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Які книжки Ви придбали на Форумі видавців?
Ми те, що ми їмо, незалежно
від того, матеріяльна це їжа
чи духовна. Перша формує
наше тіло, друга — свідомість і світогляд. Нomo
legens людини, яка читає, є
більш мислячою і поінформованою. Питання тільки в
тому, що читати і як.
Існує невтішний прогноз:
друковану книжку поглине
електронна, а читання як
процес вербалізації інформації поступиться місцем
візуалізації. Однак допоки
він ще справдиться, маємо
більш привабливе теперішнє:
щороку на Форумі видавців
голку ніде пропхати, додому
люди несуть від однієї-двох
книжок до великих наплічників, напакованих розмаїтою
літературою. Міф про те, що
молодь у нас не читає, годі
підтвердити — на книжковому ярмарку, на форумівських
акціях найбільше видно саме
її. Звичайно, студенти цікавляться насамперед книжками, потрібними для навчання, але й художня література,
особливо українська й
сучасна, для нефілологів теж
приваблива. Аналогічні запити і в молодих викладачів.
Для того, щоб читати, потрібен,
як це не банально звучить,
час і снага. І часто буває
так, що коли є одне, відсутнє друге. У студентському
середовищі побутує байка:
„Неділя. За вікном дощ і
надовго, друзі роз’їхалися
по домівках, грошей на пиво
нема, інтернет відключили,
і ось тоді тобі відкривається краса і сила читаного
тексту!“. У цьому напівжарті
міститься важлива підказка для звичайного читача
(того, хто читає 1-5 книжок
упродовж року): щоб читати
більше і те, що варто, инколи
слід створити сприятливу ситуацію, позбувшись чинників,
які мимоволі відволікають. А
там і не помітите, як під час
їди з’явиться апетит…

Оксана Смеречинська, асистент кафедри іноземних мов Львівської
політехніки:

„Художню, наукову, методологічну
літературу…“
Мої вподобання — художня література, як класична, так і сучасна,
особливо німецька. Крім цього — наукова література, потрібна
мені для дисертації, й методологічна. Нещодавно прочитала Ва
силя Шкляра й перші дві книжки „Переланда“ й „Мерзенна сила“
з „Космічної трилогії“ К. С. Люїса, які вийшли у видавництві „Свічадо“. Форум зручний
тим, що в одному місці можна знайти всі видання.

Софія Лобозинська, доцент кафедри банківського й страхового бізнесу
Львівського національного університету ім. І. Франка:

„Книжки для викладання,
для душі й для дитини“
З останніх книг, які я прочитала, це „Чорний Ворон“ Василя Шкляра,
роман Ліни Костенко „Записки українського самашедшого“, а на
Форумі цьогоріч придбала останнє видання поезії письменниці,
бо її поетичні твори мені імпонують більше, ніж проза. Купила, крім цього, книжку есеїв
Ярослава Грицака „Страсті за націоналізмом“, Станіслава Лема „Апокрифи“, Ірини Вільде
„Неповнолітні діти“ і деякі книжки для викладання й для своєї дитини.

Михайло Кунтий, студент п’ятого курсу факультету психології Львівського інституту Міжреґіональної академії управління персоналом:

„Формую власну домашню
бібліотеку“
Захоплююся психологією, зокрема психотерапією, гіпнозом, про
блемами сучасної психофізіології, на Форумі шукаю літературу
переважно зі спеціяльности. На читання художніх книжок у мене
просто нема часу, та й після роботи почуваюся втомленим. Книжки
шукаю на книжкових розкладках біля пам’ятника Федорову, рідко — у книгарнях, бо
те, що мені треба, там нема, а також беру багато видань у бібліотеці. Торік я купив три
книги на Форумі, цього року ще не знаю, скільки куплю — хочу формувати власну до
машню бібліотеку.

Тарас Коберник, студент четвертого курсу Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Мене насамперед цікавить
література зі спеціяльности“
Оскільки в мене спеціяльність комп’ютерна інженерія, то. Остання
прочитана книжка стосувалася мови програмування Java. Але на
Форумі видавців я шукав книжки з психології — про спілкування,
співбесіду з роботодавцями, піяр. Таким чином я хочу підготуватися до пошуку майбутньої
роботи. З художньої літератури мене цікавить переважно сучасна українська література,
але я її купую впродовж року в спеціялізованому магазині „Фоліо“.
Опитувала й міркувала Наталя ЯЦЕНКО
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зустріч поколінь

Майбутнє держави залежить від молоді
ікава зустріч студентів із політичним і громадським діячем, письменником, політв’язнем Левком
Лук’яненком відбулася 16 вересня в Інституті підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки.
Такі зустрічі з молоддю Герой України проводить по різних
університетах України в рамках святкування 20 річниці
Незалежности України.

Представленням гостя,
розповіддю про його життя,
політичну та громадську ді
яльність розпочала зустріч
заслужена артистка України
Ірина Швайківська. Гарною
піснею гостя привітав за
служений артист України
Ігор Коцаба.
Левко Лук’яненко роз
повів студентам про свій
досвід громадської роботи
в умовах тоталітаризму, про
перебування в ув’язненні за
політичну діяльність.

― Старше покоління
вийшло з комуністичної
системи, яка вбивала іні
ціятивність і національну
свідомість. Українці як пост
комуністична нація з СРСР
вийшли покалічені: в них
знищили національну свідо
мість та історичне знання, ―
наголосив гість.
На думку Левка Лук’я
ненка, проблемою сього
дення є те, що для молоді,
яка не жила в страшних
часах комуністичного ре
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Ц

жиму, не демонструють
героїзму українців ХХ сто
ліття. Бо насправді, протя
гом всього часу існування
Радянського Союзу, 70
років українці воювали,
гинули мільйонами, праг
нучи відновити свою дер
жавність.

Дисидент закликав мо
лодь бути завжди активною,
виборювати свої права, а не
очікувати на милостиню від
влади. Саме від молодого
покоління, наголосив по
літик, залежить майбутнє
нашої держави.
Наталія ПАВЛИШИН

наукова конференція

Як стати і бути конкурентним

М

На пленарному засіданні учас
ників наукового форуму з Польщі,
Німеччини, України (Київ, Черкаси,
Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк,
Донецьк, Запоріжжя, Харків, Одеса,
Львів та ин.) привітали проректор
Політехніки професор Анатолій За
городній, директор ІНЕМ професор
Олег Кузьмін. Радість від наукової
зустрічі висловив і ректор Еконо
мічного університету в Катовіцах
професор Ян Пика, який і розпочав
доповідну частину. Науковці діли
лися досвідом упродовж двох днів,
15 — 16 вересня.
— У нас працювало дві секції.
Перша — „Формування конкурентної
політики та проблеми її реалізації“ —
розглядала проблематику на макро
економічному рівні. Тематика другої
секції — „Механізми підвищення кон
курентоспроможности та економічної
безпеки національного виробника“.
Тут доповідачі говорили про форму
вання та реалізацію конкурентної по

Світлина Ірини Шутки

инулого тижня у Львівській політехніці відбулася ІІ Міжнародна
науково-практична конференція
„Проблеми формування та реалізації
конкурентної політики“.

літики на мікроекономічному рівні, в
масштабах діяльности підприємств, —
розповіла секретар оргкомітету конфе
ренції, асистент кафедри теоретичної
та прикладної економіки Політехніки
Ірина Скребець.
Власне, кафедра ТПЕ (завідувач
Жанна Поплавська) разом із Львів
ською політехнікою, Львівським об
ласним територіяльним відділенням
Антимонопольного комітету України,
Львівською ОДА, Економічним уні
верситетом у Катовіцах і Сілезькою

вищою школою ринкового управління
та іноземних мов (Польща), а також
Українським вільним університетом
(ФРН) й були організаторами наукової
зустрічі. На підсумковому пленарному
засіданні були обговорені напрями
подальших наукових досліджень, а та
кож перспективи науково-методичної
співпраці. Нагадаємо, перша кон
ференція, присвячена проблемам
конкурентної політики, відбулася у
2009 році.
Ірина ШУТКА
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форум видавців
’ять днів книжкової лихоманки минули. Хтось купив те, що цілий рік безрезультатно шукав у книгарнях,
П
хтось отримав жаданий автограф, а хтось, поспілкувавшись із письменниками, здобув нове розуміння
світу. Загалом, усе було так, як завжди — багато різножанрових книг, безліч зустрічей, презентацій, дискусій
і дилем: куди ж піти і що та кого побачити

Багато книг, зустрічей, презентацій, дискусій…
Рекорди і переможці
За словами президента ГО „Форум
видавців“ Олександри Коваль, на
цьогорічний Форум приїхала рекорд
на кількість учасників ― близько
800 і відбулося 750 заходів (до по
рівняння, торік їх було лише 400).

