнє 
керівництво МОНМС розподіляє 
держзамовлення всупереч держав-
ним інтересам, вкрай суб’єктивно, 
непрозоро і непрофесійно, зокре-
ма не зважаючи на критерій якости 
освітніх послуг.

у Греції, Чилі та Аргентині відбулися 
страйки молоді з вимогою дати 
можливість вільно здобувати якісну 
освіту. Уряд Греції збирається внести 
кілька радикальних змін у систему 
вищої освіти: дозволити приватне 
спонсорування освітніх програм, 
закрити декілька університетів, 
скоротити кількість викладачів і за-
провадити чотирирічний термін для 
здобуття наукового ступеня. У Чилі 
молодіжні демонстрації з вимогою 
краще фінансувати вищу освіту не 
припиняються вже близько трьох 
місяців. Їх підтримують студенти 
сусідньої Аргентини.

За матеріялами інформаґенцій

За підручниками — в бібліотеку
до уваги першокурсників!

знай наших!

Привезли з Білорусії „срібло“



5ч. 24 (2744)
8 — 14 вересня 2011

На останніх виборах 
мера Львова один із канди-
датів слушно зауважив, що 
сьогоднішній Львів дедалі 
більше нагадує музей мину-
лої науково-технічної слави. 
Оптимісти ж навпаки, радіс-
но рахуючи кожний телеві-
зор чи автобус, який сходить 
з конвеєра, наголошують, що 
все найгірше вже позаду і що 
деякі велетні індустрії поволі 
піднімаються з руїн. Так, 
їхні керівники рапортують у 
ЗМІ, що в них розвивається 
виробництво, створюються 
робочі місця, випускається 
сучасна конкурентоспро-
можна продукція, додаючи 
з гордістю, що вони вико-
ристовують комплектацію 
найкращих европейських, 
а то і світових фірм. А чи 
ви знаєте, як у всьому світі 
це називається? „Викрутко-
вим“ виробництвом. При 
цьому складні наукомісткі 
технології не передаються, а 
готова продукція продається 
лише на території України. 
„Викруткове“ виробництво, 
як і торгівля сировиною, хоч 
і дають чималий дохід, але 
тягнуть країну назад, галь-
мують її розвиток і ведуть до 
залежности від зовнішніх фі-
нансових сил. Внаслідок, ми 
надаємо іноземним партне-
рам можливість виробляти і 
продавати їхню продукцію, 
але самі не ростемо в техно-
логічному плані. А в сучасних 
умовах відсутність зростання 
рівнозначна відставанню.

Вихід із цього тільки 
один — інноваційний роз-
виток! Інноваційним мож-
на вважати лише той про-
дукт, у собівартості якого 
частка затрат на НДДКР 
(науково-дослідницькі та 
дослідно-конструкторські 
роботи) перевищує 15%. 
Якщо менше, це лише вдо-
сконалення.

У Львівській політехніці 
чимало наукових напря-
мів перспективні з погляду 
інноваційного розвитку. 
Розглянемо це на прикладі 
Науково-дослідного центру 
твердотільної електроніки 
та сенсорів (Центр „Крис-
тал“), створеного при ка-
федрі напівпровідникової 
електроніки Інституту теле-
комунікацій, радіоелектро-
ніки та електронної техні-
ки (керівник — завідувач 
кафедри, д.т.н., професор 
Анатолій Дружинін). Спектр 
робіт, які виконує колектив, 
широкий — від розробки 
технології отримання нових 
кристалічних і аморфних 
матеріялів із особливими 
властивостями та дослі-
джень їх властивостей до 
створення нових типів сен-
сорів фізичних величин, 
спроможних працювати в 
екстремальних умовах у 
сучасних системах вимірю-
вання та контролю, так звані 
„інтелектуальні сенсори“.

В цих умовах надзви-
чайно важлива кооперація 
між різними, передовсім 
українськими, провідними 
„сенсорними“ центрами, 
яку ефективно провадить 
центр „Кристал“. Її резуль-
тати узагальнено в фунда-
ментальній роботі „Мікро-
електронні датчики нового 
покоління для інтелектуаль-
них систем“, представленій 
на здобуття Державної пре-
мії України в галузі науки і 
техніки 2011 року. Її автори, 
представники провідних 
українських університетів, 
інститутів НАНУ, галузевих 
установ та виробництва, 
розв’язали комплексну про-
блему — створення мікро-
електронних датчиків ново-
го покоління на базі нових 
принципів, функціональних 
матеріялів і структур для 

забезпечення інтелекту-
альних систем первинним 
сигналом високої якости в 
режимі on-line та інтеграцію 
їх в інтелектуальні системи. 
Про комплексність підходу 
авторів найкраще свідчить 
те, що охоплено весь комп-
лекс проблем, які виника-
ють у „сенсорній електро-
ніці“, — від теоретичного 
аналізу й моделювання 
фізичних ефектів, покла-
дених в основу створених 
сенсорів, до створення уні-
фікованих, високочутливих 
вимірювальних каналів, 
що зв’язують чутливий еле-
мент мікроелектронного 
датчика з комп’ютерними 
системами.

Результати колективу 
опубліковано у 14 моно-
графіях та понад 500 стат-
тях у журналах, зокрема й 
у провідних міжнародних 
виданнях з високим імпакт-
чинником. Отримано 87 ав-
торських свідоцтв і патентів. 
Але головне для справжньої 
інноваційности те, що авто-
ри організували орієнто-
ване на ресурси України 
виробництво понад 30 но-
вих типів датчиків та інте-
лектуальних систем, части-
на з яких унікальні. Вони 
впроваджені у різні галузі 
промисловости, медицину, 
сільське господарство, охо-
рону довкілля, науку та обо-
рону. Ряд розробок впро-
ваджено в Росії, Білорусі, 
Польщі, а НВЧ-датчики — у 

проєкті „Аліса“ (коллайдер, 
ЦЕРН, Швейцарія), сенсори 
газів — у компанії „Paradox 
Group“ (Нідерланди).

Робота авторів може 
бути прикладом класично-
го інноваційного процесу: 
отримання нового знання 
→ вкладення цього знання 
в розробки → доведення 
розробки до стадії промис-
лового освоєння. І останній 
етап — організація промис-
лового виробництва.

Звичайно, не все так 
просто. Проректор із науко-
вої роботи Львівської полі-
техніки Зорян Піх, виступаю-
чи на засіданні Вченої ради 
університету, наголосив, що 
„для створення інновацій-
ної продукції й реалізації 
всіх стадій інноваційного 
процесу має бути запит 
суспільства на інноваційну 
продукцію, об’єктивні пере-
думови, підтримка бізнесу, 
законодавство, впоряд-
кована система наукових 
установ і тематик наукових 
досліджень, як фундамен-
тальних, так і прикладних“.

Це справді так! Але як 
показує приклад НДЦ „Крис-
тал“ та професора Дружині-
на, львівські вчені готові до 
впровадження інновацій-
них технологій. 

Микола БЕРЧЕНКО,
професор кафедри  

напівпровідникової 
електроніки Львівської 

політехніки

[студІї]
на здобуття державної премії

Від „викруткових“ до інноваційних технологій

Робота наукового колективу під керівництвом профе-
сора Анатолія Дружиніна „Мікроелектронні датчики 

нового покоління для інтелектуальних систем“ висунута на 
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
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У дні відзначення вели-
кого християнського свята 
Преображення Господнього 
це мальовниче карпатське 
село Коломийського ра-
йону, що має прикметну 
назву Спас, перетворилося 
на своєрідне українське 
ЕКСПО. Адже поряд з час-
туванням смачними й за-
пашними гуцульськими 
стравами для численних 
гостей організатори фору-
му підготували насичену й 
цікаву науково-технічну та 
краєзнавчу програму. Вона 
містила, зокрема, експо-
зиції, присвячені сучасним 
науковомістким енергоз-
берігаючим технологіям та 
еколого-валеологічним ас-
пектам розвитку територій. 

Справжній ажіотаж у 
молодих і старших при-

карпатців викликала „пе-
ресувна виставка на ко-
лесах“ Інтелектуального 
навчально-наукового центру 
професійно-кар’єрної орієн-
тації (ІННЦПКО) Львівської 
політехніки. Цей автофур-
гон, який вперше вирушив 
у рейс, упродовж трьох днів 
фестивалю відвідали понад 
25 тисяч екскурсантів! До-
речно зауважити, що багато 
з них виявили до експонатів 
не просту зацікавленість, а 
й цілком доречний прагма-
тизм. Адже тут представля-
ли інформацію про останні 
науково-технічні розробки 
львівських політехніків, які 
мають практично-корисний 
характер. 

Як розповідає директор 
Центру кандидат фізико-
математичних наук Олек-

сандр Захар’яш, місцевий 
підприємець із села Шепа-
рівці Ярослав Магас запро-
понував свою спонсорську 
підтримку.

Львівські політехніки про-
вели цікаві майстер-класи, 
натурні експерименти, до-
сліди з фізики, хімії та инших 
розділів науки. Особливий 
інтерес у місцевих школя-
рів та їхніх батьків виклика-
ла розповідь про численні 
інженерно-технічні спеціяль-
ності, які можна здобути у 
стінах Львівської політехніки. 

Почесними гостями 
експозиції львів’ян стали 
представники духовенства 
Івано-Франківщини, а та-

кож очільники місцевої 
реґіональної влади, котрі 
схвально відгукнулися про 
ініціятиву Центру взяти 
участь у ХІХ Міжнародному 
гуцульському фестивалі, що 
відбувся 28 серпня у Косові. 

Створений лише рік 
то му  І н тел е к т у а л ь н и й 
навчально-науковий центр 
професійно-кар’єрної орієн-
тації став справжнім ядром 
насиченої і чітко сплано-
ваної профорієнтаційної 
та просвітницької роботи 
Львівської політехніки. 

