освітній студентський тижневик
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Знову — час читати!
Підсумки роботи
підведені, завдання
визначені. До праці!
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Чи можна будувати без
фундаменту? Проблеми
вивчення фізики

6

День фізкультури
і спорту під гаслом:
прийди і спробуй!
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Чим запам’яталися Вам цьогорічні канікули?
Мені не довелося відчути
солодкий смак канікул, бо
вчилася заочно. Здається,
що тоді й канікули мали зовсім инший присмак.
Карпати, гірські сходження,
драйвове плавання на каяках
примхливими річками України, як тоді, так і нині, в пошані серед студентства. А от
підзаробити трішки грошенят
можна було лишень тоді,
коли пощастило потрапити
у студентські будівельні
загони.
Нині ж ситуація кардинально
змінилася. Студенти, яких
фінансово підтримують
заможні батьки, й справді
можуть гарно відпочити не
лише в Україні, а й за кордоном, помандрувати світом,
розважитися. Однак, багато
спудеїв воліють витратити
цей час на роботу. З одного
боку, їм хочеться бути незалежними фінансово, з другого — влаштовуючись на
роботу влітку, приціляються
на майбутнє місце постійної
праці.
Серед моїх респондентів чимало було таких, котрі влітку
удосконалювали набуті у
виші знання. Особливо щастило майбутнім архітекторам,
яким вдавалося бодай на
короткий час знайти роботу
за фахом. Серед студентів инших спеціяльностей
працювали, зазвичай, хлопці.
Більшість дівчат, до яких не
дуже прихильні працедавці,
традиційно відпочивали
в горах, поблизу озер та
морів. Чимало спудеїв під час
канікул допомагали батькам
по господарству чи творили
разом з ними красиві твори
мистецтва.
Традиційні студентські канікули, здається, відходять у
минуле, як і наше літо, котре
не стільки тішить теплим сонечком, скільки плаче дощами, а подекуди й чималими
стихійними бідами. Однак, це
наше життя і воно триває.

Тетяна Сабат, студентка другого курсу Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки:

„Екологічною практикою в Батилимані“
Цьогорічне літо запам’яталося цікавою навчальною практикою з
екології в таборі „Екологічна варта“ в Батилимані, що на південному
березі Криму, неподалік Севастополя. Зі Львова нас було лише двоє,
тому ми практикувалися в одній групі з чернівецькими студентами.
Ловили павуків, різних видів тарантулів, слухали цікаві лекції з екології. Після практики
захотілося більше дізнатися про свій фах, відповідальніше ставитися до навчання.

Олена Ковальчук, студентка п’ятого курсу Інституту геодезії Львівської
політехніки:

„Веселими канікулами з Богом“
Мені випала можливість взяти участь у „Веселих канікулах з Богом“,
які для дітей віком від восьми до шістнадцяти років організувала в
Бережанах Українська греко-католицька церква. У старшій групі я
була аніматором. За проведених там десять днів отримала величезний заряд позитивної
енергії, незабутніх емоцій. Потім працювала шпательками й пензликами на розкопках в
селі Ігровиця на Тернопільщині. Це — незабутня пам’ять про зустріч із стародавньою історією нашого краю. Встигла також відпочити в навчально-оздоровчому таборі в Морському.

Іванна Кушнірук, студентка четвертого курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Побувала у Португалії“
Завдяки Міжнародній студентській організації BEST мені, як члену
цієї організації, вдалося побувати в Португалії. Цікаво було познайомитися із студентами політехніки міста Куїмбра, які ходять у спеціяльній формі і живуть за студентськими законами, записаними
у великій книзі, побувати на студентському фестивалі, концертах. Влітку працювала
маркетологом в кредитній спілці, і, звичайно, відпочила біля моря.
Марія Федюк, студентка четвертого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Працювала дизайнером інтер’єрів“
Моє літо було дуже коротке: навчання закінчилося в липні, а розпочалося наприкінці серпня. Влітку я вивчала нові програми моделювання, набиралася досвіду, працюючи дизайнером інтер’єрів і,
зрештою, зовсім не відпочивала, бо не було для цього часу.

Ігор Худоба, студент третього курсу Національного лісотехнічного
університету України:

„Літо було насичене різними подіями“
Мої батьки роблять красиві дерев’яні троянди, до створення яких
влітку я теж активно долучився. З батьками і сестрою їздили на
„Сорочинський ярмарок“, де встигли відпочити, послухати й побачити багатьох відомих артистів України і трохи поярмаркувати. Відпочивав з друзями
на Шацьких озерах, поплавав у морі. Літо було цікаве і насичене різними подіями.
Міркувала і опитувала Катерина ГРЕЧИН
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збори колективу

національний проєкт

Світлина Тетяни Пасович

Підсумки підведено, завдання
визначено. До праці!

М

инулого четверга, 8 вересня, відбулася конференція трудового
колективу Львівської політехніки. 228
делегатів та 118 запрошених слухали
звіт ректора про основні результати роботи колективу у 2010/2011 навчальному році та завдання на навчальний
рік, котрий починається.
Оскільки всі учасники зборів отримали основні результати, видані окремою брошурою, ректор Юрій Бобало
зробив „майже ліричний“ відступ і
міркував уголос, що таке справжній
дослідницький університет. А потім пе-

рейшов до розгляду основних здобутків
та проблем, про які всі члени колективу
знають, але які таки треба вирішувати.
Як і в попередні роки, за результатами рейтингу вишів України „Компас-2011“, наш університет знову у
першій п’ятірці серед 234 вишів ІІІ — ІV
рівня акредитації. Вперше університет
посів п’яте місце серед вишів України
за рівнем інтернет-присутності (за
підсумками міжнародного рейтингу
Вебометрікс). Розширилась структура Політехніки: до її складу ввійшли
Інститут права та психології, Інститут
новітніх технологій та управління
імени В’ячеслава Чорновола, а також
технологічний коледж. Загалом до
складу університету входить 16 ННІ та
6 коледжів.
На думку Юрія Ярославовича, великий наплив абітурієнтів цього року
тішить, але головне — не кількість, а
якість. Щоб втримати абітурієнтів із високими вступними балами, необхідно
працювати на вступну кампанію не в
липні — серпні, а весь рік. Позитивні
зрушення на терені профорієнтації
зробив Інтелектуальний навчальнонауковий центр професійно-кар’єрної
орієнтації (директор — доцент кафедри
фізики Олександр Захар’яш).
Закінчення на 5 с. →

нове в організації навчального процесу

Робочий час викладача підлягає
нормуванню

„Р

обочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному
навчальному році, відображених в
індивідуальному робочому плані“ ―
це норма з „Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах“.

Наказом МОН України від 7 серпня
2002 р. за № 450 затверджено норми
часу для планування та обліку навчальної роботи та переліки основних
видів методичної наукової й організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів. Тобто навчальна
робота викладача нормується (і таке

3

нормування є обов’язковим), а всі инші
види робіт є ненормованими. З огляду
на те, що річна тривалість робочого
часу викладача становить 1548 годин,
а обсяг навчальної роботи (річне навчальне навантаження) викладача
згідно з Законом України „Про вищу
освіту“ — не більше 900 годин, нормується тільки 58 відсотків робочого часу.
Проте жоден нормативний документ
не заперечує можливости нормування
инших видів робіт. Для цього ВНЗ може
самостійно розробляти відповідні норми часу на ці види робіт з урахуванням
специфіки їх виконання, але за умови
погодження цих норм із профспілковою організацією.
Закінчення на 4 с. →

„Відкритий світ“ —
для дітей
з особливими
потребами
У рамках святкування 155-річчя
від дня народження видатного
діяча, письменника і вченого
Івана Франка в його рідному селі
Нагуєвичах 28 серпня відбулося
підписання договору про співпрацю між Державним підприємством
„Національний проєкт „Відкритий
світ“ та Львівською політехнікою.
Упродовж трьох років працівники
кафедри інформаційних систем та
мереж ІКНІ спільно із Державним
підприємством досліджуватимуть,
впроваджуватимуть та апробовуватимуть комплекс організаційних, технічних, технологічних та
методичних трансформацій на
базі львівської школи, де навчаються діти з особливими потребами. В рамках Національного
проєкту „Відкритий світ“ ця школа
згодом має стати прототипом взірцевої школи.
Учасники проєкту формуватимуть
прототип регіонального дистанційного навчально-консультаційного
центру для дітей з особливими
потребами у Львові та області, у
Хустському, Іршавському, Виноградівському та Свалявському
районах Закарпатської области, а
також в Ужгороді та Мукачевому,
тобто, практично реалізовуватимуть прототип такого центру
на рівні окремо взятої области.
Учасники проєкту „Відкритий світ“
мають також на меті реалізувати
його проєкцію на середовище
української діяспори та забезпечити його функціонування, залучивши при цьому до проєкту Міжнародний інститут освіти, культури
та зв’язків з діяспорою Львівської
політехніки.
Керувати роботою проєкту, проводити дослідження, впроваджувати та апробовувати їх від Львівської політехніки буде завідувач
кафедри інформаційних систем
та мереж, лавреат Державної
премії України в галузі науки і
техніки професор Володимир
Пасічник.
Катерина ГРЕЧИН
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нове в організації навчального процесу

Робочий час викладача підлягає нормуванню
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Нормування усіх видів роботи викладачів сприяє об’єктивності оцінювання їхньої діяльности, підвищенню
ефективности й результативности
роботи, забезпечує здорову конкуренцію та мотивацію праці, а також
дає змогу визначити їхній рейтинг
(запровадження системи рейтингової
оцінки науково-педагогічних кадрів
передбачено наказом МОН України
від 29.10.2007 р., № 948).
За результатами інтернет-пошуку
матеріялів щодо нормування всіх видів роботи викладачів установлено,
що системи оцінювання діяльности
НПП та визначення їхнього рейтингу
використовують такі виші України:
• Національний технічний університет України „Київський політехнічний
інститут“;
• Національний університет біоресурсів і природокористування України;
• Дніпропетровський національний
університет ім. О. Гончара;
• Криворізький технічний університет;
• Національний університет водного господарства та природокористування;
• Чернівецький національний уні-

Нормування виконання видів
роботи НПП, зазвичай, базується на
формуванні річного бюджету робочого
часу працівника. Таким чином сумарна
базова (нормативна) оцінка роботи викладача за рік встановлюється на рівні
1548 год. (балів).
Варто зауважити, що методики
визначення рейтингу НПП багатьох
вишів, крім оцінювання виконання
роботи, враховують ще й досягнення
працівника — отримання почесних
звань, державних нагород тощо.
При розрахунку рейтингу керівників
структурних підрозділів університетів
беруться до уваги рейтинги їхніх підлеглих.
Багато вишів визначають ще й
рейтинг викладача очима студентів,
шляхом опитування.
Застосування методик визначення
рейтингів НПП є доволі трудомістким
процесом. Тому деякі виші (зокрема
Київська політехніка та Дніпропетровський національний університет) цей
процес автоматизували і створили відповідні Автоматизовані інформаційні
системи (АІС). Кожний НПП протягом
навчального року вносить в АІС інформацію щодо показників своєї діяльности за видами робіт, а АІС автоматично

Ректор затвердив „Положення про оцінювання
роботи науково-педагогічних працівників
кафедри та визначення їхніх рейтингів“.
верситет ім. Ю. Федьковича;
• Київський міський педагогічний
університет ім. Б. Д. Грінченка;
• Подільський державний аграрнотехнічний університет та инші.
В основі рейтингових систем більшости з перелічених університетів
лежить нормування (в балах або одиницях часу) діяльности НПП за видами
виконаних робіт, які об’єднують у певні
однорідні групи. Кількість таких груп
у різних вишах є різною, зокрема, в
Київській політехніці та Дніпропетровському національному університеті — 3
(навчально-методична робота, науковоінноваційна робота та організаційновиховна), а в Національному університеті водного господарства та природокористування — 5 (навчальна, наукова,
впроваджувальна, науково-методична
та культурно-виховна).