Це наближає Форум видавців до
европейського рівня.
На урочистому відкритті Форуму,
яке цього року відбувалося у філар
монії, було оголошено переможців
конкурсу „Найкраща книга Фору
му-2011“. Книжки оцінювало велике
журі, що складалося з 26 малих, членів

яких підбирали за професійною озна
кою. На конкурс від 92 українських
видавництв надійшло 379 книжок.
Володарем гран-прі стала книжка
Віти Сусак „Українські мистці Парижа.
1900 ― 1939 рр.“, Київ: Родовід ― А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010.
Закінчення на 14 с. →

політехніка книжкова

„Urbi et Orbi. Місту і світові“

У

рамках Форуму видавців відбулася презентація „Urbi
et Orbi. Місту і світові“ ― науковці й викладачі ІАРХ
представили навчальні посібники, що вийшли у видавництві Львівської політехніки. Крім цього, видавництво
запропонувало читачам й инші цікаві видання.

Презентацію розпочали
з видання, яке визнано од
нією з найкращих книжок
цьогорічного форуму. Це
навчальний посібник Богда
на Черкеса й Світлани Лінди
„Архітектура сучасності”. До
цент кафедри архітектурного
проєктування Світлана Лінда
розповіла про своє власне,
філософське розуміння ар
хітектури й про видання,
яке подає загальну картину
світового архітектурного
процесу останньої трети
ни ХХ — початку ХХІ ст. До
речі, це не перша відзнака
архітекторів-політехніків.

У 2002 році Почесним ди
пломом Форуму нагоро
джено монографію Віктора
Проскурякова „Архітектура
українського театру. Простір і
дія”, а у 2008-му „Національ
на ідентичність в архітектурі
міста” Богдана Черкеса стала
„Книжкою року“.
Доцент Леся Грицюк
представила навчальний по
сібник „Інтер’єр”, а доцент
Лариса Шулдан — видан
ня „Архітектура шкільних
будівель. Принципи удо
сконалення з урахуванням
енергозаощаджування“.
Присутнім презентували й

такі книжки, як „Ілюстрова
ний словник архітектурних
термінів”, „Проектна графі
ка”, „Основи урбаністики”,
„Архітектурні обміри та ін
вентаризація пам’ятників“,
ин. Серед новинок — мо
нографія Ігора Юрченка
„Гуцульська різьба“, а також
навчальний посібник Ми
коли Обідняка та Оксани
Білінської „Архітектурна
композиція“.
Крім архітектурного на
пряму, який є своєрідним
лідером, видавництво ЛП
запропонувало відвідува
чам Форуму й иншу цікаву
літературу. Це, до прикладу,
„Геодезія“ (у двох частинах),
„Аерокосмічні знімальні
системи“, „Історія хімічної,
хіміко-технологічної освіти
і науки у Львівській політех
ніці”, „Токсикологічна хімія
харчових продуктів та кос
метичних засобів“. З ново
го — підручник „Військова
топографія” колективу авто
рів, „Українська риторика“
Зоряни Куньч. Цьогоріч ви
давництво Політехніки за
початкувало й кілька серій.
Директор видавництва Іван
Паров’як розповів:
— Це серія „Консолі
дована інформація“: сім
навчальних посібників ко
лективу кафедри інфор
маційних систем і мереж
для підготовки фахівців за

новим перспективним на
прямом. Ще один проєкт —
збірники тестових завдань,
зокрема для вступників на
рівень магістра (з іноземної
мови — англійська, німець
ка, французька, еспанська),
для абітурієнтів з основних
предметів. На етапі підго
товки й тести на семестро
вий і модульний контролі
з хімії, фізики, математики.
Ці та инші видання читач
незабаром зможе знайти в
новій книгарні, у приміщенні
Студентської бібліотеки. Її
відкриття заплановано на
жовтень. Це буде велика
академічна книгарня, яка
запропонує відвідувачам на
вчальну й наукову літературу
(як видавництва Політехніки,
так і инших видавництв), а
також добірку доброї худож
ньої, дитячої, подарункової
книги.
Ірина ШУТКА
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коротко

Ігор Мисак — найкращий
гідравлік серед студентів

М

Світлина Ірини Шутки

агістр кафедри теплотехніки і теплових
електричних станцій Інституту енергетики та систем
керування Львівської політехніки
Ігор Мисак, призер всеукраїнської
олімпіяди з гідравліки, посів перше
м і с ц е с е р ед 2 7
учасників з України та Росії на ХХII
міжнародній студентській олімпіяді з гідравліки, яка
проходила 5 — 8 вересня в Одеській
державній академії холоду.
Як відзначив керівник з підготовки
до олімпіяди, доцент кафедри гідрав
ліки і сантехніки Інституту будівни
цтва та інженерії довкілля Володимир
Жук, хлопець має багато здобутків
на всеукраїнських олімпіядах як з
гідравліки, так і теплотехніки (двічі
посідав друге місце), активно займа
ється науковою роботою на кафедрах
теплотехніки і теплових електричних
станцій й гідравліки і сантехніки,
бере активну участь у студентських
науково-технічних конференціях,
має одну у співавторстві публікацію
з гідравлічної проблематики.
— Ігор — відмінник навчання,
був стипендіятом Львівської обл
держадміністрації, Президента Укра
їни, — каже Володимир Михайло
вич. — Він — один із найкращих
студентів університету. Я готував
його до всеукраїнських олімпіяд з

гідравліки, в яких він
бере участь втретє.
До своїх перемог
хлопець йшов посту
пово. Спочатку посів
дванадцяте місце,
потім — п’яте і цього
року — перше місце.
Тричі брав участь
у міжнародній сту
дентській олімпіяді з
гідравліки і посідав:
перший рік — шос
те місце, другий —
четверте. І знову
перемога — перше
місце!
— На міжнарод
ній олімпіяді я намагався виглядати
достойно, — ділиться враженнями
Ігор Мисак. — Великою підтримкою
для мене була присутність мого ке
рівника, з яким у ході підготовки ми
подолали багато труднощів. Допо
могло й те, що це була не перша моя
міжнародна олімпіяда, тож набутий
досвід пригодився. Нам роздали кон
курсні задачі, на які треба було відпо
вісти впродовж 3,5 годин. Задачі були
нестандартні, дуже високого рівня
складности. Щоб їх розв’язати, треба
було не лише добре знати предмет,
а й довідкову літературу. Змагатися
було непросто, адже мої конкуренти
вивчають предмет кілька років. Я ж,
як спеціяліст теплоенергетики, вчив
гідравліку лише півроку, до того ж у
нас навіть не було практичних занять,
а лише лекції й лабораторні. Тож ця
перемога є моїм подарунком керів
никові, інститутові, рідній Політехніці,
і, звичайно ж, Україні.
Катерина ГРЕЧИН

реформування

Віктор Янукович ліквідував Вищу
атестаційну комісію
Про це йдеться в указі від 16 вересня, опублікованому на сайті Президента.
Відповідно до нього, втратили чинність укази „Про Вищу атестаційну комісію“
від 25 лютого 1992 року й „Про положення про Вищу атестаційну комісію“ від
25 лютого 1999 року. ВАК була підвідомчим Кабміну органом, створеним для
реалізації державної політики у сфері атестації наукових і науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації науково-технічних установ та вищих навчальних за
кладів, а також присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

Міністр Дмитро Табачник звернувся до
керівників вишів із проханням забезпечити цілодобовий безперешкодний
доступ до гуртожитків їх мешканців.
Про це йдеться в листі МОНМС
щодо недопущення обмежень прав
мешканців студентських гуртожитків.
У міністерстві вважають, що заборона на вхід мешканців до гуртожитку
після 23-ї години ускладнює їм
можливість займатися в навчальнонаукових лабораторіях, бібліотеках
тощо та працювати у вільний від
навчання час. Відповідно таке обмеження порушує законні права
осіб, які навчаються та проживають у
гуртожитках.
Кабмін у проєкті держбюджету на
2012 рік запропонував Верховній
Раді підвищити стипендії для учнів
ПТУ і студентів вишів на 7,9%.
Студентам-пільговикам, які є на
утриманні держави, пропонують
платити на 10,6% більше. У 2011
році розмір щомісячної стипендії
студентів-бюджетників становить:
у профтехучилищах — 280 грн., у
вишах I — II рівня акредитації —
560 грн., III — IV рівня акредитації — 742 грн.
У 2011 році в Україні за підтримки
Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту відбудеться міжнародний
інноваційний чемпіонат для активних студентів „Global Management
Challenge Junior“. У конкурсі можуть
взяти участь команди студентів 3 —
5 курсів вишів ІІІ — ІV рівнів акредитації. Останній день реєстрації —
21 жовтня 2011 р. Правила участи та
новини — на сайті www.gmc.in.ua.
Прем’єр-міністр Микола Азаров сподівається, що українські студенти,
які навчатимуться в зарубіжних
вишах, перенесуть европейський досвід розвитку науки в нашу країну.
Про це він заявив під час зустрічі зі
студентами українських вишів, які
вирушають на навчання за кордон.
Прем’єр наголосив, що розпочата
цього року програма з навчання
найкращих українських студентів у
закордонних вишах реалізовуватиметься й надалі. Навчання студентів
за кордоном пов’язане не з тим, що
українські виші дають погану підготовку, а з необхідністю українських
вишів вийти до Европи.
За матеріялами інформаґенцій
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молода наука
ри кафедрі електронних приладів професора Зенона Готри (ІТРЕ) діє науковий гурток „Біомедична електроП
ніка“. Тут спудеї, переважно старшокурсники, активно долучаються до кафедральних досліджень, зокрема у
створенні медичних приладів для отримання певного діягностичного або лікувального ефекту при лікуванні оториноларингологічних і шкірних недуг. І саме цей досвід нерідко стає ґрунтом, на якому виростають молоді науковці