Ярослав МЕЛЬНИК
(прес-служба  

Львівської політехніки)

профорієнтація

Як львівські політехніки на Спаса 
потрапили у село… Спас

Стань творцем свого  
майбутнього — здобудь вищу освіту  
у Львівській політехніці!
До відома школярів та їхніх батьків!
Якщо Ви зустрінете на вулицях Львова та инших міст і сіл за-

хідного регіону транспортний засіб із логотипом ІННЦПКО, то 
завжди зможете отримати вичерпну інформацію про напрями 
підготовки фахівців у Національному університеті „Львівська 
політехніка“ та профорієнтаційну діяльність Центру.

Адреса ІННЦПКО: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4, перший 
навчальний корпус, кім. 302, 310, 316; вул. С. Бандери, 12, 
головний корпус, кім. 101.

Тел. (032) 258 24 06, 258 22 05, 258 22 65; 067 855 17 37.
http://abc.lp.edu.ua, e-mail:abc@lp.edu.ua

У гуцульському селі на Прикарпатті відбувся ІІ Міжна-
родний фестиваль автентичної карпатської кухні, під 

час якого Інтелектуальний навчально-науковий центр 
професійно-кар’єрної орієнтації Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ частував присутніх… досліда-
ми з фізики, хімії та инших наук. А запросили львів’ян на 
свято Івано-Франківська облдержадміністрація та органі-
затори Фестивалю, оскільки на Прикарпатті добре відомі 
науково-просвітницькі ініціятиви Львівської політехніки.

[•] Акустичний прилад зацікавив відомого народного майстра 
музичних інструментів Любомира Кушлика

[•] Майбутні абітурієнти отримують консультації 
під час майстер-класу
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„20 років для держави — це однозначно немало: за цей час вона спроможна 
здійснитися, — каже асистент кафедри політології політехніки Юрій тиш-

кун. — незалежність україни оформилася. Водночас цей період дозволяє виявити 
певні тенденції в розвитку нашої країни, тому що більшість процесів, пов’язаних із 
деградацією старої системи і державним будівництвом, завершилися“

[суспІЛьстВО]

— Юрію Ярославовичу, які  тенденції 
останнього 20-ліття Ви можете 
відзначити?
— Насамперед — це укріплення Укра-
їнської держави. Воно пов’язане зі 
вступом в доросле життя покоління 
громадян, народжених після 1990 
року, яке не знає иншої держави, крім 
незалежної України. Нині воно налічує 
майже 10 млн українців (20 % населен-
ня країни). Оскільки щороку ця цифра 
зростатиме, перспективи існування 
незалежної держави в майбутньому 
також покращуватимуться. Серед чисто 
політичних тенденцій можна відзначи-
ти те, що попри все Україна порівняно з 
иншими пострадянськими державами 
залишається відносно демократичною.

— Що можна вважати здобутками 
періоду незалежности?
— Є один простий критерій визна-
чення ефективности функціонування 
держави — те, чи дозволяє вона 
громадянам постійно контролювати 
владу і впливати на неї. Доки Україна 
не стала суверенною, народ не міг 
впливати на владу і її ключові рішення 
(як-от Чорнобиль, аграрна політика у 
1920 — 30-х роках). Нині при всіх не-
гативах української політичної еліти 
(еліти у функціональному значенні, а 
не з точки зору цінностей), вона все ж 
залежна від суспільства і не може ухва-
лювати крайні рішення. А також, хоч 
мінімально, але намагається забезпе-
чувати матеріяльні потреби громадян.

— Як науковець Ви займаєтеся зокре-
ма питанням розбудови інституцій 
громадянського суспільства — який 
рух зробила Україна в  цьому напрямі?
— Громадянське суспільство — це 
суспільство громадян-власників, які 
мають майно, певний статус, добробут 
й готові їх захищати та знають, як це ро-
бити. Власне, потреба захистити влас-
ність спонукає людей об’єднуватися. 
В Україні інтересу в об’єднанні немає, 
бо частина громадян просто не володіє 
власністю, инша не усвідомлює потре-
би захищати її.

Захід, прагнучи підтримати демо-
кратизацію України, почав „інсталю-
вати“ у нас структури громадянського 
суспільства. Маємо десятки фондів, 
громадських організацій, які діють, 
вирішують конкретні проблеми. Сус-
пільство звикло до цього, але наразі 
не підтримує процес формування 
таких структур масово, а тільки це 
може бути єдиною реальною основою 
повноцінного громадянського суспіль-
ства. Доки ж воно охоплює меншість і 
фінансується з Заходу, — функціонує не 
в повній мірі, і його легко зруйнувати. 
Зрештою, західні фонди мають ліміти 
фінансування, і в разі кризи постало 
б питання про долю цих „інстальова-
них“ інституцій в Україні. Тим часом у 
США, Німеччині, Японії такі структури 
фінансуються передовсім із власних 
джерел (податки громадян) і підтриму-
ються суспільством (громадяни готові 
працювати в громадських організаціях 
добровільно).

— Які шанси ми не використали?
— Змінити траєкторію розвитку ми 
не могли. Момент проголошення 
Незалежности був оптимальний: 
раніше Радянський Союз, а пізніше 
єльцинська Росія не дозволили б зро-
бити це. Щодо економічного розвитку, 
зрозуміло, що і СРСР, і Україна, будучи 
малорозвиненими індустріяльно-
аграрними системами до 1991 року, 
і після не могли моментально пере-
творитися на середньо- або високо-
розвинуті.

Чи були якісь чисто політичні мож-
ливості? Ймовірно, можна було відра-
зу після проголошення Незалежности 
провести вибори до парламенту і 
ухвалити Конституцію (як того вима-
гали націонал-демократи), инакше 
вирішити питання Чорноморського 
флоту або швидше впровадити в обіг 
купон. Може, це дещо змінило б ситу-
ацію. А загалом инших можливостей, 
здається, й не було.

— Результати соціологічних до-
сліджень, проведених напередодні 

24 серпня, свідчать про низький 
рівень довіри українців до держав-
них інститутів (суду, парламенту, 
Президента, міліції, прокуратури). 
Більшість опитаних не довіряє й 
опозиції, політичним партіям (дані 
Центру Разумкова). Переважає 
думка, що порівняно з 1991 роком 
ситуація в країні загалом погірши-
лася (зокрема у сферах боротьби з 
корупцією, соціяльної захищеності, 
рівня життя). Крім цього, нині за 
незалежність країни проголосува-
ло б менше (за даними Інституту 
соціології НАНУ — 46,6%, Центру 
Разумкова — 62,8% опитаних), ніж у 
1991 році (90,32%). Про що свідчать 
ці цифри?
— Про матеріялізм нашого суспіль-
ства. Зрештою, це характерно для 
всіх пострадянських, посткомуніс-
тичних суспільств. Візьмімо Східну 
Німеччину: за висновками дослід-
ників, коли об’єднувалась Німеч-
чина і ліквідовувалась НДР, східні 
німці насправді обирали аж ніяк не 
демократію, свободу і т.д., а західно-
німецьку марку, можливість жити 
так само або й краще, ніж західні 
німці. У 1991-му частина українців 
також голосувала за добробут, ста-
більність у матеріяльному плані — і 
не отримали цього (на відміну від 
Німеччини). Цим і викликані їхні не-
гативні настрої. 

— Процент тих, хто ще носталь-
гує за радянською добою досить 
високий.
— Це притаманно і країнам Прибалти-
ки, Центральної Европи, тій же Східній 
Німеччині. Ностальгують за стабільною 
зарплатою, забезпеченням роботою й 
т.д. Цікаво, що згідно з даними остан-
ніх опитувань сьогодні третина укра-
їнської молоді (як і осіб середнього та 
старшого віку) не розраховує навіть на 
себе. Очевидно, ці громадяни споді-
ваються на державу: звикли, що вона 
має подбати про них.

Спілкувалась Ірина ШУТКА

думка політолога

Момент проголошення 
Незалежности був оптимальний
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155-річчя від дня народження видатного діяча, письменника, вченого Івана Франка українська громада 
відзначила різними літературно-мистецькими акціями

[суспІЛьстВО]

У Львові  представники влади, 
громадські діячі, науковці, літе-
ратори 27 серпня поклали квіти 
до пам’ятника Каменяреві .  Під 
час покладання квітів зведений 
хор народного ансамблю пісні і 
танцю „Черемош“ і народна чо-
ловіча хорова капели „Прометей“ 
виконали пісню „Чом, чом, земле 
моя“, а також Франкові „Не пора, 
не пора“ та „Вічний революціо-
нер“. Поезію Івана Франка читали 
актори Національного академічного 
українського драматичного театру 
ім. М. Заньковецької народний ар-
тист України Святослав Максимчук 
та заслужений артист України Юрій 
Брилинський, а поет Богдан Стель-
мах прочитав поетичні рядки Івана 
Франка з поеми „Мойсей“ та влас-
ний твір „Не пора“ зі збірки „Вірші 
про Україну“ (2004). 

То г о  ж  д н я  у  Л ь в і в с ь к о -
му національному літературно-
меморіяльниому музеї Івана Франка 
відбулося літературно-мистецьке 
свято „Прийдімо до Франка“. 

Делегації іноземних міст та міст 
України взяли участь у покладанні 
квітів до пам’ятника Іванові Франку 
в Тернополі, де письменник неодно-
разово бував. В українському домі 

Тернополя, крім того, було презен-
товано книгу про Франка Богдана 
Мельничука та Віктора Уніята „Іван 
Франко і Тернопільщина“.

До святкування урочистостей 
долучився і Схід України: у Харкові 
ще 23 серпня на будівлі міського 
архіву відкрили меморіяльну дошку. 

Пам’ятний знак у вигляді бронзового 
барельєфа із зображенням Івана 
Франка встановили на будинку, в 
якому 1906 року Франка було удо-
стоєно почесного звання доктора 
філософії Харківського університету.

• • •

Покладанням квітів до пам’ятника 
Каменяреві від очільників Львівщи-
ни та Львова, представників дер-
жавних органів влади, науковців, 
політиків, громадських діячів та 
членів родини Франка 28 серпня роз-
почалися урочистості в Нагуєвичах. 

Всі охочі мали можливість огля-
нути батьківську садибу-музей Івана 
Франка, посмакувати криштале-
вою водою із поетової криниці, 
оглянути відновлену пасіку під 
солом’яними дахами (тут, щоправ-
да, ще нема бджіл, але кожен ву-
лик — витвір мистецтва), заглянути 
до кузні з Франкового дитинства. 
Радо зустрічали гостей і працівники 
літературно-меморіяльного музею 
Івана Франка. 