розраховує рейтингову оцінку.
Використання рейтингових систем
оцінювання діяльности НПП дає можливість:
• оцінити ефективність роботи НПП;
• визначити шляхи і напрями усунення недоліків у роботі НПП;
• забезпечити змагальність і конкуренцію між НПП з метою підвищення
ефективности їхньої роботи тощо.
Проаналізувавши досвід функціонування рейтингових систем оцінювання діяльности НПП у вишах, можна
зробити висновок, що їхня ефективність значним чином залежить від
наявних систем мотивації праці. Зокрема, в Чернівецькому національному
університеті передбачено встановити
надбавки до окладів для працівників з
найвищим рейтингом, у Київській політехніці та Національному університеті

біоресурсів і природокористування
України рейтинг НПП використовують
при ухваленні рішень про застосування до них різних видів заохочень
(присвоєння почесних звань, подання
до нагород Президента України, Верхов
ної Ради України, Кабінету Міністрів
України, окремих міністерств і відомств,
присвоєння вчених звань, просування за
посадою тощо) чи продовження контракту та визначення його терміну.
Деякі ВНЗ, зокрема, Чернівецький
національний університет й Національний університет водного господарства та природокористування
оприлюднюють рейтинги НПП на своїх
інтернет-сайтах.
Рейтингова система оцінювання
роботи науково-педагогічних працівників Національного університету
„Львівська політехніка“ (надалі — рейтингова система Львівської політехніки) регламентувалась Тимчасовим
положенням про оцінювання роботи
науково-педагогічних працівників та
визначення їхніх рейтингів, розробленим на виконання наказу МОН за
№ 948. У 2009/2010 н. р. ця система
була апробована на кафедрах АСУ,
ОА, ПЗ і ТОП. З інформації щодо апробації цього положення на кафедрах
більшість кафедр вважає, що рейтингова система корисна для оцінювання
ефективности роботи викладачів, а
обчислений за пропонованою методикою рейтинг об’єктивний. При цьому
кафедри внесли понад 30 пропозицій
щодо доповнень та змін до переліку
робіт та їх кількісних оцінок.
Розглядаючи питання нормування
праці та визначення рейтингу викладачів, Вчена рада університету в лютому
цього року схвалила методичні засади
нормування методичної, наукової та
організаційної роботи. Після опрацювання комісією вченої ради з проблем
навчання всіх зауважень та пропозицій, які надійшли від навчальних
структурних підрозділів університету,
ректор своїм наказом від 3.06.2011 р.
затвердив „Положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри та визначення їхніх
рейтингів“, яке видано окремою брошурою і доведено до кожної кафедри.
Отже, новий навчальний рік розпочинаємо з нормування усіх видів
роботи кожного викладача.
Анатолій ЗАГОРОДНІЙ,
проректор Львівської політехніки
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збори колективу

Підсумки підведено,
завдання визначено. До праці!
Так само надзвичайно важлива
якість підготовки фахівців. „Сьогодні
важливо навчити студента самостійно працювати, вміти шукати та
отримувати необхідну інформацію,
аналізувати її, приймати рішення,
використовувати отримані знання
на практиці“, — переконаний Юрій
Ярославович. Ректор навів статистику
щодо підсумків сесій. На часі запроваджувати сучасні методи навчання.
Наприклад, у Львівській політехніці
запроваджується та розвивається
Віртуальне навчальне середовище.
Професорсько-викладацький
склад повинен пам’ятати, що не
можна бути добрим викладачем, не
займаючись наукою. Водночас велике
навчальне навантаження не залишає
на наукові дослідження ні часу, ні
сили. Юрій Ярославович наголосив:
існує лише верхня межа цього навчального навантаження, тому слід
оптимізувати співвідношення для
викладачів різних видів діяльности.
Цього року як експеримент на окремих кафедрах було проведено оцінювання викладачів та визначення їхніх
рейтингів. У поточному навчальному
році вже буде введено в дію відповідне Положення.
Ректор погоджується, що фінансування науки не відповідає потребам,
однак у світі великі виші розглядаються як господарські установи, котрі
виробляють товари і надають платні
послуги, зокрема у сфері наукових
досліджень. Держбюджетного фінансування має вистачати лише на
поточну діяльність, натомість решту
коштів слід заробляти.
В цьому контексті важливо налагоджувати та розвивати міжнародні
зв’язки. Міжнародні гранти — одне
з джерел фінансування науки. Водночас аналіз показує, що заяви на
гранти оформляють одні й ті ж люди,
тому слід активізувати свої дії в цьому
напрямі й иншим науковцям.
Юрій Ярославович подякував
колективу МІОК та його керівникові
Ірині Ключковській за формування
позитивного іміджу Політехніки в
гуманітарній сфері в Україні та за її
межами, а також закликав усі кафедри
ІГСН долучатися до цієї роботи.

Світлини Тетяни Пасович

→ Закінчення. Початок на 3 с.

Формулюючи завдання на найближче майбутнє, професор Юрій
Бобало ще раз наголосив: головною метою має бути висока якість
освіти.
Обговоривши виступ ректора,
завідувач кафедри автоматизації
теплових та хімічних процесів Євген
Пістун, директор ІННЦПКО Олександр Захар’яш, керівник Центру
інформаційного забезпечення Павло
Жежнич, заступник директора ІТРЕ
Леонід Озірковський, директор ІГДГ
Корнелій Третяк, голова профкому
працівників Володимир Гайдук, голова Колегії та профкому студентів
і аспірантів Богдан Поліщук запропонували позитивно оцінити роботу
ректора та ректорату. Після відповідей доповідача на питання учасників
конференції (здебільшого про житло
для працівників, над чим керівництво університету постійно працює,
про покращення умов проживання в
гуртожитках тощо) колектив одноголосно прийняв ухвалу — схвалити звіт
ректора, діяльність ректора визнати
задовільною.

Наступним питанням було обрання делегатів на ІІІ Всеукраїнський з’їзд
працівників освіти, який відбудеться
28 жовтня цього року. Квота вишів —
10 делегатів, з них 2 має право скерувати Львівська політехніка. Директор
Інституту енергетики і систем керування Орест Лозинський висловив пропозицію директорату рекомендувати
делегатами Юрія Бобала та голову
ЛОДА Михайла Цимбалюка (викладає
в Інституті права та психології). Колектив схвалив обидві кандидатури — за
ректора проголосували одностайно,
за Михайла Михайловича — переважна більшість присутніх.
На завершення залишили найприємніше питання — відзначення
підрозділів та працівників за результатами роботи минулого року. Зокрема, грамоти і грошові премії отримали
колективи випускових кафедр: органічної хімії (завідувач — професор
Станіслав Воронов), дизайну архітектурного середовища (професор
Віктор Проскуряков), напівпровідникової електроніки (професор Анатолій
Дружинін); загальноуніверситетських
кафедр: політології (доцент Ярина
Турчин), аналітичної хімії (професор
Йосип Ятчишин), опору матеріялів
(професор Євген Харченко).
Працівники, котрим присуджено
науковий ступінь доктора наук, отримали з рук ректора пам’ятні подарунки. Перший проректор Володимир
Павлиш виголосив подяку науковим
консультантам здобувачів, котрим
присуджено науковий ступінь доктора наук, а також працівникам, котрі
здобули ступінь кандидата наук і їх
керівникам.
Тетяна ПАСОВИЧ

умови прийому-2012

МОНМС запрошує до громадського обговорення
МОНМС запрошує до обговорення та надання пропозицій до проєкту Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році. Проєкт розміщено
у розділі „Громадське обговорення“ офіційного сайту МОНМС. В оприлюдненому проєкті, зокрема, пропонується підвищити конкурсний прохідний бал з
профільних предметів — від 124 до 140 балів (з непрофільних — не менше
124-х). Пропозиції можна надсилати до 25 вересня 2011 року на ministry@
mon.gov.ua у вигляді таблиці (зразок на сайті МОНМС).
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у фокусі
е раз доводилось чути про різкий спад інтересу до точних наук, зокрема фізики, й про те, що студентство
Н
у своїй більшості нині не може похвалитися добрими знаннями з фізики, яка є одним із фундаментальних предметів для кожного політехніка й основою будь-якої технічної спеціяльности. Про це „незнання“ чи

„брак знання“ свідчать різні факти: результати ЗНО, рівень успішности студентів, кількісні та якісні „втрати“
олімпіяди з фізики… І якщо на індивідуальному, студентському, рівні результат цього „незнання“ очевидний
(низький бал на модулі чи іспиті), то чим воно загрожує в ширших масштабах, можемо тільки припускати, — це
зниження рівня фахівців наукомістких галузей науки й техніки, наукового потенціялу, а відтак і перспектив
країни, суспільства

Чи можна будувати без фундаменту,
або Проблеми вивчення фізики
в школі та університеті
Школа
Коріння сумного стану справ знаходять
у школі. Відсутність в учнів мотивації в
навчанні, мала кількість годин фізики,
неякісні підручники (складні та з великою кількістю помилок) — причини
того, що випускник виходить зі школи
без ґрунтовних знань. Завідувач кафедри фізики Львівської політехніки
професор Іван Лопатинський каже:
— У радянській школі діяла чітка
й ефективна схема роботи вчителя
з учнем: новий матеріял — повторення — закріплення і т.д. Це добра
практика. Тим часом, як бачимо,
спроба підтягнути школу до вишівської
системи (впровадження тестів), виявилася безрезультатною. Діти до цього
не готові. Крім того, вони не вміють
самостійно працювати, абсолютно не
говорять на уроках фізики.
Дещо ліпшу підготовку порівняно
із загальною школою дають спеціялізовані навчальні заклади, як гімназії,
ліцеї. Такий висновок робить доцент
кафедри фізики Степан Дубельт, який

випускники шкіл нового типу. Прикладом є Руслан Теліщук, випускник
фізико-математичного ліцею, який
на останній олімпіяді з фізики в університетському турі посів 1 місце, а в
загальноукраїнському — 9-те.