Біомедична електроніка від політехніків
Від захоплення —
до науки
Результати кількарічної роботи в гуртку
стали основою маґістерської роботи
шестикурсника ІТРЕ Юрія Кузя. До
участи в конкретному дослідженні
хлопець ішов послідовно, ще зі школи,
де власне у нього й зародився інтерес
до електроніки. Студент згадує:
— Шкільний учитель праці, по
мітивши, що я цікавлюся цим на
прямом, пояснював мені багато
речей, дав певну базу. Крім цього,
мій старший брат навчався в техніч
ному коледжі: під його впливом я
ще більше почав цікавитись електро
нікою, щось конструював. Це й було
поштовхом до вибору майбутнього
фаху. Після дев’ятого класу я чотири
роки навчався у технічному коледжі
Львівської політехніки, а потім всту
пив одразу на другий курс ІТРЕ, на
електроніку.
А вже наступного року Юрко, маю
чи належні знання й технічні навики,
почав відвідувати студентський гурток
„Біомедична електроніка“. Його ке
рівник професор Олександр Кожухар
розповідає:
— Гурток активно працює в
науково-дослідному напрямі
„Оптико-електронні системи для
біоінформативних фотомедичних
технологій“. Робота спрямована на
вдосконалення сучасних медичних
технологій в галузях гематології,
отоларингології та дерматології. На
основі цих розроблень і рекоменда
цій лікарська практика поповнюється
новими фотомедичними методика
ми та завданнями для проведення
клінічних досліджень у подоланні
важковиліковних хвороб: псоріазу,
Т-клітинної лімфоми шкіри, екземи,
вушних шумів тощо.
Юрій Кузьо зокрема долучився
до розроблень пристрою інформа
ційного забезпечення лікувального
фотоферезу — медичної технології,
яку застосовують для лікування
хвороб шкіри, як Т-клітинна лімфо
ма та псоріаз. Цей метод полягає
в тому, що у відібрану пробу крові
вводять спеціяльну речовину, після

чого опромінюють ультрафіолетом і
повертають назад у кровообіг паці
єнта — це має позитивний терапев
тичний ефект.

Медики зацікавилися
До чого тут електроніка? Справа в тому,
що структурні зміни, яких зазнають
клітини крови внаслідок фотоферезу,
супроводжуються й змінами її оптич
них показників (спектру, прозорости).
І, власне, завдання політехніків —
розробити такі методи й засоби ін
формаційного забезпечення процесу
змін оптичних властивостей крови,
які (методи і засоби) дозволяли б не
змінювати медапаратуру, а були б
своєрідним доповненням до неї.
— На процес лікувального опро
мінення під час фотоферезу ми не
впливаємо, тільки спостерігаємо за
ним і даємо йому оцінку. Вмикаємо
пристрій (наразі мова про макет), в
ньому передбачено калібрування.
Він опромінює кров ультрафіолетом,
мікропроцесор автоматично робить
всі заміри до і після опромінення й
через якийсь час виводить на екран
результат. Так медик дізнається, на
скільки змінився спектр досліджуваної
речовини, чи достатньо її опромінено,
тобто успішним чи неуспішним є сеанс
фотоферезу, — пояснює Юрій.
Аспірантка кафедри ЕП Марія
Івах, яка теж „стартувала“ з гуртка
і вже понад п’ять років працює в
науково-дослідному напрямі „Оптико-

електронні системи для біоінформа
тивних фотомедичних технологій“,
розповідає про контакти з медиками
й апробацію розробки:
— Ми маємо угоду про співпра
цю з Інститутом патології крови та
трансфузійної медицини Академії
медичних наук України. Зокрема нам
ставили завдання й нас консультували
(і консультують) спеціялісти відділу
екстракорпоральної медицини. За
галом медики зацікавилися нашими
ідеями та винаходами. Їх захищено па
тентами, результати наших досліджень
опубліковано в наукових виданнях. У
перспективі наша розробка могла б
давати медикам додаткову інформа
цію (про міру впливу опромінення на
кров, структурні зміни в ній), бути для
них допоміжним засобом у прийнятті
рішень. А для хворого це відповідно —
додатковий шанс поліпшити стан свого
здоров’я.

Удосконалення
Якщо на початках, за словами Юрія
Кузя, розробка була проста, й операції
треба було робити вручну, то тепер
уже є цілісний макет пристрою — з
відповідним зовнішнім виглядом, на
повненням, автоматизованою дією.
Він має дві частини — опромінювальну
та оптичну, яка дозволяє отримати
інформацію; основними складовими
є оптоелектронні елементи — різноко
льорові світлодіоди та фотоприймачі.
Порівняно зі стандартними апара
тами для проведення фотоферезу, які
є громіздкими, коштовними й енер
говитратними, розробка політехніків
завдяки новим технологіям (оптое
лектроніка) економніша, компактні
ша, екологічніша й, у перспективі,
доступніша. Проте на цьому науковці
не зупиняються — і далі працюють над
удосконаленням пристрою. Так скажі
мо, Юрій зараз „відпрацьовує“ алго
ритм роботи приладу — зосередився
на написанні програми. Марія Івах тим
часом узагальнює результати своєї
наукової праці й готується до пред
ставлення кандидатської дисертації.
Ірина ШУТКА
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in memoriam
октор технічних наук професор Анатолій Чаплін — видатний учений у сфері теорії
Д
та техніки антен, фазованих антенних решіток, модульованих імпедансних структур,
пристроїв надвисокочастотної гіпертермії, радіохвильових давачів руху, талановитий
вчитель та педагог, який залишив помітний слід як людини високої культури та інтелекту
в пам’яті не одної тисячі студентів та наукової спільноти України, Росії та багатьох инших
країн. Цього року йому виповнилося б 80 літ.

Видатний учений у сфері
теорії і техніки антен
Народився Анатолій Федорович 21
вересня 1931 року в Москві. В 1951
році закінчив з відзнакою Москов
ський військово-механічний техні
кум, а в 1957-му закінчив з відзнакою
Московський енергетичний інститут
за спеціяльністю радіоінженер. З
1956 року працює інженером, а після
закінчення інституту — молодшим
науковим співробітником.
З 1959 до 1962 року навчається
в аспірантурі при кафедрі антеннофідерних пристроїв Московського
енергетичного інституту, яку в той
час очолював відомий учений в га
лузі теорії і техніки антен, засновник
спектральних методів в теорії антен,
доктор технічних наук, професор Гри
горій Марков. У 1963 році Анатолій
Федорович, після успішного захисту
кандидатської дисертації, залишаєть
ся на викладацькій роботі на кафедрі
і в 1966 році публікує у співавторстві
з Г. Марковим монографію „Збуджен
ня електромагнітних хвиль“, завдяки
чому отримав всесоюзне визнання

1980-му його обирають завідувачем
кафедри радіотехнічних пристроїв,
обов’язки якого виконує до 1991
року. Саме у Львівському політехніч
ному інституті Анатолій Федорович
в повну силу зумів реалізувати свій
потужний творчий потенціял, з вели
ким ентузіязмом поринув у роботу зі
створення нових науково-дослідних
лабораторій, наукових напрямів та
підготовки висококваліфікованих
кадрів у галузі антен і техніки над
високих частот.
За короткий термін за керівни
цтва А. Чапліна створено науководослідний відділ радіотехнічних сис
тем у складі п’яти науково-дослідних
лабораторій, в яких понад п’ятдесят
науково-технічних співробітників
працювали над виконанням науководослідних робіт для космічної галузі,
Міністерства охорони здоров’я, Мі
ністерства середнього машинобуду
вання та для инших галузей.
Анатолій Федорович проводив
активну роботу з формування серед