Літературно-мистецький концерт 
„Я — син народа, що вгору йде“ зі-
брав усіх гостей свята на мальовни-
чій лісовій галявині під відкритим 
небом. Ще більшої святковости 
додали виставки робіт народних 
майстрів Львівщини, розташовані 
довкола галявини.

Урочисте святкування відкрили 
керівники области — Михайло Цим-
балюк та Олег Панькевич. Голова 
Львівської облдержадміністрації по-
дякував усім, хто долучився до свят-
кування, зокрема народним май-
страм, які встановили солом’яний 
дах на батьківській оселі поета та 
місцевій владі, яка подбала про об-
лаштування інфраструктури. 

Під час концертної програми ви-
ступили творчі колективи та ансамб-
лі зі всієї Львівщини (Городка, Стрия, 
Трускавця, Самбора, Дрогобича, 
Жидачева, Миколаєва). Особливи-
ми гостями свята стали заслужені 
артисти України Микола Гнатюк та 
Тарас Курчик. 

Наталя ЯЦЕНКО,
Наталія ПАВЛИШИН

вшанування генія

Україна — своєму синові
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У рамках проєкту „Відкриймо для 
України українську діаспору“, 

приуроченого до 120-ої річниці укра-
їнської імміграції у Бразилії, 31 серпня 
відбулася презентація фільму „Іван — 
назад у минуле“. Організаторами 
заходу виступили: Міжнародний 
інститут освіти, культури та зв’язків 
з діяспорою Львівської політехніки, 
Українсько-бразильська центральна 
репрезентація та Львівський палац 
мистецтв.

Перед початком показу фільму 
відбулася зустріч із Гуто Пашко — бра-
зильським кінорежисером українсько-
го походження, президентом Асоціяції 
відео та кінематографії штату Парана, 
національним директором бразиль-

ської Асоціяції документального кіно, 
режисером та автором сценарію до-
кументального фільму „Іван — назад у 
минуле“ та Віторіо Соротюком — пре-
зидентом Українсько-бразильської 
центральної репрезентації. 

Від Львівської політехніки присутніх 
привітав проректор Дмитро Федасюк. 
Він зокрема зауважив, що цей фільм 
стане ще одним кроком до розуміння 
наших предків, які в тяжкі часи через 
безвихідь покинули батьківщину у 
пошуках порятунку на чужих землях.

„Іван — назад у минуле“ створено 
на основі щоденників головного героя 
Івана Бойка, якого у 1942 році нацисти 
вивезли на примусові роботи до Ні-
меччини, а у 1948 році йому вдалося 
емігрувати до Бразилії. У чужій країні 

цей чоловік віддано зберігав укра-
їнську культуру. Саме він подарував 
українській громаді першу в Бразилії 
бандуру, яку виготовив власноруч за 
зразком, зображеним на клаптику 
газети.

У цьому фільмі відтворено реальну 
поїздку Івана Бойка через шістдесят 
вісім років на свою батьківщину. Осо-
бливістю документальної картини є 
справжні людські почуття, емоції від 
побачених змін, знайомства із роди-
ною та зустрічі із друзями з далекого 
дитинства та юности, перебування у 
напіврозваленій батьківській хаті, яка 
стає своєрідним символом страшного 
руйнування людських доль.

Наталія ПАВЛИШИН

ХІХ Міжнародний гуцульський 
фестиваль спалахнув бар-

вами вишиванок уже втретє за час 
Незалежности у Косові, на свято Бого-
родиці — 28 серпня.

Сюди з’їхалося чимало виконавців 
упереваж із Гуцульщини. Щоправда, 
були й гості з Великої України та з-за 
меж нашої держави: Польщі, Хорватії, 
Румунії, Словаччини, Естонії.

Головне дійство — Гуцульський 
парад вишиванок — розпочато об 11-
ій ранку, одразу після Служби Божої, 
котра цього року проходила у збудо-
ваному храмі УГКЦ на місці церкви, 
яка згоріла у 2009-му. Розкішний 
гуцульський дерев’яний храм просто 
вражав своєю величчю.

Звичайно, після урочистої ходи на 
головнім майдані міста, яке давно 
відоме як мистецький центр Гуцуль-
щини, дивували витворами майстри 
дерев’яних чи металевих виробів, 
різьб’ярі, вишивальниці, художники, 
керамісти та ин., котрі розклали свій 
крам на столах великим колом. І чого 
тут лише не було: яворівські ліжники, 
косівські верети, жєб’євські капчурі, ви-
шивані сорочки з Космача, попружки з 
Прокурави, сирні коники з Акрешори, 
бриндза та знаменитий будз з верхо-
вин усієї Гуцульщини, до речі, екологіч-
но чистий продукт. А ще сушенні гриби, 
мед, лікарські трави та чимало иншого.

На фестивалі, який відбувався на 
різних сценах Косова і Косівщини, 
Львів виглядав вельми представниць-
ки: дитячий вокально-хореографічний 
ансамбль „Писанка“ приїхав з гарною 
програмою, яку виконувало близько 
ста дітей; народний ансамбль пісні 
і танцю „Підгір’я“ привіз до Косова 
чимало номерів. Приїхали зі Львова й 
вихованці Ярослава Чуперчука — за-
служений вокально-хореографічний 
ансамбль „Галичина“. 

Яскраві виступи демонстрували 
косівці, надвірнянці, верховинці… Не-
забутнім залишиться й вихід на сцену 
Олекси Довбуша з леґінями. Живе ще 

нескорений довбушівський дух у Кар-
патах. Про це свідчило і те, що тут збе-
режено традиції виходити до людей на 
свято у національних вишиванках. А до 
лиця вони були всім, особливо малим 
гуцулятам.

Із розповіді жєсних гуцулів зрозумів, 
що не все гаразд нині в цьому краї. 
Мало того, що вирізують ліси, прадавні 
фільтри нашої країни, то тепер, як по-
відомив науковець із Криворівні Іван 
Зеленчук, можуть закрити Інститут Гу-
цульщинознавства, котрий існував ледь 
не впродовж усієї Незалежности Укра-
їни. У Космачі ж, як твердить сільський 
голова Дмитро Пожоджук, замінили 
столітній хрест на храмі нині Київського 
патріярхату, до речі, без згоди людей. 

На фоні фестивального дійства не 
може не запам’ятатися й виняткова 
гостинність косівців. Щедрої душі ви-
явилися ледь не всі, які зустрілися нам 
на шляху святкового міста. За що від 
імени всього львівсько-гуцульського 
гурту їм щире „дєковать“, а особливо 
Миколі Корелюку, який дарував нам 
незабутні враження від виставки, 
котру побачили у його приватному 
музеї, неподалік Інституту. То справ-
жній цінитель і вмілець народної 
творчости. Незабутні враження й від 
виступу українського композитора, 
народного артиста України, косівця 
Остапа Гавриша.

Олег СЕМЕНИШИН

українська діяспора

„Іван — назад у минуле“

гуцульський фестиваль

„Щоби Кути не минути, до Косова повернути“
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Коріння
— Я народився у невеличкому селі 
Острівець на Тернопільщині, — роз-
повідає Ярослав Михайлович. — Воно 
оточене річками Серетом та її при-
токою Брусенець, тому дало при-
хисток лише 140 господарствам. Ця 
благодатна земля подарувала світові 
о. Івана Волянського, якого митропо-
лит Сильвестер Сембратович обрав 
для емісійної роботи серед діяспори 
США. Там він організував церкви, 
читальні, був редактором української 
газети „Америка“, згодом поїхав з тією 
ж метою до Бразилії (цими днями 
українська громада Бразилії відзна-
чає 120-річчя української еміграції), 
допоміг українцям організувати своє 
соціяльне життя.  Тут народився ще 
один відомий душпастир, єпископ 
Ізидор Борецький, який тривалий 
час очолював Торонтську єпархію в 
Канаді. 

Острівець — батьківщина відо-
мого письменника Володимира 
Ґжицького,  який мордувався у 
ГУЛАГу, та його брата Степана — ві-
домого вченого-біохіміка (його ім’я 
носить Національний університет 
ветеринарної медицини та біотех-
нологій), лавреата Національної 
премії України імени Тараса Шев-
ченка письменника Романа Луб-
ківського (завдяки його старанням 
збудовано нову школу в селі, йде 
реконструкція та перебудова церк-
ви Святого Духа на вулиці Коперни-
ка у Львові, організовано музейну 
кімнату Володимира Ґжицького), 
моїх двох односельчан, які також 
закінчили Львівську політехніку — 
Любомира Побережного (механіч-
ний факультет) та Володимира Гиду 
(хіміко-технологічний факультет, 
який закінчував і я) та багато инших 
відомих особистостей. 

Великий вплив на моє виховання 
мали батьки. Кінець сорокових мину-
лого століття тримав нашу родину у 
постійній напрузі. Вдома у нас завжди 
були напоготові дві торби: одна — із 
сухарями, друга — з макаронами.   

Становлення
— До Львівської політехніки мене 
привела любов до фізики та хімії. Об-
рав кафедру технології неорганічних 
речовин, процесів і апаратів хімічних 
виробництв і фах „Технологія неорга-
нічних речовин“. Дипломний проєкт 
захистив на „відмінно“ і залишився 
працювати на кафедрі асистентом. 
Згодом мене у свій вир захопила 
наукова робота, поштовхом до якої 
стала співпраця з доцентом Григо-
рієм Аксельрудом. Власне, його на-
укові розробки теоретичних основ 
масообміну в системі тіло-рідина 
стали потім основою моєї наукової 
праці. Як і зрештою, багато инших 
наукових напрямів. 