„Підтягнути“ абітурієнта
За даними Українського центру оцінювання якости освіти, результати ЗНО з
фізики є такими (за минулий і цей рік

В університет приходять першокурсники
з різним рівнем знань. Підготуватися до ЗНО
допоможе „Збірник тестових завдань з фізики“,
який вийде цьогоріч.
уже впродовж десяти років відповідальний за проведення університетського етапу Всеукраїнської олімпіяди
з фізики:
— Якщо навчальний заклад не
просто змінив вивіску, а поставився
до справи відповідально — працює
відповідно до затвердженої програми,
створив профільні класи — це має сенс
і відповідний ефект. І більшість призерів олімпіяд останніх років — саме

у відсотках вони майже ідентичні): з
понад 46 тисяч тих, хто складав тести,
більше 40% набрало від 124 до 150 балів і ще понад 40% — від 150,5 до 180,
8% — від 180 й більше, і 0,05% — максимальних 200. Тож у виш приходять
першокурсники з різним (і часто, на
жаль, невисоким) рівнем знань.
Цей факт спонукає вищу школу
думати, як „підтягнути“ абітурієнта
до потрібного рівня. Помічною і

для абітурієнта, і для університету
є довузівська підготовка, наголошує доцент кафедри фізики Сергій
Юр’єв. Свого часу на восьмимісячних
підготовчих курсах абітурієнт отримував необхідний запас знань, та із
впровадженням ЗНО курси спершу
взагалі „відпали“, а тепер хоч і є,
проте вони коротші й не дають колишнього ефекту. Тому в цій ситуації,
як зауважує доцент Олена Горіна,
підготуватися до ЗНО випускникам
середніх шкіл і вступникам допоможе „Збірник тестових завдань з
фізики“. Посібник вийде цьогоріч і
на 60 — 70% базуватиметься на завданнях ЗНО й попередніх напрацюваннях кафедри фізики й Інтелектуального навчально-наукового центру
професійно-кар’єрної орієнтації.

Потрібен обов’язковий
сертифікат
Загалом, на думку фізиків-політехніків,
становище якісно поліпшиться тільки
тоді, коли зміниться ставлення до
предмету й мотивація абітурієнта,
що в свою чергу пов’язано із запровадженням обов’язкового сертифіката
з фізики при вступі в Політехніку на
інженерно-технічні спеціяльності.
— У школярів немає мотивації вчити фізику, адже вона не є
обов’язковим предметом для вступу
в Політехніку. Тому студент складає,
скажімо, англійську чи географію, а
потім приходить до нас, не маючи
елементарного поняття про фізику.
Звичайно, є студенти, які вибирають
технічну дисципліну як майбутню
спеціяльність за покликанням і мають
справді високий рівень, але ж є й такі,
що обирають навчальний заклад за
критерієм престижности, — каже заступник завідувача кафедри фізики
доцент Федір Гончар.
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Задачі для викладача
Із дуже неоднорідним за рівнем знань
студентством викладачі намагаються
„впоратися“ різними способами. Так,
кілька років тому кафедра фізики ініціювала курс „елементарної фізики“ — „ази
дисципліни, по суті повторення шкільної програми, що закладало потужний
фундамент, на основі якого можна було
працювати далі“, — зауважує завідувач
кафедри. Першокурсники слухали курс
упродовж вересня у 2008 — 2010 роках. Цьогоріч його немає (ймовірно, це
пов’язано з ущільненням навчальних
графіків через Евро — 2012), але його
обов’язково слід відновити, переконані
викладачі.
На якість знань студента однозначно
негативно вплинуло й скорочення курсу
фізики в останні роки — з 3-4- до 1-2-семестрового. Викладачі змушені ламати
голову над непростими задачами: „як за
16 лекцій вичитати всю фізику — від механіки до квантової, ядерної, атомної?“, „як
цілісну науку з переліком обов’язкових
розділів звести до мінімуму?“. Педагоги
називають семестровий курс фізики в
технічному виші „анекдотичною ситуацією“. Щоб закласти елементарну базу
для майбутніх спецкурсів і не випускати
„інженера без фізики“, вони пропонують
зробити як мінімум 3-семестровий курс
загальної фізики для інженерно-технічних
спеціяльностей.

Нематеріяльне
і матеріяльне
— Інтерес до предмета, звичайно, зароджується завдяки вчителеві, викладачеві.
У фізико-технічному ліцеї, пригадую,
викладач дав нам глибше розуміння
фізики — не лише як формул, а як явищ.
Важливо, щоб викладач не просто з
книжки вичитував матеріял, а подавав
його з оригінального, можливо, для початку з „легшого“ боку. Наш лектор Федір

Михайлович Гончар, наприклад, завжди
розпочинає з історичного контексту (а це
зацікавлює кожного), потім переходить
до конкретики, — каже студент ІЕСК Руслан Теліщук.
Зрозуміло, що будь-який розвиток, зокрема інтелектуальний, можливий тільки
в сприятливому середовищі. Тут варто
згадати про позитивну роль Малої технічної академії наук, покликаної допомогти
школяреві обрати найвідповідніший для
нього фах.
А на кафедрі фізики великого значення надають суб’єктивному чиннику — партнерським й довірливим стосункам зі студентами, тому й шкодують,
що нині спудей досить-таки віддалений
від викладача. Пошук і впровадження
нових методів викладання (як-от, використання комп’ютерних технологій для
проведення лекцій, диференційований
підхід до вивчення фізики) у політехніків на постійному контролі. Зрештою це
питання вони порушують і в ширшому
контексті — кафедра періодично проводить міжнародну науково-методичну
конференцію „Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих
освітніх закладах“. Це нагода висловити
„глибоку стурбованість нинішнім станом освіти в галузі фундаментальних
наук, зокрема фізики, в державі“ (з
ухвали ІІІ конференції, 2009 рік), а
також власне бачення, як змінити ситуацію.
Не треба забувати й про матеріяльний бік справи: за словами викладачів,
оновлення потребує технічне оснащення
лабораторій, в загальному бракує якісних підручників, методичних розробок
і літератури, цікавих книжок для дітей
шкільного віку. Крім цього, всім відомо,
що умови, в яких нині змушений працювати педагог, на жаль, не сприяють тому,
аби він міг максимально віддаватися
своїй праці.
Проблему досліджувала
Ірина ШУТКА

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту ініціює
скорочення терміну видачі
дублікатів студентських квитків до 2 — 3 тижнів. Про це
Дмитро Табачник сказав під
час відеоконференції з представниками обласних держадміністрацій, управлінь освіти
і науки, керівниками вищих
та професійно-технічних
навчальних закладів. Міністр
зазначив, що затримка друку
квитків відбувалася через те,
що цим займалася приватна
структура, яка починала друк
квитків тільки після отримання достатньої кількости
замовлень.
Дмитро Табачник на відеоконференції підкреслив важливість вступних іспитів до
магістратури та пообіцяв, що
їх збережуть і надалі. Міністр
підкреслює, що з кожним
роком зростає конкурс в
аспірантуру. Це свідчить про
те, що молоді спеціялісти
готові займати місця старших. У відповіді одеським
освітянам Табачник сказав,
що звільнення пенсіонерів з
посад повинно відбуватися в
індивідуальному порядку, цей
процес неможливо врегулювати нормативним актом.
Найбільш освічене в Україні
населення живе в Києві: у
столиці кожен сотий мешканець має науковий ступінь.
Про це повідомляє журнал
WeeklyUa, який опублікував
рейтинг українських регіонів
„Де в Україні жити добре“.
Водночас найнижча концентрація людей з науковими
ступенями в Кіровоградській
і Житомирській областях —
одна людина з 1300 жителів.
Столичні школи також випускають найпідготовленіших
випускників (їх бали зовнішнього тестування найвищі в
країні). Найлегше влаштувати
дитину в садочок у Черкаській
області. А іноземні студенти
віддають перевагу вишам
Києва, Севастополя, Харкова і
Луганська.
За матеріялами інформаґенцій
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навчальна практика

Рослинний світ став ближчий

П

ісля першого курсу студенти
кафедри технології біологічноактивних сполук, фармації та біотехнології ІХХТ Львівської політехніки, які
навчаються на напрямі „Фармація“,
влітку побували на навчальній практиці у Славському.
На першому курсі студенти вив
чають базову дисципліну „Медична
ботаніка“. Вони, як майбутні фармацевти, мають добре знати всі лікарські
рослини; їхню структуру, закономірності росту, стосунки з довкіллям, закономірності поширення і розподілу як
окремих видів, так і всього рослинного
світу на земній кулі, їхні запаси в природі і шляхи раціонального використання в медицині.
На лекціях, лабораторних та практичних заняттях наших студентів ми
знайомимо з довідковою літературою, живим та гербарним рослинним
матеріялом, допомагаємо їм освоїти
основні питання цитології та анатомії
рослин тощо. Однак, лише навчальна
практика допомагає їм поглибити ці
знання, адже вивчення рослин у природних умовах зростання — найкра-

щий спосіб закріплення і поглиблення
теоретичних знань.
Цього року, після закінчення першого курсу, наші студенти проходили
свою першу навчальну практику у
навчально-оздоровчому таборі „Політехнік-2“, що розташований у Славському. Саме тут, у Карпатах, серед

цікавого і запашного різнотрав’я, вони
вчилися відчувати природу, берегти
і цінувати її лікарські трави, багато з
яких бачили вперше. Студенти разом
із своїми керівниками практики проводили тематичні навчальні екскурсії,
збирали зразки рослин для майбутніх
гербаріїв, а також різну лікарську рослинну сировину, яку потім використовуватимуть на лабораторних заняттях з
„Фармакогнозії“, „Технології галенових
препаратів“ тощо.
Практика в Карпатах — це навчання
і активний відпочинок одночасно. Тож
у вільний час ми спільно відвідували
цікаві місця у Славському. Приємно,
що всупереч погоді, яка не давала розслабитися, студентам-фармацевтам
вдалося піднятися на найвищі вершини
Славського, підкорити гори Тростян і
Волосянку. А ще — поклонитися меморіяльному пам’ятникові на горі Маківка.
Наталя СТАДНИЦЬКА,
доцент кафедри технології
біологічно-активних сполук,
фармації та біотехнології ІХХТ
Львівської політехніки,
керівник студентської практики

вступна кампанія-2011

Яких студентів отримали львівські виші

Л

ьвівське представництво громадянської мережі „Опора“ зібрало
5 вересня у Львівському регіональному прес-центрі журналістів, щоб поділитися з ними результатами громадського спостереження за вступною
кампанією до львівських вишів.
Як відзначили координатор спостереження за вступом абітурієнтів Ольга
Стрелюк та спостерігач за вступною
кампанією у Львівській області від
громадянської мережі „Опора“ Андрій
Дутчак, спостереження тривало з 1
липня до 28 серпня.
Єдиною умовою для вступу на
комерційних засадах, на думку доповідачів, був мінімальний прохідний
бал 124, що відповідає четвірці за
12-бальною системою та трійці з мінусом за 5-бальною системою оцінювання знань абітурієнтів. Такий підхід
(студентом може стати кожен, хто має
змогу платити за навчання) вони вважають загрозою для якісної підготовки
майбутніх фахівців та розвитку науки