Анатолій Чаплін проводив активну роботу
з формування іміджу Львова як одного
з найбільших центрів дослідження науковотехнічних проблем дифракції та поширення хвиль.
в колі спеціялістів у галузі дифракції
електромагнітних хвиль. У 1976 році
А. Ф. Чаплін успішно захищає дис
ертацію доктора технічних наук на
тему: „Деякі задачі аналізу та синтезу
імпедансних структур та антенних
решіток“ і продовжує працювати до
центом кафедри антенно-фідерних
пристроїв Московського енергетич
ного інституту.
У 1978 році Анатолій Федорович
переїжджає на роботу у Львівський
політехнічний інститут на посаду про
фесора кафедри теоретичних основ
радіотехніки та радіовимірювань. У

спеціялістів країни іміджу Львова
як одного з найбільших центрів
колишнього Радянського Союзу з
дослідження науково-технічних
проблем дифракції та поширення
хвиль. Він організував при кафедрі
науково-методичний семінар рес
публіканського значення. Виступити
на такому семінарі вважалось сер
йозною апробацією для пошукачів
наукових ступенів як зі столиці, так і
з провідних вишів та установ країни.
Анатолій Федорович в той час, в рік
свого 50-річного ювілею, взяв на себе
організацію і успішно провів на базі

Львівського політехнічного інституту
VІІІ Всесоюзний симпозіум „Хвилі та
дифракція“, значну увагу приділяв
підготовці кадрів вищої кваліфікації
з числа спеціялістів Західної України.
За відносно короткий період, з
1981 до 1991 роки, професор А. Ча
плін підготував когорту кандидатів
наук. Сьогодні наукові напрями,
започатковані Анатолієм Федорови
чем, розвивають його послідовники:
доктор технічних наук Є. Ящишин — у
Варшавській політехніці; кандидати
наук В. Гоблик, М. Кіселичник, Б. Ко
валь, В. Оборжицький, М. Павлике
вич та О. Самсонюк — у Львівській
політехніці; О. Вінковський, А. Єфа
нов ― у США; М. Михайлов — у цен
трі космічних досліджень м. Львова;
М. Бучацький — у Львові. За час своєї
науково-педагогічної роботи Анато
лій Федорович підготував двох док
торів наук (В. Лєонов, А. Хзмальян)
та 18 кандидатів.
Анатолій Чаплін — автор понад
250 наукових праць, 20 винаходів,
трьох монографій, зокрема в співав
торстві з О. Тєрьошиним, В. Сєдовим
„Синтез антен на сповільнюючих
структурах“ (1980 р.) та одноосібної
монографії “Аналіз та синтез антен
них решіток” (1987 р.), співавтор ряду
навчальних підручників. Анатолій
Федорович відомий широкому колу
спеціялістів як редактор перекладів
кількох зарубіжних монографій з
теорії і техніки антен. Зокрема, мо
нографії: „Скануючі антенні системи
НВЧ“ (1960 р.); „Антени біжучої
хвилі“ (К. Уолтер, 1970 р.); „Теорія та
аналіз фазованих антенних решіток“
(Н. Амітей, В. Галіндо, Ч. Ву, 1974 р.).
11 липня 1993 року після тяжкої
хвороби Анатолія Федоровича не
стало. Вічний спокій учений знайшов
на Личаківському цвинтарі у Львові,
що має статус національного культур
ного музею-заповідника.
Іван ПРУДИУС,
Віктор ГОБЛИК
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погляд зісередини

Symphony Solutions: тяжко працюй —
добре відпочивай
останні кілька років Львів претендує на звання столиці
інформаційних технологій щонайменше в межах України. Підтвердженням цього статусу є поява в нашому місті
багатьох ІТ-компаній — українських та іноземних. Позаяк у
Львівській політехніці „комп’ютерників“ (потенційних працівників цієї галузі) готують аж два інститути (ІКНІ та ІКТА),
пропонуємо читачам „Аудиторії“ погляд зісередини на одну
з таких компаній з мелодійною назвою Symphony Solutions.

Це софтсервна компанія
(себто така, котра займа
ється створенням програм
ного забезпечення) з гол
ландським інвестором (Тео
Шнітфінк) та українським
колективом (здебільшого
випускники Політехніки та
ЛНУ ім. І. Франка).
Як розповів Тео, ком
панія починалася з 3 лю
дей (2 роки тому), зараз в
Symphony Solutions близько
60 працівників. Попри таку
велику кількість людей в
офісі не гамірно. Кожне
робоче місце відгородже
не від сусідніх г-подібною
перегородкою. Коли певній
команді потрібно зібратися,
вони зачиняються в одно
му з невеличких залів. Аби
не було хаосу, складають
графік.
Поки розмовляємо з Тео,
зазирають хлопці і просять
нас звільнити приміщення.
Переходимо в кухню. Пишу
це слово без лапок, бо воно
таки нагадує кухню у наших
помешканнях: кухонний
гарнітур (кава-чай — до ко
льору, до вибору, фрукти),
холодильник, мікрохви
льовка. Про офіс нагадує
кавовий автомат і столики
з високими барними стіль
цями.
Перше, що відрізняє ко
лектив від звичних умов, —
відсутність чіткої суборди
нації. Передовсім, каже
Тео, у них уникають слова
„менеджмент“:
― У нас нема гене
рального директора, ме
неджера. Ми намагаємося
розвивати лідерство, а не
менеджмент. Кожен лідер

повинен заслужити повагу
у своєму колективі. Вони
мають показувати приклад,
а не користуватись владою,
силою. Лідери різних проєк
тів формують координацій
ну команду, яка займається
поточними справами, коли
мене тут немає. Щомісяця
инша людина відповідає за
організування зустрічей і за
прийняття рішень. В такий
спосіб кожен може випро
бувати на собі роботу ме
неджера. Ми намагаємось
використовувати високий
рівень самоорганізації ком
панії.
Середній вік працівни
ків — 25 років. Жінок —
близько третини. Кожен
отримує відповідно до вкла
ду у свій проєкт. Соціяльний
пакет передбачає оплачу
вану відпустку (20 робочих
днів), оплачуваний лікар
няний. Тривалість робочого
дня — 8 годин, про графік
роботи кожна команда до
мовляється всередині свого
маленького колективу.
Команди сформовані
за проєктами. Коли клієнт
робить замовлення, відпо
відно до завдань, до техно
логій підбираються люди,
клієнт проводить з ними
остаточне інтерв’ю. Якщо
відповідних людей немає,
компанія шукає нових пра
цівників.
Співбесіду з канди
датами проводять 4 — 6
майбутніх колег, які пере
віряють технічні знання,
але більше — відповідність
людини культурі компанії.
Лише тоді, коли всі сказали
„так“, власник зустрічається

Світлина Тетяни Пасович

В

з людиною для прийняття
остаточного рішення. Неза
баром новий працівник при
прийомі на роботу матиме
наставника — з більш до
свідчених колег.
Тео переконаний, що
саме завдяки такому рекру
тингу з початку заснування
компанії звільнилась лише
одна людина, тоді як в ин
ших компаніях плинність
кадрів сягає 15 — 20 %. Поза
роботою вони проводять
багато часу разом: вечірки,
поїздки в Карпати, спільні
дні народження, походи в
кіно тощо.
Зазвичай на роботу бе
руть дипломованих магі
стрів, иноді бакалаврів, од
нак за умови продовження
навчання. Для них розро
бляють графік роботи, щоб
можна було поєднувати
навчання в магістратурі з
роботою.
Випускник ІКНІ Роман
Гнатів також починав у ком
панії ще студентом:
― Спочатку працював
на 0,5 окладу. Після закін
чення університету пішов у
иншу софтверну компанію,
але повернувся сюди. Тут
відчуваєш себе частиною
команди, а не маленьким
гвинтиком..
Крім технічних знань
та відповідності культурі
компанії, вимога до праців
ників — знання англійської
мови вище середнього рів

ня, адже більшість клієнтів
(споживачів продукції ком
панії, тобто замовників) — зі
США та Західної Европи.
Тео радить молодим лю
дям якомога раніше вдо
сконалювати свої знання з
іноземних мов. Крім цього,
для працівників постійно
проводять тренінги. Кожен
працівник кілька разів на
рік буває за кордоном, спіл
кується там із замовником.
Решта українських реа
лій Тео влаштовують:
― Тут хороші і талановиті
люди, добрі університети.
Я особисто отримую до
помогу від місцевої вла
ди, зокрема, департамен
ту зовнішньоекономічних
зв’язків ЛМР. Також нам не
потрібна віза, щоб приїж
джати в Україну. Якщо брати
до уваги плюси і мінуси, то
більше плюсів, звичайно.
Клієнт Жак Хістербік
(голландська компанія
NPQ), який перебував у
офісі, також відзначив лише
плюси:
― У нас є 2 спільні про
єкти з цією компанією. Я
обрав саме її, бо тут праців
ники мають дуже добру тех
нічну освіту. Я задоволений.
Зараз компанія активно
розвивається та розширю
ється. Тео сподівається, що
до кінця року їх буде 100, а
наступного 200.
Тетяна ПАСОВИЧ
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людина тисячоліття
вересні цього року виповнюється 80 років від дня народження випускника Львівської політехніки, заУ
служеного працівника освіти України, доктора технічних наук, професора, дійсного члена та президента
українського відділення Міжнародної академії інформатизації, академіка Академії інженерних наук України
та Української академії триботехніки Радомира Сіліна