Це були роки певних злетів, 
цікавих досліджень, скажімо у за-
стосуванні вібраційної техніки в хі-
мічній технології. На жаль, за браком 
коштів ми не змогли втілити свою 
ідею в життя, однак з ентузіязмом 
взялися до нових тем. На кафедрі 
виконав дві дисертаційні роботи під 
керівництвом професора Григорія 
Аксельруда: у 1971 році захистив 
кандидатську, а в 1986 році  — док-
торську дисертації, завідував кафе-
дрою, а після її розподілу перейшов 

на кафедру екології та охорони на-
вколишнього середовища. Читаю 
студентам інженерну екологію, яку 
цього року студенти слухатимуть під 
час трьох семестрів, а також метео-
рологію і кліматологію. Веду курсове 
проєктування, магістерські роботи 
й дипломні проєкти у спеціялістів. 
Займаюся наукою, підготував 24 кан-
дидати і 3 доктори наук. Незабаром 
закінчує свою кандидатську роботу 
ще одна моя аспірантка, консультую 
одного докторанта.

— Як Вам працюється зі студен-
тами?
— З ними мені завжди добре, як у 
Львівській політехніці, так і в Чен-
стоховській політехніці в Польщі, де 
паралельно працював кілька років. 
Студентів треба любити, ставити-
ся до них об’єктивно. Якщо вони 
знають, що ти ніколи не поставиш 
незаслуженої низької оцінки, то й 
відповідно ставляться до тебе.
— Над чим працюєте, як науко-
вець?
— Загальний напрям — тепломасо-
обмін у системах з твердою фазою. 
Ці проблеми важливі не лише для 
хімічної інженерії (з яких я фахівець), 
а й для охорони довкілля. Готую до 
друку нову книжку, тож один із її 
розділів присвячено екологічним 
проблемам. Зокрема, в ній йдеться 
про міграцію забруднень у ґрунті. 
Це дуже важливе питання, адже 
зайві мінеральні добрива, які ми 
бездумно сиплемо на ґрунт, по-
вільно мігрують вниз, потрапляють 
у підземні води, забруднюють їх. Це 
можна порівняти із хронічним за-
хворюванням людини.

— Науковець прагне, щоб його роз-
робки були втілені у життя…
— Так, бо тоді бачиш, як твоя праця 
конкретно допомагає людям. Якщо 
раніше нам це вдавалося, то нині 
наші розробки часто потрапляють 
у руки підприємливих підприємців, 
але остаточно результату ми не 
бачимо. І це дуже сумно. А ще десь 

люди університету

ярослав Гумницький, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища ІХХт Львівської 
політехніки, дійсний член української екологічної академії наук, віце-президент української інженерно-

хімічної асоціяції, член наукового товариства ім. т. шевченка, працює у Львівській політехніці вже 48 років. 
Кар’єрну сходинку долав одна за одною: асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри. 
у його науковому доробку — понад 400 наукових статей, доповідей і тез доповідей, патентів та більше 40 
науково-методичних розробок

Півстоліття з Політехнікою
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у душі гірчить, коли  вкладаєш усю 
душу у своїх студентів, вчиш того, 
що знаєш сам, а инші бачать у них 
лише збирачів сміття у лісі. Наші ж 
випускники можуть реально забез-
печувати екологічну безпеку на під-
приємстві, в районі чи області. Таких 
спеціялістів не готує жодний виш. 
Прикро, що в нашій країні змінити 
екологічне мислення можна лише 
тоді, коли державна політика щодо 
екології буде й справді державною. 
Коли ми вже на рівні держави гово-
римо про сталий розвиток (поєднан-
ня екології й економіки між собою), 
то маємо робити так, як це роблять 
на Заході: спочатку екологія, а по-
тім — економіка. 

— Своїм життям задоволені?
— Вважаю, що так. Працюю за улю-
бленим фахом, задоволений своєю 
працею, людьми, які мене оточують 
і пам’ятають про мене. До прикладу, 
нещодавно у Ченстоховській політех-
ніці відзначали чергову річницю і з 
цієї нагоди прислали мені медаль 
і грамоту, хоча я давно вже з ними 
не співпрацюю. Це приємно. А ще 
сили додає родина: дружина На-
таля, донька Олеся і внучка Анна-
Стефанія, яку ми з дружиною дуже 
любимо, однак бачимо рідко, бо 
живе у Польщі.

—  В и  ж и в е т е  у  п о с т і й н о м у 
літературно-мистецькому вирі. 
Хто є найбільшим ініціятором 
цього?
— І я,  і  моя дружина. Вона, до 
слова, була серед перших у від-
новленні Наукового товариства 
імени Тараса Шевченка, є активною 
громадською діячкою. Ми з нею 
дуже вболіваємо за зміцнення на-
шої держави, за її справжню неза-
лежність. А ще — дуже непосидючі: 
нас увесь час „тягне“ в літературно-
мистецькі мандри. Раніше ходили 
на всі прем’єри львівських театрів. 
Нині ж зупинилися в основному 
на філармонії. З роками класична 
музика зачаровує більше і більше. 
Часто зустрічаємося із львівськими 
письменниками,  художниками, 
акторами. Миті, проведені з ними, 
неповторні.

— Що хотіли б собі іще побажати?
— Найперше, екологічно чистої Укра-
їни і її невід’ємної складової — лю-
дей із чистим екологічним мислен-
ням. А ще, щоб наші науковці мали 
достатньо фінансів для поїздок за 

кордон на різні конференції. Серце 
крається, коли з  Польщі приїжджає 
до 70 осіб, з Ірану — 120, а з України 
заледве троє…  

Колеги — про Ярослава 
Гумницького

Мирослав Мальований, завідувач ка-
федри екології та охорони навколиш-
нього середовища, професор:
— Ярослава Михайловича знаю 
ще зі студентських років. Він кон-
сультував мою докторську роботу. 
З його подачі я став завідувачем 
кафедри чисто у европейському 
стилі: Ярослав Михайлович, після 
розподілу однієї кафедри на дві 
запропонував ректорові, щоб одну 
кафедру очолив я, иншу — Ханик. 
Вважаю, що це приклад, гідний на-
слідування. Найбільше мені в ньо-
му подобається доброзичливість, 
почуття гумору, а ще — готовність 
допомогти, яка не раз приносить 
йому шкоду: люди не розуміють, 
що можна допомогти один одному 
просто так. Однак він і далі робить 
людям добро безкорисливо. 

Володимир Атаманюк, завідувач ка-
федри хімічної інженерії, заступник 
директора ІХХт професор: 
— Ярослав Гумницький — людина-
науковець, котра повела мене в 
науковий світ, добрий математик, 
глибоко розуміє  суть  процесу, 
завжди бачить на два-три кроки 
вперед.  Це  — один із  найкра-
щих науковців нашого інституту. 
Створив наукову школу з тепло-
маслообміну. Має велику когорту 
послідовників не лише в Україні, а 
й за кордоном. Учасник багатьох 
наукових конференцій, має велику 
повагу серед учених як в Україні, 
так і  в світі.  Дуже толерантний, 
спокійний. Мені пощастило про-
слухати повний курс його лекцій. 
Мушу сказати, що його конспекта-
ми можна користуватися й тепер. 
Уміє доступно і добре подати сту-
дентам матеріял, за що вони його 
й люблять. До нього на дипломний 
проєкт просяться студенти з инших 
кафедр. Саме в нього намагаються 
продовжувати навчання магістри 
кафедри. З ним легко працювати, 
він допоможе, навчить. Однак є 
дуже принциповий і вимогливий. 
Оцінку ставить завжди справедли-
ву й об’єктивну.

Катерина ГРЕЧИН

наш календар

10 вересня — День українського кіно.
10 вересня — День фізичної культури 
і спорту.
11 вересня — День працівників на-
фтової, газової та нафтопереробної 
промисловости.

Пам’ятні дати
8.09.1894 — помер Герман Гельмгольц, 
німецький фізик і фізіолог, який роз-
робив термодинамічну теорію хімічних 
процесів, заклав основи теорії вихрово-
го руху рідин.
8.09.1898 — народилася Наталя Ужвій, 
талановита українська актриса.
9.09.1737 — народився Луїджі Гальвані, 
італійський фізіолог, один із засновни-
ків учення про електрику; встановив 
виникнення різниці потенціялів при 
контактуванні металу з електролітом.
9.09.1769 — народився Іван Котля-
ревський,  український письменник, 
перший класик нової української літе-
ратури, автор славнозвісної „Енеїди“. 
9.09.1828 — народився Лев Толстой, 
російський письменник, автор роману 
„Війна і мир“.
9.09.1841 — народився Анатоль Вах-
нянин, український композитор, пись-
менник і громадський діяч.
9.09.1863 — народився Борис Грінчен-
ко, знаний український мовознавець-
лексикограф і письменник. 
9.09.1900 — народився Олександр 
Смакула, український фізик і вина-
хідник.
9.09.1944 — підписано договір між 
СРСР і Польщею про примусове пере-
селення українців з їхніх етнічних зе-
мель, що увійшли до складу повоєнної 
Польщі. 
10.09.1883  — народився Дмитро 
Донцов, громадсько-політичний діяч і 
мислитель, ідеолог націоналізму.
10.09.1894 — народився Олександр 
Довженко, український кінодраматург, 
режисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станислав Люд-
кевич, український композитор, му-
зикознавець, автор кантати-симфонії 
„Кавказ“, кантати „Заповіт“. 
11.09.1864 — народився Павло Грабов-
ський, український поет і громадський 
діяч. 
12.09.1897 — народилася Ірен Жоліо-
Кюрі, французький радіохімік і фізик.
13.09.1834 — народився Анатоль Свид-
ницький, український письменник.
14.09.1769 — народився Александр 
Гумбольдт, німецький природознавець 
і географ.
14.09.1845 — народився Iван Бiлик 
(Рудченко), український письменник 
i етнограф.
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коротко

З нагоди Відкриття пластового 
року, 4 вересня львівські пласту-
ни виклали масштабний тризуб з 
великих фігур доміно (висота — 
12 м, ширина — 7,5 м). Композиція 
складалася із 95 великих частин, 
на яких замість звичних чорних 
цяток зображено 550 гербів укра-
їнських міст та селищ міського 
типу. А розпочалося святкування 
Службою Божою в храмі Пресвя-
тої Євхаристії.