зокрема. Щоб виправити цю ситуацію
профільне міністерство мало б підняти
мінімальний бал для участи у конкурсі
(незалежно від форми власности та
оплати) не менше як до 162 (твердої
четвірки). На жаль, на деяких напрямах
підготовки абітурієнти навіть не запов
нили всі бюджетні місця, а на багатьох
напрямах підготовки у вишах будуть
навчатися за кошти держб’юджету ті
абітурієнти, які мають низькі бали.
Виступаючі поділилися своїми
міркуваннями стосовно пільговиків,
яких зараховують поза конкурсом з
низькими балами, про непрозорість
цільових скерувань на навчання тощо.
З відповідними пропозиціями стосовно прийому цих категорій вступників
до вишів представники „Опори“ звернулися до профільного міністерства,
адже, на їхню думку, не міністерські
квоти, а рівень знань абітурієнтів має
регулювати кількість б’юджетних місць
для підготовки конкурентних кадрів.
Стосовно цьогорічної вступної кампанії, то новинкою стали

електронн ий вступ, нарахування
додаткових балів призерам IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіяд
з базових предметів та призерам
III етапу Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук
України тощо.
Представники „Опори“ розповіли
також про основні проблеми організації вступної кампанії у Львівській
області не лише для першокурсників,
а й для бакалаврів, які хотіли здобути
освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр“, недоліки роботи системи „Конкурс“, відсутність інформації на початку вступу стосовно квот державного
замовлення та цільового скерування,
звернули увагу присутніх на основні
типи звернень від абітурієнтів, а також
про свій проєкт приймання абітурієнтів
на 2012 рік, який вони запропонують
профільному міністерству, відповіли
на запитання журналістів.
Катерина ГРЕЧИН
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презентація

о 20-річчя Незалежности у видавництві „Світ“ вийшло ювілейне видання „Пакти і Конституції“ Української
козацької держави (до 300-річчя укладення)“. 8 вересня це видання презентували та обговорювали в колі істориків,
правознавців та державних діячів.
У цій книзі вперше в повному обсязі зібрано всі виявлені в наш час факсимільні
копії текстів староукраїнською та латинською мовами „Пактів і Конституцій законів
і вольностей Війська Запорізького“, які було
укладено у 1710 році під Бендерами між
гетьманом Пилипом Орликом та генеральною старшиною і козацтвом. Подані тут і
переклади цих документів п’ятьма мовами

(англійською, французькою, німецькою,
польською, російською), а також є версія сучасною українською мовою. Книга
супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим
коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціяльного дослідження історика та правознавця академіка Миколи
Василенка (1929), у якому є ґрунтовний
історико-юридичний аналіз джерела.
Це видання є видатною історичною
пам’яткою політико-правової думки
XVIII ст., сучасним науковим дослідженням, яке містить наукові коментарі,
примітки, тлумачення важливості цього
документу для теперішньої України і взірцем книжкового мистецтва.

видатні українці

„Василь Стус. Вірність мрії“

У

рамках культурного проєкту „Видатні українці“, присвяченому 20-річчю
Незалежности України, який провадить
книгарня „Є“ та Культурний центр „Новий Акрополь“, 7 вересня відбулася
лекція „Василь Стус. Вірність мрії“.
Що спонукає людину йти назустріч
страшній долі, яка сповнена страждань? Що дає наснагу жити, творити і
боротися, коли навколо смерть, хаос і
злочинність? Чому доля найтяжчі випробування надсилає тим, хто більш за все

прагне добра і миру? На ці запитання
шукав відповіді молодий лектор Євгеній
Данилов. У своєму виступі йому вдалося
досить майстерно поєднати розповідь
про життя Василя Стуса, його громадську
діяльність із поетичними рядками, які
ставали відповідями на ті чи инші події
в житті поета.
Повна зала книгарні „Є“ продемонструвала, що такі теми сьогодні є актуальні і потрібні. Вразила й зацікавленість
молоді — багато присутніх занотовували
лекцію.

европейський досвід

Поради українцям від Ганне Северінсен

У

рамках проєкту „Європейський
досвід“ журнал „Український тиждень“ та книгарня „Є“ організували для
львів’ян зустріч із політиком, колишньою співдоповідачкою Моніторингового комітету ПАРЄ щодо України Ганне
Северінсен на тему „20 років на шляху
до демократії. Як українські виборці
можуть отримати владу?“.
Северінсен поділилася думками про
те, як українські виборці можуть обирати
владу і як впливати на тих, кого обрали:
― В Україні все залежить від лідерів
партій, які самостійно вирішують, хто під
яким номером буде у списку. І якщо депутат останні чотири роки діяв не так, як
би хотів народ, то він може заховатися у
списку за иншими кандидатами і виборці
не знатимуть, за кого проголосували. У
Данії виборці самі вирішують, хто буде
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депутатом. У таких країнах кандидати
залежні від народу.
Політик порадила, аби виборчий закон
передбачав, щоб у парламенті були представники всіх реґіонів України. Головна
мета зміни виборчої системи — щоб парламент представляв суспільство. Виборча
система повинна будуватися знизу догори,
щоб рішення йшли від людей у парламент.
Окрім порад і „рецептів“ на шляху до
демократії, Ганне Северінсен висловила і
занепокоєння щодо маніпуляцій з основ
ним українським законом:
― Якщо в европейських країнах
Конституція — це арена, на якій грають
у футбол, то в Україні Конституція — це
футбольний м’яч, яким грають. Головний
державний закон не може змінюватися
так часто.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

У Львові на вул. Вербицького
планують відкрити меморіяльну таблицю братам Василеві
та Олександрові Барвінським.
Розпорядження про це підписав міський голова Львова Андрій Садовий. Із пропозицією
встановити пам’ятний знак до
міської влади звернулися активісти Львівського обласного
товариства політичних в’язнів
та репресованих. Невдовзі
Товариство оголосить конкурс
на кращий проєкт меморіяльної таблиці.
Львівська облрада запропонувала студентам розробити проєкт надгробного
пам’ятника на могилах воїнів
УПА. З приводу цього відбулася зустріч із ректором
Львівської політехніки Юрієм
Бобалом, під час якої вирішили ввести в план студентських
курсових робіт розробку
проєкту типового надгробного пам’ятника учасникам
національно-визвольної
боротьби.
Глава держави доручив Урядові
та СБУ передати Національний
музей-меморіял жертв окупаційних режимів „Тюрма на
Лонцького“ Міністерству культури. До 15 жовтня цього року
мають бути вжиті всі необхідні
заходи щодо передачі його в
установленому порядку.
За результатами першого
посткризового дослідження
якости життя в Україні, проведеного Міжнародним центром
перспективних досліджень,
найкращими для життя регіонами визнані: Київ, Харків,
Севастополь, Тернопільська і
Львівська області. Донецька,
Луганська і Дніпропетровська
області — найгірші для життя.
У цих областях, за підсумками
2010 року, зафіксували найнижчий рівень якости життя
серед усіх регіонів України.
Загалом західні регіони,
які традиційно вважаються
з-поміж найбідніших, за якістю
життя опинилися переважно у
верхній частині рейтингу.
За матеріялами інформаґенцій
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форум видавців

наш календар

С

ьогодні — другий день Форуму видавців — продовження дискусій,
відкриття виставок, VI Львівського міжнародного літературного
фестивалю та багатьох инших навкололітературних заходів

Світлина Ірини Шутки

Книжкові дні, вечори
і ночі

Від середи до неділі Львів живе у
ритмі друкованого, співаного й промовленого слова. Усіх акцій, зустрічей, презентацій не перелічити й не
відвідати. Можна хіба здійснити побіжний огляд найважливішого серед
важливого.
Отож, упродовж усіх днів Форуму
відбуватиметься перший в Україні
міжнародний перекладацький фестиваль „TRANSLIT“, під час якого буде
проведено понад 50 заходів: дискусії,
круглі столи, майстер-класи, воркшопи, презентації перекладних видань.
Поговорити про переклади, послухати іноземних авторів та українських
перекладачів, а також іноземних
перекладачів з української організатори запрошують як студентів, так і
викладачів.
Крім цього, цікаві проєкти запропонує Британська рада. Зокрема,
цьогоріч з’явився новий вид співпраці
між українськими й закордонними
літераторами — резиденція. Його
суть полягає у тому, що письменник
приїжджає на Форум не на кілька
днів, а на більше, щоб ліпше пізнати
нашу культуру, мову й поспілкуватися
з місцевими колегами по перу.
Завтра, 16 вересня, о 14.00 фотограф Ігор Гайдай сфотографує усіх
людей, які зберуться перед Оперним
театром з книжками, котрі придбали
на Форумі видавців: на одній великій
світлині буде видно кожне обличчя,
на другій — люди, з піднятими вгору

своїми улюбленими книжками. Між
иншим, тепер купити потрібну книжку можна не лише на книжковому
ярмарку, а й у закладах харчування:
30 ресторанів запровадили додаткове меню — книжкове, у якому
перелічені книги можна придбати,
не встаючи із-за столика, за видавничими цінами.
17 вересня запланована наймасштабніша і найулюбленіша акція Форуму видавців — „Ніч поезії і музики
non-stop“. Захід розпочнеться о 22.00
у Першому українському театрі для
дітей та юнацтва. Глядачі зможуть
побачити і почути близько 40 поетів
і кілька музичних гуртів.
На думку організаторів Форуму,
заходи літературного фестивалю відвідує ще надто мало спудеїв. Торік їх
було трохи більше 10 тисяч на 200
заходах фестивалю. Тоді як на таких
закордонних фестивалях буває від
кількох десятків до кількох сотень
тисяч відвідувачів, а найактивнішою
публікою є саме студенти. Тому цього
року вирішили, що „якщо студенти не
йдуть на літературний фестиваль, то
він сам прийде до студентів“: щонайменше 50% усіх акцій літфесту буде
відбуватися у вишах. Вхід на них,
відповідно, вільний.
Щоб потрапити на ті акції Форуму
видавців, що відбуватимуться в Палаці мистецтв та Палаці Потоцьких,
треба купити квиток. Одноразовий
квиток коштує 5 грн, пільговий (студенти, пенсіонери) — 3 грн, родинний (для дорослих з дітьми) — 10 грн.
Цього року запроваджено абонемент
на всі дні. Вартість його — 25 грн.
Для зареєстрованих на сайті Форуму
(bookforum.ua) працівників освіти і
культури вхід безкоштовний. До речі,
власне на сайті можна отримати більше інформації про акції, літераторів,
які братимуть у них участь, та переглянути програму заходів.
Відомо, що допомагати організаторам на Форумі зголосилося понад
сто волонтерів. Приїжджим ректор
Львівської політехніки надав можливість проживати в університетських
гуртожитках.
Наталя ЯЦЕНКО

17 вересня — День винахідника і раціоналізатора.