Академік, родом із Політехніки
Народився ювіляр у Курську у 1931
році. Коли Друга світова війна пере
рвала його шкільне навчання, він по
трапив у діючу армію як син полку та
пройшов з боями шлях від Курська до
Відня. Нагороджений 16-ма бойовими
орденами і медалями. Після війни за
лишився у Львові. Екстерном закінчив
середню школу і в 1951 році вступив
до Львівської політехніки, обравши
спеціяльність „Технологія машинобу
дування, металорізальні верстати та
інструменти“, яку закінчив з відзнакою
у 1956 році.
Ще у студентські роки Радомир був
активним учасником нових наукових
напрямів використання вібрації, на
приклад, для транспортування дріб
них деталей годинникової промис
ловости з метою їх лічби і фасування.
„Талановита людина — у всьому та
лановита“ — це про Радомира Сіліна.
Багатогранність таланту і захоплення
радіоелектронікою допомогли йому
створити нові датчики лічби штучних
виробів, автоматичних орієнтуваль
них пристроїв, систем керування
складними лічильними автоматами.
Вібраційні завантажувальні пристрої

для контролю шорсткости поверхонь
на рівні винаходу.
Свій талант організатора науки і
освіти Радомир Сілін розвинув саме
у Львівській політехніці, виконуючи
обов’язки заступника завідувача ка
федри автоматизації і комплексної
механізації машинобудівної про
мисловости, головного інженера
НДЛ-3, заступника декана механікотехнологічного факультету. Йому при
таманні природний талант, виняткова
працездатність, цілеспрямованість,
висока громадська активність, багатий
життєвий досвід, а також вимогливість,
поєднана з доброзичливістю і щирістю

„Талановита людина — у всьому талановита“ —
це про Радомира Сіліна.
лічильно-фасувальні автомати, які
створив Сілін, успішно впроваджено
на годинникових заводах колишнього
Союзу. Власне, цей успіх перейшов
у захист кандидатської дисертації, а
згодом й опублікування монографії.
Радомир Іванович був ініціято
ром і керівником нових для нашого
університету напрямів: об’ємне об
роблювання деталей з метою зняття
задирок і поліпшення вигляду виро
бів, термоокислювальне, розмірне і
фасонне оброблення металокераміч
них і твердосплавних виробів. Його,
як талановитого вченого, що добре
знає англійську мову, у 1965 році ске
рували на десятимісячне стажування
до університету міста Мічіган (США).
Там він також займався науковою
роботою, сконструювавши прилад

в спілкуванні з людьми. Усі ці якості
характеризують Радомира Івановича
як керівника високого рангу.
Після захисту докторської дисерта
ції профільне міністерство скерувало
його на посаду ректора Хмельницького
інституту легкої промисловости та по
бутового обслуговування. На той час
(1974 р.) він був єдиним професором
на весь інститут. Радомир Іванович 27
років керував нині вже Хмельниць
ким національним університетом
і за цей час кількість докторів наук
в університеті сягла 85 осіб. Значно
зміцніла матеріяльно-технічна база
університету: побудовано навчальні
корпуси, гуртожитки, бібліотека тощо.
Вже 10 років поспіль ювіляр працює
радником ректора цього ж універси
тету. При тому, займається науковою і

педагогічною діяльністю. Він — автор
понад 300 наукових праць, з них —
70 патентів, авторських свідоцтв, 18
підручників, навчальних посібників,
монографій. Радомира Івановича
обрали академіком чотирьох україн
ських та зарубіжних академій, він є
президентом Національного комітету
України з машинознавства, що входить
до Міжнародної федерації IFToMM.
Американський Біографічний інститут
обрав його людиною 2000 року, а
Кембриджський Біографічний центр —
людиною тисячоліття. Його прізвище
внесено в еліту Міжнародної академії
інформатизації, він також входить до
складу 500 міжнародних лідерів впли
ву. У 2001 році визнаний лавреатом
Міжнародної премії з інформатології
(отримав медаль ім. академіка А. Про
хорова).
Радомир Іванович — чудовий
сім’янин. Одружившись ще студен
том, він створив міцну сім’ю, дружна
і творча атмосфера в якій сприяла не
лише взаєморозумінню і повазі, а й
плідній праці подружжя на науковій
ниві. Дружина Леся Аркадіївна після
дострокового закінчення аспірантури
захистила кандидатську дисертацію.
Згодом працювала доцентом кафедри
деталей машин рідної Політехніки. По
дружжя (на світлині) виховало двох
дітей — сина і доньку, мають чотирьох
онуків і правнука. Донька Оля і внук
Радомир — кандидати технічних наук.
Незважаючи на зайнятість, Радо
мир Сілін підтримує тісні контакти із
Львівською політехнікою. Тривалий
час був членом спеціялізованої ради
із захисту дисертацій, членом редко
легії республіканського міжвідомчого
науково-технічного збірника „Авто
матизація виробничих процесів у ма
шинобудуванні та приладобудуванні“.
Найважливіше, що він і досі підтримує
зв’язок з друзями-львів’янами. Ми,
його учні і колеги-науковці, щиро
вдячні йому за співпрацю та високі
людські якості.
Зіновій СТОЦЬКО,
директор Інституту інженерної
механіки та транспорту
Львівської політехніки, професор
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ювілей пам’ятника

наш календар

Найстаріший у Західній Україні

Р

анішні дзвони двох церков Св. Параскеви та Покрови Пресвятої Богородиці
сповістили односельцям про початок урочистостей, а саме ― про Літургію за процвітання села, адже за першими письмовими
згадками Лисиничам ― 600 літ! Ще однією
подією було, без сумніву, святкування століття з дня зведення тут першого в Західній
Україні пам’ятника Кобзареві.
― Тоді, сто літ тому, як переповіла мені
моя бабуся, ― каже дослідник історії села
п. Галина Слоцька, ― був день неприві
тний, бо дощило, однак людей зібралося

чимало. Це було справжнє свято, адже
Шевченка давно мріяли мати в селі.
Організаторами встановлення першо
го пам’ятника Кобзареві були активісти
товариства „Просвіта“, зокрема будівничі
Д. Вендиш, брати Петро та Семен Бубели.
Кошти на пам’ятник приносили добро
вільно односельці, а також дали „Просві
та“ та адвокат з Винник п. Ганкевич.
Пам’ятник великому сину України
Т. Шевченку, як повідомила тодішня газе
та „Неділя“, у вигляді піраміди з каменю
звів муляр Сужида зі Львова. Площу під
пам’ятник вартістю 200 крон, камінь і
підмогу 100 крон дала місцева сільська
влада. Загалом пам’ятник селу обійшовся
до 1200 крон.
На пам’ятнику вмонтовано полі
ровану кам’яну плиту, яку нещодавно
відновлено, а на ній такий напис: „Тарасови Шевченкови в память 50-літніх
роковин ― смерти Читальня Просвіти
в Лисиничах Р.Б. 1911“.
Над плитою ― бронзовому погруддю
Шевченка, яке є нині, передував портрет
Кобзаря, виготовлений на порцеляні,
розгорнута книга (очевидно „Кобзар“).
Увінчував споруду хрест у романському
стилі. Освячували пам’ятник 17 вересня
1911 р. священики Є. Шухевич, Гірняк,
Фолис, В. Долинський, Бакович.
Просвітяни з Києва передали сільській
бібліотеці видання „Кобзаря“.
Урочистість, як і сто літ тому, заверши
лася святковим концертом.
Олег семенишин

про віртуальну публіцистику

Слово — наука точна

П

ринаймні в цьому переконані брати
Капранови, і в цьому вони намагались переконати студентів-журналістів
Львівської політехніки під час зустрічі,
яка відбулася минулого тижня.