Флешмоб за здоровий спосіб жит-
тя 3 вересня провела нещодавно 
створена молодіжна організація 
ЗсуВ. Біля пам’ятника Тарасу 
Шевченку відбулося масове 
відтискання, виступ турнікменів 
(Street Workout) і паркурників. 
Акцію провели задля пропаганди 
здорового майбутнього життя 
країни.

ЛОГО „Борець“ з 2 вересня відно-
вила проєкт „Вуличні співи“. Мета 
заходу — згуртувати та заохотити 
молодь співати українські по-
встанські, сучасні та народні пісні, 
популяризувати україномовну 
пісню як модну і завжди актуаль-
ну, підтримувати статус Львова 
як культурної столиці України. 
Щоп’ятниці до 25 листопада (за 
сприятливих погодних умов) на 
площі Ринок, біля фонтану з Не-
птуном о 19.30 відбуватимуться 
„Вуличні співи“. Долучатися до 
акції можуть усі охочі.

27 серпня на вершині Говерли 
створено першу масову живу 
корону україни. участь у цій акції 
взяло 75 людей з різних куточків 
україни: Львова, Херсона, Чернів-
ців, Києва, дніпродзержинська та 
дніпропетровська. Підійнявшись 
на вершину, учасники акції взя-
лись за руки піднесли їх догори 
і заспівали Славень України. 
Відтак, кожен загадав бажання 
(за однією карпатською леген-
дою, вважається, що загадане 
на Говерлі бажання обов’язково 
здійснюється). Об’єднати таку 
кількість людей на Говерлі вдало-
ся голові оргкомітету, президенту 
Української ліги зі зв’язків із 
громадськістю й автору ідеї акції 
Андрію Ротовському. Таку акцію 
планують проводити щорічно. 

За матеріялами інформаґенцій

Впродовж двох літніх тижнів (з 9 
до 22 серпня) українська молодь 

(переважно члени Національної ска-
утської організації України „Пласт“, 
студенти-політехніки з кафедри рес-
таврації та реконструкції архітектурних 
комплексів Інституту архітектури Львів-
ської політехніки та волонтери з инших 
інститутів Політехніки та вишів Львова) 
і польські пластуни у рамках табору-
експедиції „Вирій“ відновлювали укра-
їнські поховання у селі Подемщина 
Любачівського повіту Підкарпатського 
воєводства (Польща). 

Цьогорічна експедиція дещо від-
різнялася від попередніх. Передовсім, 
окрім основного об’єкту в с. Подемщи-
на, молоді реставратори впорядкову-
вали й инші цвинтарі. За час експедиції 
молодь навела лад на п’яти цвинтарях. 

― Експедиція розпочалася із Жу-
кова, де на відновленому цвинтарі ми 
покосили траву, оглянули чи не пошко-
джені відреставровані надгробки і, що 
найважливіше, при вході на кладовище 
встановили інформаційну тримовну 
таблицю, в якій зазначено, що цей цвин-
тар є українським, вказаний етнічний 
склад села до виселення українців. Це 
дуже важливо, бо таких українських 
таблиць в Польщі майже нема, — наго-
лосив керівник табору-експедиції „Ви-
рій“ Андрій Котлярчук. — Такий самий 
вказівник ми встановили і в Подемщині. 
Там цвинтар не відновлювали приблиз-
но шістдесят років. Як і в Жукові, ми його 

повністю розчистили, реставрували та 
провели інвентаризацію надгробків.

Окрім того, молодь розчистила від 
рослинности великий український цвин-
тар у с. Башня Долішня та впорядкувала 
два військові поховання — братську моги-
лу воїнів УПА в с. Воля Волоцька (найбіль-
ша братська могила повстанців на Закер-
зонні) та в с. Монастир. У Волі Волоцькій 
відбулося урочисте покладання квітів до 
вояцьких поховань, в якому взяли участь 
депутати ЛОР Павло Хобзей, Святослав 
Шеремета і Ярослав Кравченко. 

Місцеві мешканці до діяльности 
українців ставилися досить нейтрально. 
Лише одного разу під час упорядкуван-
ня могил у Подемщині до них прийшов 
польський історик, який розповів істо-
рію цього зниклого села та довколишніх 
населених пунктів. 

Загалом учасниками табору-
експедиції стало близько сорока осіб. 
Науковим керівником „Вирію“ тради-
ційно була доцент кафедри реставрації 
та реконструкції архітектурних комплек-
сів Львівської політехніки Олена Стасюк. 
А доцент цієї ж кафедри Василь Петрик 
для всіх учасників експедиції провів 
екскурсію в м. Холм та на розкопки 
резиденції короля Данила. 

Діяльність табору вже вкотре під-
тримала Львівська обласна рада, а саме 
комісія з питань евроінтеграції, тран-
скордонного співробітництва та зв’язків 
із українцями за кордоном. 

Наталія ПАВЛИШИН

експедиція

„Вирій“ повертає українців  
із забуття
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М а д р и дс ь к и й  Де н ь 
молоді став одним із най-
чисельніших за кількістю 
учасників порівняно з по-
передніми. Загалом у цьому 
заході взяло участь понад 
півтисячі українців. До них 
долучилися і представники 
української діяспори з Ар-
гентини, Бразилії, Канади та 
США. Керівником львівської 
групи (близько п’ятдесяти 
осіб) був капелан Центру 
студентського капеланства 
Тарас Грем. 

― Це надзвичайна по-
дорож. За час поїздки ми 
побували в Празі, Вероні, 
Люрді, Ніцці, Венеції, Від-
ні, Сан-Себастіяні, Монако, 
Монте-Карло, чотири дні 
провели у Барселоні і май-
же тиждень — у Мадриді, — 
ділиться враженнями учас-
ниця туру старший лаборант 
кафедри хімічної технології 
переробки нафти та газу 
Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської полі-
техніки Оксана Яцишин. ― 
Найбільше мене вразило 
паломницьке місто Люрд 
(Франція). Перебуваючи в 
ньому, відчуваєш трепет і 
надзвичайне піднесення ― 
тут 18 разів з’являлася Божа 

Матір! Також там є чудот-
ворне джерело, до якого 
щодня сходиться величезна 
кількість людей, відбува-
ються багатолюдні молебні. 

Окрім Львівщини, у Ма-
дриді була також представ-
лена Івано-Франківщина, 
Закарпаття, Хмельниччина, 
Крим, Київ та Харків. 

Відкрила День моло-
ді Свята літургія на площі 
Сібел. Також відбувалися 
спільні молебні, Хресна 
дорога, нічні чування. Під 
час свята Прощення можна 
було прийняти святу тайну 
Сповіді. Кульмінацією стала 
Свята літургія на аеродромі 
Quatro Vientos, яку очолив 
Папа Римський Венедикт 
XVI. Разом із Понтифіком 
цю месу служило близько 
14 тис. священиків та 800 
єпископів. Після завершен-
ня літургії Венедикт XVI на-
звав місце проведення на-
ступного Всесвітнього Дня 
молоді — столицю Бразилії 
Ріо-де-Жанейро. 

― Відчувалася особлива 
єдність. До нас підходили 
молоді люди різних наці-
ональностей, ми фотогра-
фувалися, обмінювалися 
невеличкими сувенірами,― 

розповідає Оксана. — У 
Барселоні та Мадриді зу-
стрілися з українськими 
заробітчанами. У Барселоні 
вони для нас організували 
невеличке свято зі смач-
ними стравами та живою 
українською музикою.

В українській церкві Ма-
дриду для всіх учасників 
Світового Дня молоді що-
дня відбувалися літургії, 
які відправляли троє вла-
дик: Йосиф Мілян (Україна), 
Діонізій Ляхович (Італія, 
Еспанія) та Браєн Байда 
(Канада). Для молоді також 
організовували навчання на 
теми, пов’язані із гаслами 
цьогорічного Дня молоді, — 
„Збудовані й вкорінені на 
Христі, зміцнені у вірі“.

Окрім цього, кожна мо-
лодіжна група мала свого 
духівника. Львів’ян супрово-

джував співробітник храму 
Пресвятої Євхаристії та Цен-
тру душпастирства молоді 
отець Інокентій Волошин. 
Під час подорожі священик 
розповідав цікаві історії 
релігійного змісту, органі-
зовував спільні молитви, 
кожен ранок і вечір молодих 
мандрівників розпочинався 
з подяки Богові. 

― На свято Спаса в укра-
їнській церкві відбулася 
Свята літургія, традиційне 
для українців освячення 
фруктів та миропомазання. 
У цей день ми були святково 
вбрані у вишиванки, — при-
гадує дівчина. — Взагалі, під 
час цієї поїздки було над-
звичайно багато екскурсій, 
вражень і духовного збага-
чення, — додала наостанок 
Оксана. 

Наталія ПАВЛИШИН

Наприкінці серпня на Бродів-
щині, неподалік Підгорецького 

замку, відбувся фестиваль духовно-
патріотичної пісні імени командира 
УПА Григорія Котельницького („Шу-
гая“), уродженця Підгорець. Фести-
валь проходив під гаслом „Геть тютюн 
та алкоголь з українських міст і сіл!“.

На жаль, відомостей про героїчного 
командира маємо небагато. Невідомо 
також, де похований упівський коман-
дир. Та пам’ять про нього збереглася: 

на Золочівщині створено крайове 
братство ОУН-УПА ім. „Шугая“. 

У рамках святкування у стародав-
ньому Плісниську відкрили екологічну 
стежку „Підгорецькі джерела“. При-
сутні ознайомилися з фотовиставкою 
„Давнє Пліснисько“. Святкування про-
довжилося коло Підгорецького замку, 
де на встановленій сцені перед меш-
канцями села і численними гостями 
виступили автор та виконавець пісень 
Теодор Кукурудза, лавреат всеукраїн-
ських фестивалів гурт „Струни серця“ з 

Тернополя, солістка із Золочева Оксана 
Квас, маленька солістка з Підгорець 
Соломія Крушельницька та багато 
инших виконавців і гуртів.

Під час фестивалю підгорецькі гос-
подині частували гостей паляницями з 
маком, смачними пампушками, охочі 
могли випити чай з духмяних місцевих 
трав.

Фестиваль пройшов за підтримки 
голови Львівської обласної ради Олега 
Панькевича. 