Пам’ятні дати
15.09.1789 — народився Джеймс
Фенімор Купер, американський письменник, автор романів „Останній з
могікан“, „Звіробій“ тощо.
15.09.1804 — народився Михайло
Максимович, український етнограф,
iсторик i лiтературознавець.
15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич
(Карпенко-Карий), видатний український драматург, один iз зачинателiв
українського реалістичного театру.
15.09.1877 — народилася Олена Кульчицька, видатна українська художниця.
16.09.1914 — 2500 січових стрільців
Українського леґіону у складі австроугорської армії присягнули на вірність
боротьбі за визволення України.
17.09.1853 — народився Михайло
Павлик, український письменник, публіцист, громадський діяч.
17.09.1864 — народився Михайло
Коцюбинський, видатний український
письменник.
17.09.1939 — радянські війська вступили на територію Західної України за
пактом Молотова-Ріббентропа.
18.09.1841 — народився Михайло Драгоманов, український історик, етнограф
i публіцист.
18.09.1875 — помер Олександр
Афанасьєв-Чужбинський, український
поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Горська,
українська художниця i діячка правозахисного руху 60-х років в Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свенцицький, український філолог і мистецтво
знавець. Створив у Львові Національний музей.
19.09.1841 — народився Анатоль
Вахнянин, український композитор i
письменник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка,
український фольклорист i музикознавець, чоловік Лесі Українки.
20.09.1891 — народився Павло Филипович, український письменникнеокласик.
2 0 . 0 9 . 1 9 2 9 — н а р од и в с я I в а н
Свiтличний, український поет i правозахисник.
20.09.1991 — помер Зеновій Красівський, поет, крайовий провідник ОУН,
довголітній політв’язень.
21.09.1648 — козацькі полки здобули
фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро
Нiщинський, український композитор,
поет i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр Кошиць, знаний український дириґент і
композитор.
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зв’язки з діяспорою
оли більшість політехніків іще відпочивала, працівники Міжнародного інституту освіти, культури та
Кукраїнських
зв’язків з діяспорою мали по справжньому гаряче літо, яке розпочалося Міжнародним форумом
жіночих організацій. Про перебіг подій, що відбулися у серпні, розповідає директор МІОК
Ірина Ключковська

Одразу після завершення Міжнародного „жіночого“ форуму, я взяла
участь у Всесвітньому форумі українців, організатором якого виступила
Українська всесвітня координаційна
рада, і Річних нарадах світового конгресу українців, що входить до складу
Всесвітнього форуму українців. Обидві події відбувалися в Києві.
Цього року на форумі працювало
кілька секцій, серед яких вперше
було винесено в окремі секції питання трудової міграції українців
та проблеми українців у Росії. В
рамках цих подій тривав і форум
молодіжних організацій. Це дуже
позитивне явище, адже кожна організація сильна своїми молодими
послідовниками.
На форумі я очолювала секцію з
питань освіти. Два дні ми працювали
над рекомендаціями для форуму. В
центрі уваги поставили питання новітніх явищ еміграції, освіти українців
у Росії (роботу в цьому напрямку
започаткував МОІК) та на европейському просторі. За кордоном
створено чудові державні українські
школи, добре працюють суботні та
недільні школи, де діти вивчають
цикл українознавчих предметів.
Якщо у першому випадку випускники
отримують атестат державного зраз-

Світлина Катерини Гречин

„Працюємо у конструктивному руслі“

ка, то стосовно других намагаємося
досягнути порозуміння в тому, щоб
ці предмети дітям зараховували, як
кредити, в майбутньому.
Українська всесвітня координаційна рада обрала нового керманича. Ним став заступник голови
УВКР Михайло Ратушний. До складу
президії від громадських організацій
обрали й мене. Власне, від роботи президії багато залежить, тому
хотілося б, щоб вона працювала у

конструктивному руслі. Маємо вже
готову концепцію програми підтримки закордонного українства до
2015 року і проєкт самої програми.
Будемо сподіватися, нам допоможе
нова структура, що опікуватиметься
світовим українством. За словами
нашого гаранта, її планують створити при Кабінеті Міністрів (нині
цими питаннями займаються різні
організації, які часто не координують
свої дії).
25 серпня ми провели круглий
стіл „Дитина українського мігранта.
Перспективи і виклики, які стоять перед нею“. В його роботі взяли участь
представники Обласної держадміністрації, гості з Києва, Тернополя,
Івано-Франківська. За словами президента Академії педагогічних наук
НАНУ Василя Кременя, маємо нині
нове поняття: „дитиноцентризм“.
В цьому філософському руслі ми й
провели цей круглий стіл. Дуже сподівалися знайти спонсорів на проєкт
психоемоційної адаптації дитини
трудового мігранта. На жаль, цього
не сталося. Та ми не опускаємо рук,
бо віримо, що все заплановане нам
таки вдасться втілити в життя.
Думки нотувала
Катерина ГРЕЧИН

новини з прес-клубу

Розмова про трудових мігрантів

„Ч

ому Захід швидше легалізовує українських трудових мігрантів, ніж Україна, і як це змінити?“ Такою
була тема зустрічі 5 вересня у прес-клубі Львівського
регіонального прес-центру Мирослави Роздольської,
голови Всеамериканського громадського об’єднання
„Нова українська хвиля“, Оксани П’ятковської, наукового
співробітника Міжнародного інституту освіти, культури та
зв’язків з діяспорою Львівської політехніки, Олега Гуцька,
директора Асоціяції українців у Португалії „Собор“ та Оксани Гуцько, директора суботніх шкіл при Асоціяції українців
у Португалії із львівськими журналістами

Як відзначили закордонні гості, багато українців, зокрема, у США та Португалії,
заробивши певні статки,
готові повернутися в Укра-

їну, вкладати зароблені
кошти у розвиток аграрнопромислового комплексу.
На жаль, Україна не поспішає приймати своїх дітей

назад додому: не може
гарантувати їм праці, а
їхнім дітям — навчання у
тому класі, в якому вони
навчалися за кордоном
(якщо в Португалії, до прикладу, дитину з України приймають у той клас, в якому
вона навчалася в Україні,
то в нас вона змушена починати навчання з першого
класу!). Українці США готові
запропонувати українським
парламентарям кілька своїх
законопроєктів, що стосуються земельної реформи,
освіти тощо.

На зустрічі мова також
ішла про роботу Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діяспорою як державної інституції, котра підтримує тісні
контакти з українськими
мігрантами і нині спільно зі
Львівською обласною держ
адміністрацією працює над
програмою підтримки закордонного українства, розрахованої до 2015 року.
Журналісти почули відповіді на свої запитання.
Катерина ГРЕЧИН
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краєзнавча поїздка
дна із краєзнавчих поїздок, які організовує Благодійний фонд Святого Володимира, відкриває мальовниче
О
Полісся. Загалом екскурсія охоплює кілька місць, пов’язаних з пам’ятками княжої доби та з іменем „чи не
єдиного мужчини“ в українській літературі — Лесі Українки.

Полісся Лесі Українки

[•]

Перше видання „Народних мелодій“

„Сірий будиночок“ побудований
спеціяльно для гостей, яких завжди тут
було дуже багато. Сюди приїжджала
інтелігенція не лише з України, але й
із закордону. Тут гостював Іван Франко
зі своєю родиною (у той час він тільки
вийшов з ув’язнення і саме у родині
Косачів отримав підтримку), Микола
Лисенко, Михайло Старицький із
сім’єю, Іван Труш та багато инших. У
„сірому будинку“ одну з кімнат розділено на дві частини — глядацька зала
і сцена. Тут завжди виступали діти
Косачів. На їхню „Наталку Полтавку“,
„Козу-дерезу“ завжди запрошували
гостей, селян. З-поміж инших речей
у цій садибі зберігся й величезний
обідній дубовий стіл — як символ
гостинности господарів.
Праворуч від музею розташований
літній будиночок Лесі. „Білий будиночок“ батько побудував спеціяльно

для своєї улюбленої доньки. Він був
чимось надзвичайним на той час для
села — напівкруглі вікна, зверху над
верандою балкон-солярій, де Леся
приймала сонячні ванни. У цьому будиночку письменниця написала понад
вісімдесят творів. В улюбленій Лесиній
рожевій кімнаті з білими меандрами
досі стоїть її ліжко, письмовий столик,
скринька для прикрас, намисто, розшита бісером сумочка, рукавички…
Давніми часами, коли тут велися цікаві
розмови, було багато гостей, лунала
музика роялю, дихає і „блакитна кімната“, де збереглися майже всі речі
Лесі Українки.
У кімнатах самого музею зібрані
речі-символи родини інтелігентів, які
волею долі опинилися у цьому малесенькому волинському селі (в той
час у Колодяжному було лише двадцять курних хат). Маєток Косачів на
той час (1882 рік) обіймав величезну
територію — 500 га, на якій були розташовані їхні будинки (батьківський
будинок був дуже великий, його називали палацом), величезний буйний
сад, левада, густий ліс з галявинами
улюблених Лесиних конвалій і кілька
ставів, де водилася риба, яку дуже
любив тут ловити Іван Франко.
З-поміж музейних експонатів, які
демонструють не лише спосіб життя
цієї інтелігентної родини, але й волинський побут, є дуже багато особистих
речей Лесі Українки — ручка, ніж для
розрізання паперу, виготовлений зі
слонової кості, дуже гарно інкрусто-

Світлини Наталії Павлишин

Лесину Волинь під час подорожі ми
відкрили для себе з озера Нечимного,
що на Ковельщині. У пошуках цієї заповітної водойми (мальовничо описаної
у „Лісовій пісні“) ми дійсно відчули
всю казковість волинських лісів. Після
тривалих пошуків озера жартома навіть припустили, що нас водить лісовик. Довелося добре змочити ноги,
побродити не однією стежкою (дехто,
втративши надію побачити Нечимне,
повернувся до автобуса), поки знайшли казкове озеро. Стежка до нього,
турботливо викладена дощечками,
потопала в зелені, а довкола плеса,
захованого в очеретяних заростях,
прадавній ліс.
Дорогою до Нечимного ми помилувалися старезним дубом, під яким
частенько сиділа юна поетка, коли
приходила в гості до лісника дядька
Лева, заглянули до Лесиної криниці,
побували біля відбудованої хатинки
дядька Лева (тут розташований музей
„Лісової пісні“). Довкола на галявині
серед гущавини височезних трав ніби
з казки виринали вирізьблені з дерева
Мавка, Лукаш, дядько Лев і Лісовик…
Колодяжне — це ще одна часточка Полісся, яка дуже тісно пов’язана
із життям поетеси. Тут Лариса Косач
провела своє дитинство і юначі роки.
Літературно-меморіяльний музейсадиба розташований на місці батьківського будинку Косачів, який в часи
Другої світової війни (у 1943 році) було
знищено. На території музею стоять
два будиночки цієї родини.