Відомі письменники та видавці роз
повіли студентам про віртуальну пу
бліцистику, закони її існування та її
відмінності від тексту паперового. Як
досвідчені інтернет-публіцисти, брати
Капранови знають, що „в мережі вас
ніхто не зобов’язаний читати“ і що свого
читача у світі лінків, мейлів, банерів дуже
легко загубити. Але вони також знають,
що всесвітня павутина — це „супер
демократичне середовище“, де немає
авторитетів і де оприлюднити якесь своє

писання авторові набагато простіше, ніж
у друкованій газеті чи журналі.
Як же втримати свого читача? Брати
Капранови не без гумору поділилися зі
студентами своїми секретами і правилами,
як написати привабливий і успішний (тобто
такий, який прочитають) інтернет-матеріял:
„одна стаття — одна думка“, „пам’ятай про
читача“, „не проповідуй, а зроби читача
своїм співавтором“, „постійно вчися“ і т.д.
Наостанок гості продемонстрували
конкретний результат своєї науки — есей
про машину часу (такою машиною, до
слова, автори вважають літературу). Ну і,
звісно, запросили всіх на Форум видавців,
на презентацію своєї нової книжки „Що
денник моєї секретарки“.
Ірина ШУТКА

25 вересня ― Всесвітній день
туризму.
25 вересня ― День машинобу
дівника.
27 вересня ― Воздвиження
Чесного Хреста.

Пам’ятні дати
22.09.1791 — народився Майкл
Фарадей, відомий англійський
фізик і хімік.
22.09.1835 — народився Олек
сандр Потебня, видатний укра
їнський мовознавець, літерату
рознавець і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола
Мурашко, український живо
писець і педагог.
22.09.1933 — відкрилася ви
ставка проєктів пам’ятників
Тарасові Шевченку в Харкові
й Каневі.
23.09.1648 — перемога військ
Богдана Хмельницького над
поляками під Пилявцями.
23.09.1872 — народилася Соло
мія Крушельницька, геніяльна
українська співачка.
23.09.1919 — спільне засідання
Директорії та урядів УНР і ЗУНР,
на якому ухвалено почати воєн
ні дії проти армії Денікіна.
24.09.1801 ― народився Ми
хайло Остроградський, вiдомий
український математик.
24.09.1894 ― народився Ро
ман Купчинський, талановитий
поет-пiсняр i прозаїк, вояк УГА.
2 6 . 0 9 . 1 7 6 7 ― н а р од и в с я
Артемiй Ведель, український
композитор, співак i дириґент.
26.09.1901 ― народився Се
мен Скляренко, український
письменник, автор історичних
романів.
26.09.1964 ― померла Зiнаїда
Тулуб, українська письменниця.
26.09.1989 — завершився пер
ший фестиваль української пісні
та популярної музики „Червона
рута“ у Чернівцях.
27.09.1893 ― у м. Джерсі-Сіті
(США) почав виходити перший
україномовний часопис „Сво
бода“.
27.09.1892 ― народився Ми
хайло Кравчук, український
математик.
27.09.1983 — помер Михайло
Стельмах, український пись
менник.
28.09.1929 — народився Дми
тро Павличко, український поет,
громадсько-політичний діяч.
28.09.1956 — помер Остап
Вишня, видатний український
письменник-сатирик.
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рідні терени

Проща до Ярослава

Н

а 15-ліття коронації ікони Матері Божої „Двері Милосердя“
Папськими Коронами, що є нині у
Греко-католицькій церкві Преображення Господнього, до Ярослава
приїхало багато українських вірян та
священнослужителів як з України, так
із теренів Польщі.

спочивають у братській могилі, а про цю
сумну подію нагадує лишень пам’ятник
з їхніми іменами і прізвищами.
Упродовж усієї дороги до Ярос
лава (як тільки перетнули польський
кордон) нас не переставав дивувати
голова Товариства Володимир Середа:
він так цікаво, з найдокладнішими по
дробицями розповідав про навколиш
ні українські села, людей, запеклі бої
між обома народами наче не минуло
стількох років після депортації його
родини з цих теренів.
У день святкування 15-ліття корона
ції Ярославської чудотворної ікони від
бувся молебень до Пресвятої Богоро
диці. Перед початком літурґії відбулася
урочиста хода священнослужителів з
різних парафій греко-католицької та
римо-католицької церков Польщі, ви
соких церковних достойників з Украї
ни, Словаччини, Німеччини і Скандина

Свою поїздку на рідні терени чле
ни суспільно-культурного товариства
„Надсяння“ розпочали вже традицій
но: з покладання вінка у Млинах на
могилі отця Михайла Вербицького,
співу українського гимну та молитви
за тих, хто спочиває в цьому пантеоні.
Далі наш шлях проліг до колишнього
українського села Лази (тепер — Ляш
ки). На місцевому старому цвинтарі
присутні молитвою віддали шану
лазівчанам, які померли в таборах
Сибіру і Явожна. Нині вони родинами

вії, яка розпочалася в центрі Ярослава і
довгою процесією тягнулася до церкви
Преображення Господнього. Хлібом і
сіллю зустріли місцеві парафіяни Главу
Української греко-католицької церкви
Блаженнішого Святослава Шевчука (на
світлині). До слова, він не лише взяв
участь у Службі Божій, а й виголосив
промову трьома мовами: італійською,
польською та українською.

фестиваль

Пам’яти Станіслава Людкевича

Н

Тепле надвечір’я зібрало в Народ
ному Домі багато гостей, колишніх
мешканців Ярослава і навколишніх
територій, які прибули на святкування.
Участь у фестивалі взяли державні до
стойники з міст Ярослава, Яворова і
Новояворівська. Голова Ярослава тепло
привітав присутніх у залі й учасників ху
дожньої самодіяльності з нагоди 15-річ
чя освячення Ярославської Чудотворної
ікони Матері Божої „Двері Милосердя“,
відзначивши, що такі імпрези служать
добрим прикладом дружби польського
та українського народів.
Ведучі польською й українською
мовами коротко розповіли глядачам
про життя і творчість українського
композитора.
Запальними танцями, хоровими
й акапельними піснями порадували
професійні колективи й колективи
художньої самодіяльности з Яросла
ва, Перемишля, Новояворівська та
ансамбль „Любисток“ зі Львова.
Наступного дня українці і поляки
послухали симфонічні твори у ви

Світлини Катерини Гречин

апередодні святкування 15-ліття
коронації Чудотворної ікони Пресвятої Богородиці „Двері Милосердя“, в Народному домі в Ярославі три
дні тривав I фестиваль пісні і танцю
ім. Станіслава Людкевича.

конанні професійних музикантів. А
завершився фестиваль духовною му
зикою, яка прозвучала в стінах церкви
Преображення Господнього.
— Ініціятива проведення фестива
лю витала вже давно. Складність по
лягала у тому, що після трагічних пово
єнних подій, до Ярослава повернулося
мало українців, — говорить голова
Перемиського відділення Об’єднання
українців у Польщі Марія Туцька. — Ми
довго домовлялися з владою Яросла
ва, щоб одну із вулиць міста назвати
іменем Станіслава Людкевича, який

народився і виріс у цьому місті. І ось
нарешті ця довгождана мрія українців
здійснилася. Цього року також уперше
зреалізували мрію проведення фес
тивалю імени великого композитора.
Ми повинні нагадувати собі і нашим
друзям полякам, що люди, які народи
лися на цій прекрасній землі, творили
не менш прекрасну музику. До того ж
ім’я Станіслава Людкевича варте того,
щоб його музика звучала на міжнарод
ному рівні.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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Україна іncognita

„Сила м’якого знака“ — сила українців

Г

азета „День“ презентувала нове
видання зі своєї бібліотеки —
„Сила м’якого знака, або Повернення
Руської правди“. Ця книга вмістила
майже вісімсот сторінок міркувань
про культурну, духовну та історичну
спадщину України, публіцистику
Анатолія Свідзинського, Дмитра Степовика, Григорія Півторака, Оксани
Пахльовської, Петра Кралюка, Кирила
Галушка, Сергія Кота, Олександра Палія, Клари Ґудзик, Сергія Кримського,
Валерія Степанкова, Ігоря Сюндюкова
та инших авторів.
Презентація книги була цікавою
передовсім тим, що про неї говорили
самі автори статей. Зокрема, співавтор
видання, керівник Центру соціогумані
тарних досліджень ім. В. Липинського
Кирило Галушко наголосив на тому,
що ця книга може стати потужним
аргументом у наукових суперечках.
Зібрані в ній матеріяли дають нашому

суспільству инший ви
мір, в якому ми не лише
конкурентоздатні, але й
дуже цікаві для Европи,
Росії і для самих себе.
― „Сила м’якого зна
ка“ дає ключ до всіх від
повідей наших дискусій.
Ми говоримо про то
тожність, ідентичність,
свідомість, патріотизм,
які опираються на впев
неність і розуміння своїх
коренів — без цього
справжню державу не
можна збудувати, — наголосив істо
рик, кандидат історичних наук, стар
ший науковий співробітник Інституту
історії України НАН України, заслуже
ний працівник культури України Сергій
Кот. — Ця книга знаменувала поворот
рубрики „Україна Incognita“ від висвіт
лення маловідомих контраверсійних
сторінок історії до виходу на передо