Катерина ГРЕЧИН

фестиваль без алкоголю

Пам’яти командира УПА

свято духовности

День молоді з Папою Римським

Майже двадцять днів (7 — 26 серпня) львівська мо-
лодь, зокрема й десятеро політехніків, провели 

в Европі під час подорожі до Еспанії та перебування у 
Мадриді на Світовому Дні молоді. Для львів’ян поїздку 
організував Центр студентського капеланства. 
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Влітку прихильники поетичної 
творчости Рогніди Сендецької 

та Орести Ремешило-Рибчинської 
зібралися в Будинку архітектора 
на презентацію нової збірки мами 
і доньки „Золоте коло“.

У Пороховій вежі буяло свято: 
тепла, майже родинна атмосфе-
ра, класична музика у виконанні 
творчого колективу Львівської 
національної музичної академії 
ім. М. Лисенка, пісні ансамблю 
„Червона рута“, творчого колективу 
Державного музичного Інституту 
ім. М. Шашкевича та стипендіята 
ім. Р. Вагнера, лавреата Гран-прі 
„Зірки Львова“, асистента кафедри 
ДОА ІАРХ Катерини Лесюк-Штанько, 
вірші з презентованої книжки у ви-
конанні знаних і улюблених акторів-
заньківчан та їхніх колег із Драматич-
ного театру Франкового університету, 
хвилююча розповідь доньки про маму 
й бабусю, активного громадського ді-
яча, запальну членкиню Союзу украї-
нок, багатолітнього члена Українського 
лікарського товариства, учасницю 
вокального ансамблю „Рута“, авторку 
чотирьох поетичних збірок…

— Рогніда Сендецька пише вірші 
дуже тонкі, ліричні, ніжні, які щиро 
виходять із її серця, — сказала рецен-
зент книжки львівська поетеса Марія 
Людкевич. — Вона як хірург-онколог, 

мамолог подарувала багатьом своїм 
пацієнтам здоров’я, очевидно, Бог 
віддячує їй оцим талантом, щоб за-
лишилася не лише у їхній пам’яті, а й 
у нашій культурі. 

— Мені надзвичайно приємно бути 
на презентації книжки двох жінок: 
мами і доньки, красивих жінок, пре-
красних спеціялістів (мама — лікар, 
донька — архітектор), — ділиться 
враженнями докторант кафедри ви-
щої геодезії й астрономії Інституту 
геодезії Львівської політехніки Любов 
Янків-Вітковська. — У кожному вірші 
присутній дух оптимізму й патріотиз-
му, відчувається глибока любов до ро-
дини, Батьківщини, культури, звичаїв. 

— Я дуже щаслива, що бачу вас усіх 

поруч зі мною на теплій, сердечній 
розмові, — сказала винуватиця 
вечора.

— Батьки роблять для нас 
усе найкраще, а час проходить, і 
ми не завжди встигаємо їм за це 
подякувати, — зізналася доцент 
кафедри дизайну та основ архітек-
тури ІАРХ Львівської політехніки 
Ореста Ремешило-Рибчинська. 
— Після важкої хвороби мама 
практично не писала віршів, тому 
збірку видано з поезій, написаних 
до 2009 року. Увійшов до книжки 
й вірш, написаний нещодавно під 
враженнями від першої сторінки 
„Аудиторії“, на якій було розміще-

но світлину з членами Вченої ради у 
вишиванках. Вірш називається „Хвала 
політехнікам“. Мама дуже вдячна рек-
торові Юрію Бобалу за цю ідею, адже 
ця, здавалось би, звичайна світлина, 
знову повернула її до активного по-
етичного життя.

— Дуже тішуся, що ми змогли по-
дарувати бабусі і мамі такий гарний 
вечір, — додає  внук Гордій, який обрав 
фах Рогніди Сендецької. — Приємно, 
що у свої вісімдесят бабуся може тво-
рити вірші. А ще хочу подякувати за те, 
що зуміла так багато доброго вкласти у 
нас, її внуків, побажати їй завжди бути 
такою активною і потрібною людям. 

Катерина ГРЕЧИН 

Молодь завжди творча, креативна, повна ентузіязму 
і бажання поділитися найсокровеннішим із най-

ближчим оточенням. Саме таке єднання душ і почуттів 
відбувалося 31 серпня у затишному підвальчику Студент-
ського братства Львівської політехніки під час вечора по-
езії „Літературний підвал 16“.

У напівтемряві, з якої виринали вогники свічок, 
розкладені довкола (на підлозі та на всіх можливих 
поличках), з ліхтариками у руках молоді братчики зі 
львівських вишів читали свої вірші. Кожен прагнув по-
ділитися тим, що для нього є найважливіше, найбільш 
вражаюче і найпотаємніше: романтичними почуттями, 
пошуками себе і свого місця у світі, своєї ролі у долі 
народу. 

Повмощувавшись якнайзручніше (на лавках, тумбах, 
диванчику і навіть на підлозі), братчики слухали поезію, 
ділилася враженнями та співали українських пісень під 
гітару. 

Долучитися до таких посиденьок може кожен охочий, 
хто має що сказати, або хоче і вміє слухати. Докладнішу 
інформацію про проведення різноманітних заходів мож-
на довідатися у групі Студентського братства Львівської 
політехніки на сторінках соціяльної мережі „ВКонтакті“ 
або ж у клубі-офісі за адресою: м. Львів, вул. Глибока, 12.

Наталія ПАВЛИШИН

презентація

Поспішаймо робити добро!

посиденьки

Літературний вечір з братчиками
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новини для кінолюбів

Невдовзі матимемо змогу по-
бачити перший український 
3D фільм, знятий професій-
но. Режисери стрічки, яка 
матиме назву „Синевир“, 
брати Олександр та В’ячеслав 
Альошечкіни. Жанр філь-
му — трилер, містика і 
жахи, з усіма атрибутами 
голлівудського кіно. Його 
зйомки розпочались у серпні 
в Карпатах, робота ж завер-
шиться у грудні. 31 жовтня 
на Хелловін заплановано 
презентацію 30-хвилинного 
промо-фільму. Це буде у 
виставковому павільйоні 
хоррор-фест із концертом 
для молоді. Початок фільму 
такий: група молоді при-
їжджає на Синевир, щоб 
влаштувати пікнік з наметами 
і ночівлею, але ніхто не знає, 
що поблизу живе страхо-
висько…

З 23 вересня до 2 жовтня у 
кінотеатрах Києва, Одеси, 
Харкова, Донецька, Львова, 
Дніпропетровська, Запо-
ріжжя та инших українських 
міст пройде Манхеттенський 
фестиваль короткометражних 
фільмів — єдиний всесвітній 
фестиваль, де переможців 
обирає міжнародне глядацьке 
жюрі. Програма Манхеттен-
ського фестивалю — це 10 
найкращих короткометра-
жок, знятих за останній рік 
режисерами з різних країн 
світу. Перед показами глядачі 
отримують картки для голосу-
вання, де треба буде вибрати 
один фільм, за який віддаєш 
свій голос. Останній фести-
вальний показ відбудеться 
на Манхеттені. Опісля голоси 
інтернаціональної авдиторії 
підрахують і оголосять пере-
можців.

Завершення фестивалю 
„КіноЛев-2011“ з провідною 
темою „Кіно та пропаганда“ 
наштовхнуло його організа-
торів на думку наступного 
року відійти від політики. 
Тож „КіноЛев-2012“ уже 
відрізнятиметься від свого 
попередника тим, що мати-
ме денну кінопрограму для 
дітей.

Кризу кінематографа, як свідчить іс-
торія, найчастіше спричиняє зниження 
інтересу глядача до нього. Але проведені 
соціологічні дослідження переконують, 
що українська публіка завжди готова пе-
реглянути добру вітчизняну стрічку, аби 
тільки вона була у прокаті. Та, незважаючи 
на те, що на сьогодні маємо майже 250 
кінотеатрів з гарними залами і щороку в 
Україні з’являється приблизно нових 10 
фільмів (мало, ой як мало, та все ж…), ми 
про них не знаємо і на екранах, по суті, не 
бачимо. Більшого розголосу у суспільстві 
набувають хіба фільми-переможці закор-
донних фестивалів — про „Подорожніх“ 
Ігора Стрембіцького і „Крос“ Марини 
Вроди українці дізналися тільки завдяки 
Каннам. А мало би бути навпаки — спо-
чатку високо оцінюємо своє ми, а потім 
дивуємо ще й світ.

Ще кілька років тому українці чекали 
передовсім на фільми про своє істо-
ричне минуле. Такі стрічки відігравали 
роль втамовувачів спраги пізнання осо-
бливо тих моментів у нашій історії, які 
замовчувались і перекручувались. Крім 
цього, вабили кіноглядача й героїчні 
постаті. Однак брак інформації про іс-
торичну правду поступово ліквідувала 
література та й, вважає Богдан Батрух, 
власник мережі „Кінопалац“, українці не 
готові дивитися історичні стрічки: „бо в 
одних вони викликатимуть захоплення, 
в инших — застереження, а в третіх — 
може, й ненависть. Треба робити фільми 
про нинішній і завтрашній день. Про 

сучасність“. У цьому, можливо, є певний 
резон: українці, за тими ж соціологічними 
дослідженнями, з радістю би подивилися 
кінокомедії, ліричні фільми про кохання 
та родину, а також пригодницькі фільми 
й сучасну соціяльно-проблемну драму. 

Отже, чого ми хочемо, знаємо, за-
лишається, думати, як цього досягти. 
Основна проблема — фінанси. І держава. 
Власне ті, хто при владі. Судіть самі: указ 
президента про присудження Держав-
ної премії імени Олександра Довженка 
за 2010 рік так і не було підписано — в 
адміністрації президента про нього про-
сто… забули. Тож не дивно, що той, хто 
хоче щось робити, не чекає милости від 
держави — Марина Врода для своєї ко-
роткометражки отримала фінансову під-
тримку від Франції, „від України ж була 
моя команда, ідея та інтелект“.