[•]

Будинок батьків Лесі Українки („сірий будинок“)

[•]

Інтер’єр зі сценою в будинку Косачів
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коротко
В Україні стартував міжнародний проєкт „Я, Культура“, який ініціювала
Польща у рамках свого головування
в Евросоюзі. Проєкт представляє
сучасну польську та европейську
культури: до кінця цього року у
десяти столицях держав Евросоюзу
та столицях країн Східного партнерства відбуватимуться оригінальні
мистецькі акції — від класичної
музики, поезії та документального й
німого кіно до абсолютного креативу — моди й анімації.

[•]

Озеро Нечимне

ваний перламутром, чорний корсет,
сорочка і силянка з бісеру, багато фотографій із сімейного архіву Косачів… Ці
всі речі привезли від рідних Лесі, які
проживають у США.
Окрема кімната музею присвячена
творчості великої українки. Тут зокрема є оригінал першої збірки Лариси
Косач „На крилах пісень“. Саме за
цю книжку Іван Франко назвав Лесю
„трохи чи не єдиним мужчиною на всю
тогочасну соборну Україну“.
Символом величезного захоплення
Лесі Українки народною обрядовістю є чудовий гобелен „Ой на Івана,
ой на Купала“ (художники Н. Паук,
Л. Крип’якевич, співавтор виконання
С. Буряк). Леся збирала різноманітну
народну творчість (видала дві збірки
„Дитячі ігри, пісні, казки з Ковельщини,
Луччини та Зв’ягельщини“ і „Народні
мелодії“). Її чоловік Климентій Квітка
(юрист, але мав музичну освіту і був
професором консерваторії ім. П. Чайковського в Москві) записав із уст
поетеси 225 українських народних пісень. Невичерпним джерелом знання

[•]

Вбрання Лесі Українки

народних пісень, переказів, легенд для
Лесі Українки була її подруга, сільська
дівчина Варвара Дмитрук.
Є в музеї і старовинна бандура,
гру якої надзвичайно любила Леся
Українка. Бандуристи та лірники ніколи
не минали Косачівської оселі. Тут завжди їх одягали, годували, а в холодну
пору року залишали зимувати в себе.
Свідченням цього є унікальна фотографія — сліпий лірник із поводирем
на порозі сірого дому Косачів.
Частина музейної експозиції демонструє, куди з Волині виїжджала
Леся Українка, з ким була знайома,
що писала. Загалом в Україні було три
куточки, де Косачі найбільше любили
бувати — Колодяжне, Київ і Гадяч
(звідти родом Олена Пчілка). Значне
місце в житті Лесі Українки мав і Львів.
При кожній нагоді вона заїжджала
до своїх друзів — Івана Франка (вони
вели благотворну для обох літературну
полеміку), Михайла Грушевського (завжди брала в нього багато історичної
літератури). Ялта, де під час лікування
своєї тяжкої хвороби, з якою поетка боролася з десятирічного віку, стала для
неї острівком палкого кохання до Сергія Мержинського. У Чернівцях вона
познайомилася з подругою і однодумницею Ольгою Кобилянською. Шість
останніх років життя Леся прожила зі
своїм чоловіком Климентієм Квіткою в
Грузії. У зимові місяці її домом ставав
Єгипет. Там, на чужині, в передмісті
Каїру вона написала „Бояриню“.
Багато пам’ятних місць, пов’язаних
із життям Лесі Українки, є і в Луцьку.
В одному із таких музеїв, який розташований у будинку, де сім’я Косачів
проживала у 1890 — 1891 роках, наша
екскурсійна група побувала також.
Наталія ПАВЛИШИН

8 вересня у Львові проводили фестини кримськотатарської культури.
Під час них відбувалися майстеркласи з приготування національних
страв кримських татар, з гончарного
мистецтва, розпису рук хною. Всіх
гостей частували стравами національної кухні.
У Львові, Києві, Одесі, Дніпропетровську й Запоріжжі відбувся показ
короткометражних фільмів „Future
Shorts: присмак літа“. Фестиваль
Future Shorts проводить свої покази
на всіх континентах, відбираючи лише найбільш оригінальні,
винахідливі та експериментальні
короткометражки. У програмі цього
показу були кислотна мультиплікація, документальне розслідування
міської легенди про кеди на телефонних дротах, містичний детектив
про аматора, який шукає скарб,
анімаційна комедія про продавця
хот-догів і його ручного ведмедя
тощо.
1 жовтня в палаці Потоцьких у
Львові відбудеться концерт „Роксимфонія“. У музичному дійстві
візьмуть участь відомий львівський
рок-колектив „Кожному своє“ та
симфонічний оркестр Національної музичної академії ім. Миколи
Лисенка. Музиканти відіграють
півторагодинний концерт, на якому
будуть виконані 15 композицій,
більшість з них згодом ввійде у
новий альбом групи. Крім цього,
глядачі зможуть побачити унікальне світлове та лазерне шоу. Вхід
вільний.
За матеріялами інформаґенцій
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чари мельпомени

Новий сезон у львівських театрах:
під знаком української класики

М

инуло літо, а з ним — і затишшя
у театрах Львова. Деякі новий
сезон відкрили ще у серпні, инші — у
вересні.
Найпершими вийшли на роботу актори Львівського академічного театру
ім. Леся Курбаса. 12 серпня вони відкрили 24-й сезон прем’єрною виставою „Лісова пісня“ за драмою-феєрією
Лесі Українки. Щоправда, початок
сезону у курбасівців був дещо екстремальний: актори оголосили страйк з
приводу того, що вже два роки їхній
театр має статус академічного, а зарплатня лишилася та сама. Чиновники
заявляють, що наразі коштів для підвищення курбасівцям зарплати нема…
27 серпня оперою „Мойсей“ за
поемою І. Франка розпочав сезон
Львівський національний театр опери
та балету ім. С. Крушельницької, 28-

го показували оперу „Запорожець за
Дунаєм“. Слід згадати, що влітку театр
побував на гастролях у Франції.
Перший український театр для дітей та юнацтва відкрив 92-ий сезон 4
вересня виставою „Зайчик-хвалько“.
Львівський національний драматичний театр ім. М. Заньковецької 8
вересня відкрив 94-й театральний
сезон виставою „Невольник“ М. Кропивницького за поемою Т. Шевченка.
Дуже насичений репертуар вересня
порадує театралів прем’єрними виставами „Останній гречкосій“ Ореста Огородника у його ж постановці, „Мина
Мазало“ М. Куліша (режисер ― Г. Шумейко). Наприкінці місяця заслужена
артистка України Любов Боровська
святкуватиме свій ювілей бенефісною
виставою „Одруження“ за М. Гоголем.
17 вересня виставою „Лісова пісня“
відкрив сезон Львівський драматич-

за лаштунками

ого хоче глядач, те й мусять хотіти
режисер та актори. Хоча, в ідеалі,
театр, зберігаючи свою громадянську
позицію, має йти на крок попереду
від соціуму і бути для нього провідником у сферах духовних. Прем’єри
94-го сезону Національного академічного українського драматичного
театру імени М. Заньковецької, схоже, задовольнять і їх постановників,
і вибагливих глядачів.
Перша прем’єра, яку ми побачимо, це п’єса „Блакитна троянда“ Лесі
Українки. Її на заньківчанській сцені
поставив ще 1969 року Михайло Гіляровський. Вистава, незважаючи на
те, що була розрахована передовсім
на інтелігенцію, мала загальний успіх і
грали її кілька років поспіль. Тепер вона
з’явиться у постановці Федора Стригуна
й Таїсії Литвиненко. Ідея постановки належить Таїсії Литвиненко ― вона Лесин
твір про кохання і мрію втілить на сцені
за допомогою сучасної музики й акторської майстерности своїх випускників.
Для старшого покоління знайшлися
ролі у п’єсі „Ромео і Джульєта вкінці
листопада“, яка була свого часу популярна в Европі та на теренах колишнього Союзу. Цей твір чеського

Людмила ПУЛЯЄВА

хіт-парад

Прем’єри для театральних гурманів

Ч

ний театр ім. Лесі Українки (колишній
Муніципальний). 21 вересня з цією виставою театр їде на фестиваль до Рівного. 30 вересня відбудеться прем’єра
вистави для маленьких глядачів „РікіТікі-Таві“ за повістю Р. Кіплінга, а 8 та
9 жовтня — прем’єра драматичної
комедії „Четвертий кут для любовного
трикутника“ за п’єсою прибалтійського письменника Я. Тятте у постановці
Людмили Колосович.
А от Львівський духовний театр
„Воскресіння“ живе підготовкою до
чергового фестивалю „Золотий Лев“.
Цьогорічний фестиваль „Золотий Лев
на вулиці“ буде проходити з 30 вересня по 2 жовтня. Вистави театрів з Чехії,
Польщі, Угорщини, Росії та України
відбудуться на площі Ринок і на площі
перед Львівською Оперою.

письменника й режисера Яна Отченашика — камерна щемка розповідь про
літніх людей, які намагаються знайти
себе. Добро і зло, егоїзм і альтруїзм —
режисерові Аллі Бабенко здалося, що
якраз роздуми над цими питаннями є
актуальними для нашого суспільства,
і вона радо взялась до роботи над
п’єсою, яку, треба зауважити, в Україні
досі не ставили.
Опосередковане звернення до
Шекспіра матимемо і в прем’єрі італійського драматурга Альдо Ніколаї „Гамлет у гострому соусі“. Це не ремейк, а
самостійний твір, у якому відбуваються
лише варіяції з шекспірівськими персонажами. Над ним працює режисер
Вадим Сікорський.
Наразі ще не відомо, який твір для
постановки обере Григорій Шумейко.
Можливо, це буде щось із Володимира
Винниченка, можливо — з инших українських класиків. На думку художнього
керівника театру режисера Федора
Стригуна, всі достойні класичні п’єси
вже йшли, але молодь їх не знає, тому
не зашкодить їх повторити. Ймовірно,
з просвітницькою метою, заньківчани
поставлять у цьому сезоні ще й „Мартина Борулю“.
Наталя ЯЦЕНКО

Хай переможе
ваш кумир!
Без музики життя було б помилкою ― вже давно збагнув філософ
Ніцше. Життя ж студента без музики — безсенсове. Тим більше,
що, як стверджують науковці,
музика стимулює мозок, покращує
пам’ять, допомагає координувати
рухи — та що там говорити про неї,
її треба просто слухати і любитиJ.
А послухавши, писати нам на адресу info@polynet.lviv.ua, яка пісня
і кого, на вашу думку заслуговує
найвищої оцінки.
З 15 до 25 вересня на інтернетсторінці www.audytoriya.lviv.ua вибираєте із запропонованих десяти
композицій українських виконавців
ту, яка найбільше подобається.
Якщо маєте передчуття, що саме
вона або инша пісня здобуде у нашому хіт-параді найбільше голосів,
повідомляєте нас за зазначеною
вище електронною адресою. На
того, хто першим вгадає переможця, у редакції чекатиме гідний
старань подарунок. Хай щастить!J
Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО
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студентське харчування