ву лінію боротьби за
українську національну
тотожність.
Доктор філологіч
них наук, професор Во
лодимир Панченко на
голосив на величезній
необхідності масової
історичної кваліфіко
ваної публіцистики.
І саме „Сила м’якого
знака“, за словами
знаного професора,
є посередником між
науковим знанням і
масовою свідомістю.
Модератором дискусії під час пре
зентації книжки була директор Між
народного інституту освіти, культури
та зв’язків з діяспорою Національного
університету „Львівська політехніка“
Ірина Ключковська.
Наталія ПАВЛИШИН

дискурс

Діялог цивілізацій за Мілошем

Г

Світлина Наталії Павлишин

оловною дискусією Форуму видавців став „Діялог цивілізацій“ у рамках
проєкту „Уроки Мілоша для
України“, який відбувся 15
вересня. Учасники обгово
рення намагалися знайти
відповіді на питання, на
скільки Східно-Центральній
Европі вдалося втекти від
своєї історії чи, навпаки,
вона залишається „иншою“
Европою. Обговорили та

кож питання реальних за
гроз, які сьогодні стоять
перед народами. Участь
у дискусії взяли Анджей
Менцвель (Польща), Борис
Діубін (Росія), Мирослав
Попович (Україна), Рустем
Жангожа (Україна).
Дискусією „Діялог циві
лізацій“ Україна долучилася
до масштабного відзна
чення сторіччя з дня наро
дження великого мислителя

і поета Чеслава Мілоша, які
тривають зараз у Польщі.
Модератор обговорення
історик Ярослав Грицак для
прикладу запропонував
сцену з книги Чеслава Мі
лоша „Родинна Европа“, де
показано розстріл німець
кого військовополоненого.
Мілош описує цю ситуацію
як символ конфлікту між
двома цивілізаціями — Схо
дом і Заходом.
― Подолання відстані
між цивілізаціями — це по
долання відстані між людь
ми і воно може бути зро
блено лише тоді, коли люди
чують один одного,― за
уважив у своїх роздумах фі
лософ, доктор філософських
наук, професор, академік
НАНУ Мирослав Попович.
Говорячи про загрози
сьогодення, професор, лі
тературний критик Рустем
Жангожа звернув увагу на
те, що Мілош висловив
тривогу і попередження —
в тому дискурсі, в якому

Европа розвивається, вона
йде до свого занепаду:
― Проблемою є те, що
Україна нині стоїть з про
стягнутою рукою до Европи,
хоча насправді, вона може
дати Европі нову енергію.
Сьогодні наша нація в плані
цінностей є більш евро
пейською порівняно з тим,
якою стає сучасна Европа.
Можна з упевненістю гово
рити, що Европа в більшій
мірі потребує України, ніж
Україна Европи. І якщо ця
павза затягнеться, то від
Старого Світу нічого не за
лишиться ― він стане азій
ським.
Відомий польський куль
туролог, історик та есеїст Ан
джей Менцвель висловив
думку, що особливістю Мі
лоша було те, що він писав
про історію як драму і траге
дію, але від цього не треба
тікати, а прийняти і винести
з історії певні уроки.
Наталія ПАВЛИШИН
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спільні проблеми

Світлина Наталії Павлишин

вересня у Львівській політехніці відбулася представницька
дискусія на тему „20 років без СССР“.
Учасниками дискусії були відомі
постаті: доктор історичних наук,
професор Києво-Могилянської академії Георгій Касьянов; чільний діяч
польської „Солідарності“, політолог
і публіцист Адам Міхнік; російський
соціолог, перекладач Борис Діубін;
український дисидент-шістдесятник
Мирослав Маринович; історик Ярослав Грицак та инші.
Науковці, історики та громадські
діячі обговорювали питання, що сто
сувалися спільних та відмінних рис
комуністичного минулого України,
Росії та Польщі. Розмірковували над
тим, чи була спільна мета в країн, що
утворилися після розпаду СРСР; чим
відрізняються та чим подібні шляхи
розвитку цих держав після 1991 року
та чого хочуть польський, український
та російський народи один від одного.
Арсеній Рогінський, у своєму ви
ступі відзначив, що вважає основним
позитивним досягненням той факт,
що в Росії дедалі більше людей усві
домлюють, що Україна — це окрема
самостійна країна. На думку керівника
„Меморіалу“, слід розділити поняття
стосунків між владою кожної з держав
та українським і російським народами.
Арсеній Рогінський вважає, що між
владними особами України та Росії за
вжди існуватимуть конфлікти, оскільки
їхні стосунки визначають не стільки
державні, скільки особисті або кланові
економічні інтереси. Тому для норма
лізації стосунків двох країн ініціятиву
на себе повинна взяти громадськість.
Георгій Касьянов зазначив, що в
самій Україні частина політиків досі не
усвідомила, що Україна — це окрема
держава: „інколи здається, що ми й
надалі маємо справу з Радянським
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Союзом, але просто в окремій державі.
За останні роки відбувається певний
ренесанс радянськости в багатьох
сферах державного життя. І над цією
проблемою треба працювати“.
Різну оптику сприйняття подій
двадцятирічної давности в обидвох
державах, на думку історика, демон
струє формулювання: в Росії — „20
років без СРСР“, в Україні — „20 років
незалежности“.
― Ми досі чогось боїмося — це
психологія всіх посткомуністичних
країн,― наголосив у своєму виступі
дисидент, політичний і громадський
діяч, редактор „Gazeta Wyborcza“ Адам
Міхнік. — Ми маємо бути щасливими,
бо нема тоталітаризму. Хоча зараз є
тенденція авторитаризму нового типу,
прикладами є Білорусь, Росія і тепер
вже Україна та Польща. Сьогоднішня
ситуація в наших країнах — це виклик
демократії.
Оптимізм Адам Міхнік пропонує
шукати перш за все в молодому поко
лінні, яке не пам’ятає, що таке страх, та
в нових технологіях, без яких еволюція
неможлива.
― Я переконаний, що є позитивний
сценарій виходу зі складної ситуації
в наших країнах, — додав польський
експерт, — але треба розуміти, де є
справжні загрози. Перша і найстрашні
ша загроза — етнічний шовінізм, який
декламує „Польща — для поляків“,
„Україна — для українців“, „Росія —
для росіян“. По-друге: корупція — це
хвороба всіх наших країн.
Проблемою для молодого поколін
ня, на думку учасників дискусії, є те, що
їм дуже легко нав’язати брехню про
минуле. Тому молодь має розуміти, що
знання і освіта мусять ставати основою
їхньої діяльности і лише це убезпечить
молодих людей від перетворення на
політичних маріонеток.
Наталія ПАВЛИШИН

Одинадцять років поспіль 16 вересня,
у день зникнення Георгія Ґонґадзе,
громадськість організовує акції
його пам’яти та вшановує всіх
загиблих журналістів. Цьогоріч у
Львові акція традиційно відбулася
без будь-якої партійної чи організаційної символіки. Біля пам’ятника
Шевченку встановили стенди з
інформацією про Ґонґадзе та переліком імен загиблих журналістів, а
на землі із запалених свічок виклали
ім’я Гія. Усім присутнім розповіли про хід розслідування справи
зникнення журналіста, а після цього
запалювали свічки біля Дерева
пам’яти на проспекті Свободи та
переглядали документальні фільми
про стан свободи слова в Україні та
про справу Ґонґадзе. Вшанували загиблих журналістів у Києві, Харкові,
Одесі, Івано-Франківську, Дрогобичі,
Маріуполі, Черкасах та Рівному
Для внесення до списку ЮНЕСКО відібрали вісім українських дерев’яних
церков: чотири представляють
Львівщину, дві — Івано-Франківщину
і дві — Закарпаття. Відповідно до
вимог ЮНЕСКО, передусім важлива
ідентичність та інтегральність церковної споруди: пам’ятка має бути
збудована з автентичних матеріялів,
а також збережений історичний
ландшафт, зокрема й зелені насадження. До того ж про пам’ятку повинна дбати держава. Цього року до
списку пам’яток ЮНЕСКО ввійшли
митрополичі палати в Чернівцях.
Також неабиякі шанси має стара
частина Кам’янця-Подільського та
Одеси.
18 вересня у Львові пройшов велосипедний парад у сукнях. Близько
50 дівчат у сукнях на велосипедах
проїхали центральними вулицями
міста. Головна мета заходу — популяризація велосипеду, як зручного
та мобільного засобу транспорту у
місті і руйнування стереотипів, що
їзда на велосипеді змушує носити
спортивний, спеціялізований одяг.
Такі ж акції у вересні пройдуть на
центральних вулицях Києва, Донецька, Одеси та Херсона. Веломарафон у спідницях планують зробити у
Львові традиційним.
За матеріялами інформаґенцій
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форум видавців

Багато книг, зустрічей, презентацій, дискусій…
→ Закінчення. Початок на 4 с.