Відомий еспанський кінорежисер 
Антоні Соле, який  наприкінці серпня 
приїжджав до Львова, переконаний, що 
передовсім потрібні люди, зацікавлені 
у піднятті кіноринку і готові вкласти у 
це зусилля чи гроші. Він заснував у нас 
фонд, у котрий  вклав перший мільйон 
доларів — „надіємось, що знайдуться 
люди, які будуть готові вкласти ще міль-
йон, аби зняти в Україні повнометражну 
кінострічку“.

Допоки чекаємо на мільйони й гадає-
мо, де ж таки майбутнє поставить кому у 
вироці щодо українського кіноматографа 
„жити не можна померти“, хочеться зга-
дати про позитив: наразі прокат фільмів 

переважно україно-
мовний, в Україні є 
принаймні один кіно-
фестиваль вітчизняно-
го виробника — „Від-
крита ніч“, у Львові 
практикують показ 
фільмів просто неба 
(у червні — українське 
кіно на площі Ринок, 
тепер — молодіжні й 
сімейні стрічки у парку 
імени Івана Франка, 
неподалік пам’ятника) 
тощо. 

То як  — може, 
жити?

Наталя ЯЦЕНКО

день українського кіно

Щорічно у другу суботу вересня вже 15 років поспіль працівники кінема-
тографії україни відзначають своє професійне свято. Розраховане на 

підтримку ініціятиви тих, хто причетний до творення українського кіно, воно, 
натомість, щоразу змушує задуматися, чому „маємо те, що маємо“

Жити не можна померти
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коротко

2 — 4 вересня у Чернівцях від-
бувався ІІ Міжнародний по-
етичний фестиваль MERIDIAN 
CZERNOWITZ. У ньому взяли 
участь поети й музиканти з 
Німеччини, Австрії, Швейцарії, 
Молдови, України, Росії, Польщі, 
Румунії, Ізраїлю, Франції, Вели-
кобританії та США. Програму 
фестивалю наповнювали поетич-
ні читання, дискусії, лекції, ви-
ставки фотопоезії та кінетичних 
скульптур, театральні та музичні 
перформанси, презентації книг, 
відеоінсталяції на зовнішніх 
стінах будинків та багато инших 
навколопоетичних подій. Вибрані 
твори авторів-учасників фести-
валю будуть видані як збірка.

народному артисту україни 
Богдану ступці виповнилося 
70 років. У творчому доробку 
актора — понад 100 ролей у кіно 
та більш ніж 50 на сцені. Свій 
ювілей він відзначив на вечірці 
для найближчих людей у Театрі 
імени Івана Франка, де він є 
художнім керівником. За кілька 
днів до особистого свята Ступка 
отримав звання Героя України.

Автор чотирьох мініатюр пересоп-
ницького Євангелія, 450-річчя 
якого недавно відзначали, — май-
стер із самбора Федуско. Таке 
відкриття завдяки методу фор-
мального аналізу зробив львів-
ський реставратор і художник 
Лев Скоп. Його він аргументував 
у своїй книзі „Майстер мініатюр 
Пересопницького Євангелія — 
Федуско, маляр зі Самбора“.

З 6 до 30 вересня у Львові 
триватиме проєкт „Французький 
вересень“. Розпочнеться він із 
відкриття фотовиставки „Мені 20 
років у моїй країні“ у приміщенні 
Альянс Франсез (вул. Огієнка, 
18 а). У рамках проєкту: курси 
французької мови (початок за-
нять — з 12 вересня), джазовий 
виступ тріо „Марі“ 19 вересня у 
Львівській філармонії, майстер-
класи гри в петанк (24 вересня 
біля Порохової вежі)), Фран-
цузькі дні (11 та 18 вересня) в 
„Кінг Кросі“, а також у кінотеатрі 
„Кінопалац“ 30 вересня — „Ма-
ленька ніч короткого метру“.

За матеріялами інформаґенцій

Тиждень, а саме 
з 28 серпня до 4 

вересня, митці й по-
ціновувачі сучасного 
мистецтва, курсую-
чи переважно між 
Палацом мистецтв, 
галереєю „Дзиґа“ та 
Музеєм ідей, мали 
змогу і теоретично, 
і практично відчути 
особливості тепе-
рішніх мистецьких 
віянь.

Тиждень  акту -
ального мистецтва 
цього року змінив 
формат із щорічного 
на бієнале. Однак 
фестивалі „Дні пер-
форманс у Львові. 
Школа перформансу“ й „MediaDepo“ 
як складові Тижня зостались і далі що-
річними. Оскільки в Україні такі види 
мистецтва, як перформанс чи медіа-
мистецтво у вишах систематично не 
викладають, то для молоді ці фести за-
лишаються доброю нагодою пізнати їх.

Цього разу, як і торік, виступали про-
фесійні перформери з України, Ізраїлю, 
Польщі та Росії. Школу перформансу, в 
яку могли записатися всі охочі, курував 
уже добре знаний у Львові польський 
митець Януш Балдиґа. Її учасники слу-
хали лекції про важливість простору і 
часу в мистецтві перформансу, а після 
завершення навчання демонстрували 
свої ідеї та вміння їх втілити в реальних 
діях (з англ. performance — виконання, 
виступ, гра, вистава, „мистецтво дії“).

Виступи професіоналів були як 
короткі, мов афоризми (наприклад, 
Василь Бажай вбив своє (чи не своє? — 
у сучасному мистецтві все неоднознач-
но) „Я“, а Михайло Барабаш — „мух“ 
(тих, що кожен має в голові) за лічені 
хвилини), так і надто довготривалі 
(якби не імпровізовані втручання гля-
дачів, то трапеза арахісом з ізраїльтян-
кою Тамар Рабан перетворилася б на 
нудний ритуал). Перші, можливо, були 
спрямовані на тлумачення побаченого 
через миттєве осяяння, другі — на ін-
тимну зустріч глядача зі самим собою, 
що потребує зосередження і більшого 
часу. Слід відзначити присутність у 
перформансах як символічности, так 
і натуралізму (мабуть, найяскравішим 
проявом його були відео-проєкти ра-

дикальної російської арт-групи „Сініє 
носи“).

Цікавими стали спроби поєднати 
в одному часопросторі живопис та 
інсталяцію, а також митців, які творять 
незалежно один від одного. Перед гля-
дачами постали два експерименти — 
інсталяція Влодка Кауфмана й живопис 
Олега Сусленка та авторський проєкт 
„Limit“ Сергія Радкевича, Ярослава Фу-
тимського і Євгена Самборського. Про 
перший його автор Влодко Кауфман 
зауважив, що те, що в лісі могло би пе-
ретворитися на порох (старе трухляве 
дерево), з’ясувалося, можна поєднати з 
олійними полотнами. „І знову експери-
мент — спроба на експромті створити 
новий проєкт“, — так відкривалася ви-
ставка у „Дзизі“. Разом хлопці ніколи 
не працювали, але їх поєднало вуличне 
мистецтво. Своїм нібито хаотичним 
нагромадженням непотребу в галереї 
митці показують, як люди не звертають 
уваги на речі, які нас оточують (варто, 
оглядаючи виставку, дивитись не тільки 
собі під ноги й довкола, а й на стелю!), 
і при цьому втрачають духовну ціль.

Перформанс — це як малювання 
водою по асфальті, якщо не зняти відео 
чи не зробити фото (такою спробою 
зафіксувати мить була фотовиставка „5 
перформансів + 5 перформансів“), то 
враження швидко зникає. Втім, усього 
й не охопиш, не переповіш — це треба 
бачити й чути. Хто не зміг, не встиг, 
чекайте наступного року й нових екс-
периментів.

Наталя ЯЦЕНКО

арт-проєкти

Поєднати непоєднуване

[•] Інсталяція Влодка Кауфмана й живопис Олега сусленка
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Кросворд
Горизонтально:
3. Показник оцінки чиєїсь популярности, що визна-
чається соціологічним опитуванням. 6. Парна кістка 
трикутної форми в людини. 8. Вояк, що грабує вбитих 
і поранених після бою. 9. Індійський поет, філософ, 
композитор, художник ХХ ст., лавреат Нобелівської 
премії. 11. Християнин західної Церкви, яку очолює 
папа римський. 12. Болотисте місце; трясовина, боло-
то. 14. Військово-політична організація в Афганістані. 
16. Хижий звір родини котячих, степова рись. 18. Тре-
нувальний бій двох боксерів. 20. Відома італійська кіно-
актриса. 21. Соус, паста з помідорів. 22. Вивіз товарів 
за кордон для продажу. 23. Дикий африканський кінь зі 
смугастою шкірою. 26. Столиця Афганістану. 28. Довго-
хвоста папуга. 30. Систематизоване зведення відомос-
тей про земельні об’єкти. 31. Рівнобічний прямокутник. 
32. Зимовий сорт яблунь. 33. Триголовий м’яз плеча 
людини. 35. У давньогрецькій міфології — муза, опікунка 
комедії. 36. Частина круга, обмежена дугою і хордою. 
37. Тривале скорочення м’язів людини під дією нерво-
вих імпульсів. 38. Уявна лінія, що ділить земну кулю на 
Північну і Південну півкулі. 