видкий ритм студентського
життя, бажання якомога більше встигнути спричиняє брак часу на
готування їжі. Можливість швидко
перекусити, не затрачаючи часу на
готування, дуже спокусливе для
молоді. Тому серед студентів неабияку популярність мають заклади
швидкого харчування. Про проблему „швидкої їжі“ розповів лікардієтолог Клінічної лікарні Львівської
залізниці Анатолій Вакулюк.
Сьогодні, як стверджують дослідження, майже кожен сьомий
мешканець великих міст
України відвідує заклади швидкого
харчування кілька
разів на тиждень.
І чим молодша людина, тим частіше
вона їсть фаст-фуд.
Д о с л і д же н о , щ о
третина української
молоді споживає такі страви
майже щодня.
Найбільша проблема „швидкої
їжі“ (особливо влітку) — це умови
зберігання продуктів, які використовують для її приготування. Зазвичай
продавці не стежать аби інгредієнти
постійно перебували в холодильнику. І якщо сосиски хоча б підігрівають
(хоча це не гарантує знищення всіх
бактерій), то майонез чи салати подають із усіма бактеріями, що утворювалися там цілий день. Та й продавці,
які готують ці швидкі канапки, не дотримуються належної гігієни і майже
ніколи не використовують рукавичок.
А студенти, які за день користуються
громадським транспортом, відкривають багато дверей, під час такого
споживання їжі отримують масу
шкідливих бактерій, що обов’язково
призводить до проблем.
У кафе швидкого харчування
ймовірність гострого бактеріяльного
отруєння через зіпсовані продукти
набагато нижча, але і цей фаст-фуд
не можна назвати корисною чи
безпечною їжею. Головна проблема — жири, які використовують для
підсмажування котлет, картоплі та
инших продуктів. Окрім цього, у сосисках дуже малий відсоток м’яса,
зате багато сої, ароматизаторів,
барвників, підсилювачів смаку та

15

смачного!

Привабливе на смак —
шкідливе для здоров’я

Ш

[здоров’я]

консервантів. Майонез теж переповнений підсилювачами смаку та
консервантами. Тому така їжа перетворюється на токсичний наповнювач для шлунку, що сприяє розвитку
гастриту, холециститу, захворювань
печінки та жовчовивідних шляхів.
Ще більше небезпек для здоров’я
виникає, коли запивають це все газованими напоями.
Якщо говорити про снеки (чіпси,
сухарики, горіхи, насіння) — вони
призводять до зашлаковування організму. Звичайно, раціон людини має
складатися на третину і з насіння, і
з горіхів, але це мусять бути
високоякісні продукти. А
чіпси вже навіть законом
заборонено продавати
поблизу навчальних закладів, бо діти замість
здорового обіду купують цей непотріб, який
дуже небезпечний.
Високий вміст канцерогенів, що утворюються при смаженні, ароматизаторів, підсилювачів
смаку, солі, спецій перетворюють
ці, безумовно, привабливі та зручні
в застосуванні продукти, на отруту.
Якщо виникає потреба перекусити, то краще спожити йогурт. Але
річ в тому, що цінність має лише той
йогурт, в якого нетривалий термін
зберігання. Молочні продукти, які
зберігаються по кілька місяців, мають
багато стабілізаторів. Безпечнішими в такому разі є кефір чи квасне
молоко.
Не дуже добрим є й канапковий
раціон, який призводить до ожиріння. У щоденному меню людини щодня обов’язково мусять бути овочі
та фрукти. Тому краще з’їсти кілька
яблук чи бананів, ніж хліб чи булку.
Дуже добре хоча б раз у день їсти
рідкі страви. На приготування найпростішого супу йде приблизно півгодини, але, якщо вже зовсім ліньки,
то можна піти у студентську їдальню.
Найпоживнішим серед перших страв
є борщ. Це унікальна для здоров’я
страва, в якій є все необхідне для
організму.
Взагалі можу сказати, що у харчуванні треба дотримуватися принципу ― чим простіше, тим ліпше.
Занотувала Наталія ПАВЛИШИН

Швидкий сніданок
Зелений консервований горошок —
1 банка (400 г); консервована кукурудза — 1 банка (200 г); щось м’ясне
(ковбаса, сосиски) — приблизно 200 г;
яйця — кількість залежить від апетиту.
На розігріту сковорідку кладемо м’ясо і
обсмажуємо. Висипаємо туди горошок і
кукурудзу. Трохи обсмажуємо цю суміш
і вибиваємо яйця, перемішуємо і підсолюємо за смаком. Заливати можна і
омлетною сумішшю, теж буде смачно.
Хліб — кілька тоненьких шматочків;
ковбаса — 200 — 300 г; яйця — з розрахунку на кількість осіб і апетит.
Нарізаємо хліб і ковбасу кубиками,
змішуємо разом. Кладемо на розігріту з олією сковорідку, обсмажуємо, вибиваємо необхідну кількість
яєць, смажимо до готовности. Сіль,
перець, приправи за смаком. Перед
додаванням яєць можна покласти
нарізаний помідор і зелень.
Свіжа капуста; ковбаса — 200 —
300 г (можна і без м’ясних продуктів);
свіжий помідор; яйця — 2 — 3 штуки;
молоко свіже — приблизно півсклянки (для приготування омлету).
Капусту шаткуємо, кладемо на розігріту сковорідку з олією. Якщо капуста
не молода, додаємо півсклянки води,
чекаємо, поки втушкується. У це все
кидаємо дрібно нарізану ковбасу. Обсмажуємо, додаємо дрібно порізаний
помідор. Виливаємо омлетну суміш і
смажимо до готовности.

Батон стрийський
0,5 л кислого молока, 50 г дріжджів,
1 ст. ложка олії, 1 ст. ложка цукру,
чверть чайної ложечки питтєвої соди,
солі — до смаку, білого борошна —
скільки забере.
Замісити тісто в мисці, вимішуючи
спершу дерев’яною ложкою, а потім
рукою. Борошно і кисле молоко додавати поступово і почергово, доки
тісто не набере потрібної пружности.
Тісто розділити на 2 або 3 частини.
Кожну частину розтачати овалом або
прямокутником на підсипаній борошном стільниці і згорнути рулетом
на довжину форми, призначеної для
випікання, та вкласти в неї. Змастити
збитим яйцем, зробити ножем косі
неглибокі надрізи і покласти в тепле
місце, щоб підросло. Пекти в духовці
при температурі 200 градусів до
готовности (≈1 год.).
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футзал

Найкраще забивають голи викладачі ІНЕМ

Д

ень фізичної культури і спорту в Україні викладачі
та працівники Львівської політехніки відзначили
проведенням турніру з футзалу. Бажання взяти в ньому
участь виявили шість інститутів. Змагання відбувалися за
формулою: попередні ігри у групах і фінали.
На першому етапі змагань команди боролися в групах
за можливість продовжувати боротьбу у фіналі за медалі. В групі „А“ право грати далі отримали команди ІГСН
(перемога над командами ІЕСК ― 8:0, ІАРХ ― 5:1) та ІЕСК
(ІАРХ ― 7:2), в групі „В“ ― ІНЕМ (ІБІД ― 5:1, ІХХТ ― 3:0)
та ІБІД (ІХХТ ― 2:1).
Ігри у півфіналі тривали у напруженій драматичній
боротьбі: команда ІБІД з рахунком 1:0 перемагає колектив
ІГСН, а ІНЕМ вириває перемогу у ІЕСК ― 5:4.
У боротьбі за третє місце зустрілися ІГСН і ІЕСК. З рахунком 7:5 перемогла команда ІЕСК. Переможець усього
турніру визначився у зустрічі команд ІБІД ― ІНЕМ. Ним став
колектив ІНЕМ, який зумів переграти своїх супротивників
з рахунком ― 5:3.
Голова спортивного клубу Євген Сербо нагородив медалями та дипломами за І місце Олега Кузьміна, Олександра
Скибінського, Павла Ільчука, Ростислава Дорміця, Василя

Кащишина, Назара Возного, Сергія Тригоб’юка, Ростислава
Балу, Артура Висоцького, Володимира Івасюка.
Нагороди отримали і команди ІБІД за ІІ місце та ІЕСК
за ІІІ місце.
Арнольд ПРОХОРОВ,
майстер спорту, доцент кафедри фізичного
виховання Львівської політехніки

міські ініціятиви

Ярмарок спорту: прийди і спробуй!
продовж трьох днів, з 8 до 10
вересня, спортивний комплекс
„Динамо“ і Парк культури й відпочинку імени Б. Хмельницького перетворилися на спортивний осередок
міста ― у Львові вдруге проходив
Ярмарок спорту. Його особливістю
стала можливість не лише отримати
інформацію про різні види спорту, а
й спробувати себе в них
У приміщенні спортивного комплексу „Динамо“ щодня було тісно від
відвідувачів ― кожна спортивна федерація представляла свій вид спорту
в спеціяльних боксах, а посередині
центрального майданчика відбувалися
показові виступи. Найбільше інформації про спортивні секції та осередки
Львова надавали буклети та флаєри,
а також безпосереднє спілкування
зацікавлених осіб з тренерами. Крім
цього, тим, хто завітав на Ярмарок, на
вході безкоштовно роздавали „Довідник спорту“. Оскільки гаслом цьогорічного Ярмарку став заклик „Прийди й
спробуй“, усі охочі мали змогу відразу,
так би мовити, перейти від теорії до
практики ― взяти участь у спортивних
майстер-класах.
Понад 40 видів спорту, як традиційні, так і сучасні, репрезентовано
на Ярмарку. Це танці (розмаїття їх

Світлина Наталі Яценко

У

напрямів та шкіл величезне), футбол,
флорбол (грати в нього діти й дорослі
вчилися перед входом у Парк культури й відпочинку), карате, дзюдо,
стрільба з лука, фехтування, волейбол,
бадмінтон (плюс його новий різновид
― спідмінтон), велоспорт, плавання,
шахи (можна було придбати навчальні
книжки з шахів), бокс, бойовий гопак,
шейпінг, йога, східні єдиноборства
тощо. Переконувати гостей Ярмарку,
що спорт ― це корисно і цікаво, допомагали спортивні зірки, зокрема,
Сергій Конюшок, Денис Силаньтєв,
Андрій Гусін та Вадим Нестерчук.
Територію Парку культури й відпочинку було умовно розділено на
сектори: майданчик велосипедних