Вертикально:
1. Коротка стріла для гри в дартс. 2. Овочева городня рос-
лина. 4. Рід крокодилів. 5. Потужний корабель, що торує 
шлях иншим суднам у замерзлому морі. 7. Пристрій для 
випромінювання або приймання радіохвиль. 8. Осно-
вний продукт харчування маленьких дітей. 9. Лічильник, 
що показує грошові ставки на кінних перегонах, зроблені 
на якогось коня. 10. Згорнутий в трубку папір, тканина. 
12. Пучок зрізаних і складених докупи квітів. 13. Зоолог, 
який вивчає птахів. 15. Вистава в театрі, збір від якої 
надходить одному з акторів. 17. Рельєфне мурування 
або облицювання будівлі каменями з грубо обтесаною 
опуклою поверхнею. 19. Військовослужбовець інже-
нерних військ. 24. Торговець старовинними, рідкісними 
книжками. 25. Перевірка фінансової діяльности банку, 
комерційного підприємства. 26. Явища, пов’язані з роз-

чиненням гірських порід водою, внаслідок чого утворю-
ються печери, лійки. 27. Художник, який малює картини 
бою, битви. 28. Виконавець творів мистецтва — актор, 
музикант, співак. 29. Наголос у слові. 33. Фахівець, що 
керує підготовкою спортсменів із певного виду спорту. 
34. Художній прийом у творах літератури або мистецтва, 
заснований на різкому, дошкульному висміюванні злих 
вад, хиб, негативних явищ дійсности.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Час купувати нові книжки, брати 
в їх авторів автографи, слухати, 

дивитися й дискутувати, тобто зану-
рюватися у світ літератури з головою, 
на п’ять днів — з 14 до 18 вересня

У рамках Форуму, як звично, відбу-
ватиметься багато акцій, презентацій, 
зустрічей, наймасштабніші серед них: 
міжнародний книжковий ярмарок 
(вперше на ньому будуть представни-
ки Ірландії), оголошення результатів 
всеукраїнського конкурсу „Найкраща 
книга Форуму-2011“, міжнародний 
літературний фестиваль (у його ме-
жах ― „Молода республіка поетів“) 
і міжнародний видавничий бізнес-

форум, „Ніч поезії і музики non-stop“ та 
міжрегіональний бібліотечний форум. 
Зокрема, на літературний фестиваль 
завітає понад 300 представників різних 
національних культур: письменники, 
перекладачі, критики, літературо-
знавці. Він об’єднає учасників з 5-ти 
континентів та 25-ти країн світу. Спе-
ціяльним гостем Форуму серед країн 
(уперше запроваджено такий статус) 
є Швейцарія — особливу експозицію 
і літературну частину представить 
швейцарська культурна програма 
„Prohelvetia“. Серед письменників, 
які відвідають Львів — Юрг Гальтер, 
Арно Каменіш, Свенья Германн, Ежен 
Мелітц, Беттіна Шпоеррі. 

Зірковим гостем Форуму видавців 
цього року стане відомий норвезький 
письменник, сценарист, автор світових 
бестселерів Ерленд Лу. Особливий 
гість — поет, письменник, громадсько-
політичний діяч Казахстану, дипломат 
Олжас Сулейменов. Крім того, будуть 
спеціяльні гості: Іван Дзюба, Анджей 
Менцвель, Боріс Дубін, Геннадій Бур-
буліс, Адам Міхнік, Мирослав Попо-
вич, Ярослав Грицак, Василь Шкляр, 
Марія Матіос, Ольга Токарчук, Марек 
Краєвський. Головна дискусія Фору-
му ― „Діялог цивілізацій“ — у рамках 
проєкту „Уроки Мілоша для України“.

Н. Я.

форум видавців

Знову — час читати!

[пеРеРВА]
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Колектив Навчально-наукового 
інституту післядипломної освіти 
Львівської політехніки глибоко 
сумує з приводу передчасної 
смерти колишнього проректо-
ра, директора ІПДО, професора

Анатолія Федоровича Барвінського
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Дирекція Інституту прикладної математики та 
фундаментальних наук Львівської політехніки 
та колектив кафедри вищої математики гли-
боко сумують з приводу передчасної смерти 
професора кафедри

Анатолія Федоровича Барвінського
і висловлюють щирі співчуття сім’ї, родині та 
друзям покійного.

Колектив кафедри органічної 
хімії ІХХТ Львівської політехніки 
сумує з приводу смерти колиш-
нього завідувача кафедри, про-
фесора, доктора хімічних наук 

Володимира Олексійовича пучина
і висловлює щирі співчуття його родині.

Колектив кафедри електропостачання про-
мислових підприємств, міст і сільського 
господарства ІЕСК Львівської політехніки 
висловлює глибоке сердечне співчуття асис-
тентові кафедри Михайлові Михайловичу 
Молнару з приводу тяжкої утрати — смерти 

батька.

[РеКЛАМА тА ОГОЛОшення]

Для усіх, хто захоплюється фотографією, тижневик 
„Аудиторія“ оголошує традиційний фотоконкурс. 

Цього року — на тему „Зупини щасливу мить!“. 
Роботи приймаємо до 1 жовтня 2010 року за адресою: 

Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус Львівської 
політехніки, кімн. 229. 

Головні умови та вимоги:
• авторами робіт мають бути тільки студенти;
• світлини можуть бути кольорові або чорно-білі у фор-

маті не меншому, ніж 20 × 30 см, оформлені в паспарту;
• один автор може подати на конкурс не більше 5 робіт;
• фотографії подавати в друкованому й електронному 

варіянтах із заповненою анкетою;
• кожна робота мусить мати назву;
• світлини можуть бути у таких номінаціях: портрет, пей-

заж, натюрморт, макрозйомка, урбаністика та сюжетні 
фотографії (номінації вказувати в анкеті). 
Телефон для довідок: 258 26 08.

Оргкомітет

увага: фотоконкурс!

Зупини щасливу мить!
Анкета учасника фотоконкурсу 
Прізвище, ім’я  _________________________________
______________________________________________
Вік ___________________________________________
Де навчаєтеся (заклад, курс, група, форма навчання) 
______________________________________________
Підписи до світлин (назва фото й обов’язково вказати, 
на участь у якій номінації претендує робота)
1.  ____________________________________________
______________________________________________
2.  ____________________________________________
______________________________________________
3.  ____________________________________________
______________________________________________
4.  ____________________________________________
______________________________________________
5. ____________________________________________
______________________________________________
Ваші координати (у т. ч. моб. тел.)  _______________
______________________________________________
Номер учасника конкурсу (не заповнювати) _______

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачені студентський квиток і залікова 
книжка, видані Національним лісотехнічним 
університетом України на ім’я Гойдиної 
Олени Олександрівни;
утрачений диплом КВ № 015622, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Мединського Олександра Петровича;
утрачений диплом бакалавра 
ВК № 18693752, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Мачишина Віктора Львовича;
утрачений диплом спеціаліста 
ВК № 36010867, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Якоб Євгенії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кислицького Андрія 
Олександровича;
утрачений студентський квиток № 06297575, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Білоголов-
ської Іванни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Заяця Андрія Степановича;

утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ковальчук Христини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Поради Миколи Васи-
льовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ясеницької Оксани Воло-
димирівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Шедної Юліани Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шимчишин Іванни 
Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Димиди Любомира Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ковалевича Михайла 
Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Попович Анастасії 
Ярославівни.

до дня газети

Стартує конкурс „Ерудит“
До Дня газети „Аудиторія“ (8 жовтня) редакція оголошує конкурс на 
найерудованішого читача. Починаючи з наступного числа, у нашому 
тижневику друкуватимуться питання вікторини. Ви зможете випробувати 
себе у знаннях з історії, української мови та літератури, переконатися на-
скільки обізнаними є в питаннях науки та освіти, культури та суспільства.

Підсумки конкурсу підведемо й опублікуємо 6 жовтня. На пере-
можців чекають чудові подарунки! 

ч. 24 (2744)
8 — 14 вересня 2011



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. №110721.

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

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо  
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. За зміст і достовірність рекламних 
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій та останній сторінках —  
світлини Тетяни Пасович.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РеКЛАМА тА ОГОЛОшення]

Многая літа!
Колектив кафедри хімічної інженерії ІХХТ Львівської 
політехніки сердечно вітає з ювілеєм професора 
кафедри ЕОНС

Ярослава Михайловича ГУМНИЦЬКОГО

Ваша енергія, мудрість і сила
Хай не згасають ніколи з літами.
Душа Ваша чиста, велика й красива,
Та посмішка щира —  завжди із нами.

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я, родинного щас-
тя, натхнення та успіхів у роботі.

Дирекція Інституту хімії і хімічних 
технологій Львівської політехніки 
щиро вітає з ювілеєм професора 
кафедри ЕОНС

Ярослава Михайловича ГУМНИЦЬКОГО

Здоров’ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти. 
Хай Ваша родина росте-розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!

Многая літа!

Многая літа!
Колектив кафедри екології та охорони навколиш-
нього середовища щиросердечно вітає вельмиша-
новного професора 

Ярослава Михайловича ГУМНИЦЬКОГО
з нагоди славного ювілею!
Цінуємо Вас, дорогий професоре, як фундатора і 
засновника нашої кафедри, досвідченого фахівця, 
надійного, чесного і доброго товариша, який завжди 
готовий прийти на допомогу!
Хай життя Ваше буде цікаве і насичене, хай праця 
приносить задоволення, хай здоров’я вимірюється 
міхами, нехай втіху і радість приносить спілкування 
з рідними і друзями!

Ми раді Вас сьогодні привітати,
Професоре шановний, любимо ми Вас,
І Вам сердечно хочемо сказати:
„Низький уклін і дяка Вам від нас“.

Добром і поміччю, з любов’ю й милосердям
Завжди ішли і йдете до людей,
І чуйним, благородним своїм серцем
Обігріваєте Ви нас усіх щодень!

Сьогодні й завжди з Вами аспіранти,
А скільки кандидатів вийшло з Вами в світ!
Багато маєте досягнень і талантів. 
Дай, Боже, Вам щасливих, многих літ! 

ч. 24 (2744)
8 — 14 вересня 2011

для львів’ян і гостей міста

національний театр опери та балету  
ім. с. Крушельницької
8 вересня — „наталка полтавка“(опера). 18.00.
9 вересня — „ створення світу “ (балет). 18.00.
10 вересня — „Кармен“(опера). 18.00.
11 вересня — „Коппелія“(балет). 12.00, 

        „Орфей і еврідіка“ (опера). 18.00.

національний академічний драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
8 вересня — „невольник“. 18.00.
9 вересня — „Останній гречкосій“. 18.00.
10 вересня — „Мина Мазайло“. 18.00.
11 вересня — „дама з камеліями“. 18.00.
13 вересня — „Бояриня“. 18.00.
14 вересня — „два дні… дві ночі…“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
9, 14 вересня — „Лісова пісня“. 19.00.
10 вересня — „Формули екстази“. 19.00.
11 вересня — „ MA-NA HAT-TA“. 19.00.

перший український театр для дітей та юнацтва
11 вересня — „троє поросят“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної музики
10, 11 вересня — Орґанні та вокальні перлини.  

Орґан — надія Величко, сопрано — Ірина Маковецька. 17.00.



Свято знань у Політехніці