перегонів, майданчик легкоатлетичних змагань, майданчик, де відбувалось скелелазення… Були й такі
незвичні майданчики, як „майданчик
здоров’я“, де можна було почерпнути
інформацію про те, як уникнути страшних хворіб, як от діабет чи гепатит,
як проводити імунопрофілактику, а
також „майданчик видачі допінгу“ ―
безкоштовні вода, печиво й цукерки
від спонсорів заходу. Волонтери, до
того ж, роздавали агіт-листки із „10
правилами здорового способу життя“.
Адже, за словами міського голови Андрія Садового: „Мета цього Ярмарку
спорту популяризація здорового способу життя. Я б хотів, аби всі дівчата і
хлопці займались спортом. Потрібно
бути здоровими, бо це найголовніше“.
На Ярмарку спорту сталась і приємна несподіванка: львів’янин, тренер
з важкої атлетики Володимир Рекша,
завдяки підтримці глядачів, встановив
неофіційний світовий рекорд ― він
6 разів поспіль підняв однією рукою
гантель масою 100 кг.
Організували ж свято спорту для
львів’ян громадське об’єднання „Самопоміч“ та управління внутрішньої
політики Львівської міської ради
спільно зі спортивними федераціями
Львова.
Наталя ЯЦЕНКО

[перерва]
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до дня газети

Конкурс „Ерудит“

Д

о дня газети „Аудиторія“ (8 жовтня) редакція проводить конкурс на найерудованішого читача.
Дорогий читачу! На кожне із запитань обери один із запропонованих варіянтів
відповіді, який вважаєш правильним, обведи його кружечком і вирізку з газети
принеси в редакцію тижневика „Аудиторія“. Обов’язково напиши своє ім’я та
прізвище, вкажи інститут і курс, на якому навчаєшся, контактний телефон. За
підсумками трьох турів, які впродовж трьох тижнів друкуватимуться в газеті,
журі визначить переможців, які отримають від редакції нагороди.
Відповіді на запитання першого туру приймаємо до 19 жовтня.
Тур перший
1. В якому році Львівська політехніка
приєдналася до проведення педагогічного експерименту щодо впровадження
кредитно-модульної системи організації
навчального процесу у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації:
а) 1991; б) 2004; в) 2007?
2. Як називається космічний апарат,
який було запущено цього літа і в

розробці якого брав участь НДКІ ЕЛВІТ
Львівської політехніки:
a) „Січ-1М“; б) „СІЧ-2“; в) „EGYPTSAT-1“?
3. Про яке місто сказав апостол Андрій:
„На сих горах возсіяє благодать Божа,
і буде город великий, і церков багато
воздвигне Бог“:
а) Галич; б) Львів; в) Київ?
4. У якому році відбулася студентська
„Революція на граніті“:
а) 1989; б) 1990; в) 1991?

5. Якому українському поетові належать рядки вірша:
„Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!“:
а) В.Сосюрі; б) В.Симоненкові; в) Ліні
Костенко?
6. Як називається міжнародний театральний фестиваль, який традиційно
що два роки відбувається у жовтні у
Львові й гасло якого „Класика очима
експерименту“:
а) „Осінь Політехніки“; б) „Театральна осінь“; в) „Золотий Лев“?
7. Хто став першим Олімпійським чемпіоном незалежної України:
а) В’ячеслав Олійник (греко-римська боротьба); б) Володимир Кличко (бокс);
в) Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика)?

Кросворд
Горизонтально:
3. Сцена для виступів акторів, музикантів, співаків. 8. Кущова рослина з кислуватими червоними їстівними ягодами.
9. Злий дух, дідько у гуцулів. 10. Ріка на кордоні США і Канади
з відомим водоспадом. 12. Оптичний прилад для одержання збільшених зображень на екрані. 15. Фортеця-в’язниця
у Парижі, день зруйнування якої у ХVІІІ ст. — національне
свято Франції. 18. Наркотична речовина, яку виготовляють
з дикорослих конопель у Середній Азії. 19. Бігун на довгі
дистанції. 20. Здатність людини мислити, її інтелектуальний
розвиток. 21. Отвір із сітчастим мішечком у більярдному столі. 22. Городня рослина, яку використовують як ароматичну
приправу. 23. Спортивна командна гра з м’ячем овальної
форми. 25. Засклений виступ у зовнішній стіні будинку.
27. Опера С. Рахманінова. 29. Шведська письменниця, авторка творів для дітей („Пеппі Довгапанчоха“, „Малюк та
Карлсон“). 31. Метальна зброя індіянців Північної Америки.
33. Член релігійної громади, яка відокремилася від пануючої церкви і утворила власну організацію. 36. Прямокутник
з рівними сторонами. 37. Особа, нагороджена орденом.
38. Глиняний посуд великого розміру для розтирання маку.
Вертикально:
1. Український поет, художник, творець сучасної української
мови. 2. Гризун Південної Америки, водосвинка. 4. Широкий
асфальтовий шлях, що з’єднує великі міста. 5. Місто-курорт
на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї.
6. Послання у формі листа в ХVІІІ ст. як жанр літератури.
7. Спортсмен, який займається сходженням на скелі. 11. Колишня назва склоплавильного заводу. 12. Прощання кулі зі
зброєю. 13. Зимовий вид спорту, що полягає у пересуванні
важких гранітних куль по льоду за допомогою щітки (мітли). 14. Дев’ятий місяць за мусульманським календарем,
протягом якого за догмами ісламу не можна їсти й пити
від сходу до заходу сонця. 15. Комерсант, підприємець, що
внаслідок розорення став боржником, зазнав краху в своїй

діяльності. 16. Саморушний та самонавідний снаряд, яким
озброєні військові кораблі, підводні човни. 17. Торг, який
влаштовують регулярно в певну пору року і в певному місці.
24. Наука про спадковість. 26. Частина житлового будинку, житлове приміщення. 28. У давньогрецькій міфології
бог кохання. 30. Виступ без попередньої підготовки, вид
імпровізації. 32. Перший римський імператор, племінник
Цезаря, усиновлений ним. 34. Машина з масивним циліндром, що обертається навколо осі, для вирівнювання ґрунту,
шляхового покриття. 35. Людина, яка вкрай обмежує свої
життєві потреби.
Склала Христина ВЕСЕЛА

18

[реклама та оголошення]
експрес-оголошення

Реклама
в „Аудиторії“
Реклама на внутрішніх сторінках
газети розміщується блоками.
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама, ювілейні та инші статті на замов
лення — 50% від тарифів.
Реклама на обкладинці
(повноколірний друк)
Перша сторінка: один блок площею 24 см2 — 250 грн. (розміщується тільки внизу стор інки, не
більше трьох рекламних блоків в
одному числі тижневика).
Остання сторінка: один блок площею
24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти —
200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.;
1 шпальта — 450 грн.
Виготовлення рекламного блоку
на замовлення (від мінімального
блоку до формату А4):
• реалізація ідеї замовника з використанням матеріялів замовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.
Система знижок: за дві публікації
одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від суми
замовлення, за три публікації —
10%, більше трьох публікацій —
15% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість та податку на
рекламу. Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С.Бандери, 12, кімн. 229, 103.
Телефон/факс (0322) 258-26-08.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Л

ч. 25 (2745)
15 — 21 вересня 2011

Вважати недійсними:
утрачений диплом ВК № 38463630, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пастернака Назарія Романовича;
утрачену залікову книжку, видану Львівським
національним університетом ім. І. Франка на
ім’я Навроцького Ярослава Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Галущака Юрія-Євгена Григоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кубіцької Наталії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Борової Соломії Григорівни;
утрачену залікову книжку N № 1025216, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бойчук Христини Вікторівни;
утрачений студентський квиток
ВК № 06334840, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Скакуна Віталія Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жук Ірини Степанівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Камінської Ганни Віталіївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Гринди Ольги Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мельник Лілії Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хая Богдана Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Попової Соломії Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бахурського Романа Віталійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Костів Соломії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дзюба Тараса Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Масляник Христини Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Довган Адріяни Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Климової Оксани Євгеніївни;

Конкурс мистецького плаката

ьвівська політехніка і газета „День“ проводять студентський конкурс креативно-мистецького плаката, присвяченого 15-річчю газети
„День“. Конкурс триватиме до 20 вересня 2011 року. Про його умови, етапи
проведення, технічні вимоги до робіт та инші питання можна дізнатися на
сайті: iiec@polynet.lviv.ua.

утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дзелендзяк Юлії Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дронь Наталії-Анни Маркіянівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федюк Марії Євгенівни;
утрачений студентський квиток
ВК № 06371871, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мороза Сергія Дмитровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Оленич Олени Юріївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Зелінського Романа Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боднар Лілії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ониськів Мар’яни Олегівни;
утрачений студентський квиток № 1012252,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Петрука Тараса
Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Прокопова Анатолія Григоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Куцалаби Юлії Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іщенко Юлії Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Добрянського Тараса Романовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Саян Юлії Михайлівни;
утрачений студентський квиток
ВК № 07663815, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лаврушка Андрія Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Александрович Людмили Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хаснаві Аднана Солаховича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Росіла Віталія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Левко Дани Вікторівни.

Колектив кафедри охорони праці ІЕСК
Львівської політехніки висловлює
глибоке співчуття доценту кафедри
Наталії Володимирівні Ступницькій з
приводу тяжкої утрати — смерти
матері.
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увага: фотоконкурс!

Д

Анкета учасника фотоконкурсу

Зупини щасливу мить!

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)_ _______

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

для львів’ян і гостей міста

Книжкові видання тижневика
„Аудиторія“ (нарис-путівник
„Музей історії Львівської політехніки“, науково-популярне
видання „Спадщина великого
будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський (1851 — 1919)“ та Збірник
публікацій „На ниві української
науки“) можна придбати в мережі книгарень видавництва
Львівської політехніки:

Львівський драматичний театр
імени Лесі Українки

15 вересня — „Карміна Бурана“ (опера).
18.00.
16 вересня — „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.
17 вересня — „Травіата“ (опера). 18.00.
18 вересня — „Запорожець за Дунаєм“
(опера). 12.00; „Жізель“ (балет).
18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
15 вересня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
16 вересня — „Троє товаришів“. 18.00.
17 вересня — „Коханий нелюб“. 18.00.
20 вересня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.

О С В І Т Н І Й

Камерна сцена
15 вересня — „Завчасна паморозь“. 19.00.
21 вересня — „Безіменна зірка“. 17.00.

Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

17, 18 вересня — „Лісова пісня“. 18.00.

Перший український театр для
дітей та юнацтва
15, 16 вересня — „Малюк і Карлсон “. 12.00.
18 вересня — „Малюк і Карлсон “. 12.00, 15.00.
20 вересня — „Русалонька “. 12.00.

Будинок орґанної
та камерної музики

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.

17, 18 вересня — Солісти Будинку орґанної
та камерної музики. У програмі —
твори західноевропейських класиків.
Флейта — Ігор Мацелюх, орґан —
Олена Мацелюх. 17.00.

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. №110782.
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
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79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

Полісся Лесі Українки

Пам’ятник Лесі Українці у Колодяжному

„Білий будиночок“ Лесі Українки

„Голуба кімната“

Криниця, з якої пила Леся

Улюблена „рожева кімната з меандрами“

Персонажі „Лісової пісні“ біля озера Нечимного