Світлина Наталі Яценко

Іще 16 книжок потрапило у перелік
найкращих на цьому Форумі. Серед
них ― навчальний посібник Б. С. Чер
кеса, С. М. Лінди „Архітектура сучас
ності. Остання третина ХХ ― початок
ХХІ століть“. За нього Видавництво
Львівської політехніки отримало гра
моту. Окрім цього, 14 видань різного
спрямування здобуло відзнаку Малих
журі, 20 ― спеціяльні й персональні
відзнаки.
Захід, який закривав Форум ви
давців ― Свято читання в країні
ангелят, встановив свій рекорд:
майже 3620 його наймолодших від
відувачів у парку ім. Івана Франка

протягом кількох годин власноруч
виготовили найдовшу дитячу книгу
― „Книгу дитячих цінностей“. Її до
вжина ― 42 метри. Рекорд офіційно
зафіксовано і занесено до Книги
рекордів України, а згодом, мож
ливо, потрапить і до Книги рекордів
Гіннеса.

Проєкти закордонні
й наші
Найбільш розлого представила себе
на Форумі видавців Швейцарія ―
спеціяльний гість серед країн. Щодня
в театрах „Воскресіння“ й Курбаса
відбувалися літературні зустрічі
швейцарських і українських пись
менників. Поети читали
переважно верлібри,
пейзажну, громадянську
й інтимну лірику, розду
мували про свою роль у
суспільстві, національні
відмінності обох літера
тур, про проблеми, які
можуть виникати під
час перекладу текстів з
однієї мови на иншу. Ці
акції були лише части
ною виставки „Swiss Lib.
Швейцарські літературні
гастролі“, розташованої

у Палаці мистецтв. Там мультиме
дійне бібліотечне містечко давало
змогу побачити відвідувачам Фору
му різноманіття і мовну строкатість
швейцарської літератури, почути, як
самі автори висловлюються про свою
працю у коротких відеоінтрев’ю.
Щоб вразити сучасного читача,
сучасному поетові не достатньо про
сто вийти на сцену й прочитати вірш.
Тому доводиться вдаватись до гумору
й вигадливости у поданні текстів. Роз
ворушити глядачів були покликані
принаймні дві події ― „Вечір іроніч
ної поезії“ та „Ніч еротичної поезії“.
Перша ― це неймовірна суміш іронії,
епатажу, драйву та музики, друга ―
еротики, інтиму та поезії.
Ще однією незвичною акцією став
футбольний матч між командами на
ших і закордонних письменників. По
єдинок відбувся в рамках презентації
збірки „Письменники про футбол“,
упорядником якої є Сергій Жадан.
Завершився матч поразкою наших
письменників з рахунком 3:6. „Пись
менники дякують усім, хто прийшов
підтримати їх на футбольному майдан
чику. Команди бились як леви, і наша
збірна готується тепер до презентаціїматчу в Харкові“, ― написав згодом у
соціяльній мережі Жадан.
Наталя ЯЦЕНКО

після заходу сонця

Звучали вірші і добра музика

П

ро книжковий ярмарок, презентації нових книг та
автограф-сесії авторів у рамках щорічного форуму видавців відомо багатьом, та набагато менше людей стали
відвідувачами Форуму після заходу сонця.
На завершення кожного
форумівського дня був кон
церт українських виконав
ців, а саме виступи гуртів
„От Вінта“, „Перкалаба“,
„Zapaska“, „Люди добрі“
„Один в Каное“ та „Очеретя
ний кіт“. У суботу вкотре від
булася „Ніч поезії та музики
нон-стоп“. На превеликий
жаль, доступ до деяких з
цих заходів для пересічного
відвідувача було закрито,
адже приміщення, де відбу
валися концерти, не могли
вмістити всіх бажаючих.
Для прикладу, щоб відвіда

ти концерт „Перкалаби“,
потрібно було заздалегідь
резервувати столики, про
що в програмі Форуму не
було зазначено.
Проте на „Ніч поезії і
музики нон-стоп“ змогли
потрапити всі бажаючі. Вар
тість вхідного квитка була
досить доступною. Хто за
пізнився більш як на годину
і не знайшов вільного місця
ані в партері, ані на балконі
Першого українського те
атру для дітей та юнацтва,
зміг тут розміститися на
підлозі, або ж постояти. Зі

сцени звучали вірші різними
мовами та на різну темати
ку. Хтось читав свої твори з
пам’яти, хтось ― з роздру
ківок, дехто ― з мобільного
телефону (як-не-як вже тре
тє тисячоліття…) ― дружня
атмосфера глядачів та їх
відкритість дозволяла все.
Спостерігаючи за глядача
ми, склалося враження, що
сучасну поезію не зрозуміла
навіть молодь, бо дехто,
певно, прагнучи налашту
ватися на хвилю автора,
захопив із собою слабо- або
й дуже градусні напої і звук
перекочування пляшок під
кріслами доповнював бо
гемну атмосферу…
У рамках Форуму прой
шов і фестиваль „Молода

республіка поетів“, де кожен
бажаючий протягом двох
днів у галереї „Дзиґа“ мав
змогу почути твори пере
можців. Участь у конкурсі
взяло кілька сотень мо
лодих поетів та виступити
мали змогу лише двадцять
найкращих.
Завершив Форум кон
церт гуртів „Zapaska“, „Люди
добрі“ та „Очеретяний кіт“ в
клубі-ресторані „Атмосфе
ра“. Заключний концерт був
повністю молодіжний ― без
пафосних промов організа
торів, влади та меценатів,
просто хороша музика в
затишній атмосфері, в ком
панії близько ста глядачів.
Орест КОНДРАТОВИЧ

ч. 26 (2746)
22 — 28 вересня 2011

високі ноти

овий сезон у Львівській філармонії,
відкрившись 16 вересня концертом
з класичних творів, обіцяє бути насиченим цікавими подіями, виступами славетних виконавців світової академічної
сцени, несподіваними проєктами, і,
звичайно, музикою.

Насамперед багато нового й не
сподіваного чекатиме на слухача у
наповненні концертної програми і в
структурній організації концертного
життя: почуємо таких метрів, як Олег
Криса, Роман Кофман, Ігор Блажков і
Вікторія Лук’янець, також цілу плеяду
майстрів і колективів, а сам сезон буде
поділено на частини відповідно до пір
року — „Осінь“, „Зима“ та „Весна“. Щодо
„Літа“, то літо у Львові, на жаль, завжди
розважальне, а не культурне. Проте
наступного року, можливо, філармонії
вдасться реалізувати задум проведення
літнього фестивалю просто неба „Музи
ка древнього Львова“.

У новому сезоні відбуватимуться
і традиційні фестивалі, які щороку
проводить філармонія: з’їдеться сві
товий бомонд на 17-ті „Контрасти“,
на 4-й Фестиваль камерної музики
„Szymanowskі Quartet та друзі“, Фести
валь дириґентського мистецтва пам’яти
Миколи Колесси та на 31-і „Віртуози“.
Для любителів джазу буде своя про
грама: концерти легендарного колек
тиву „Джаз-тріо Юрія Боня“ й молодого
французького джазмена Марі Фаб’єна з
„Quartet + One“, проєкт Олени Леонової
„That crazed girl“.
Гастролери на сцені філармонії — бу
денність, між ними — виступи місцевих
музикантів — сезон „Осінь“ склада
тиметься з 80 концертів. Тож до кінця
року у, треба зауважити, оновленій
філармонії — фойє та сходи оздоблені
італійським мармуром, на дверях —
вітражі, відновлена колористика залу
дорадянських часів — майже щодня
звучатиме музика.

на канапі

„Музей сучасного мистецтва“

С

учасне мистецтво, яке
твориться у Львові, наразі розкидане по галереях
міста, тоді як у европейських країнах, та навіть
у Києві, існують для його
експонування спеціяльні
музеї і центри. Хоч трохи,
тимчасово, вирішити цю
проблему покликана виставка, зініційована галереєю „Зелена канапа“.

У галереї до 2 жовтня можна огля
нути роботи від початку 90-х до 2000-х
років, переважно з приватних колек
цій, художників Бориса Буряка, Воло
димира Богуславського, Сергія Гая,
Михайла Демцю, Влодка Кауфмана,
Володимира Костирка, Юрія Коха, Сергія
Міхновського, Любомира Медвідя, Сер
гія Савченка, Петра Сипняка й Романа
Романишина. Всі вони представляють
сучасне мистецтво „доперформенс
ного“ періоду. Твори каталогізовано
в буклеті, в якому, крім репродукцій,
вміщено біографії художників та історії
появи кожного виставленого твору.
Відкриття виставки „Музей сучасного
мистецтва“ стало приводом для роз
думів і полемік між людьми, які творять
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коротко

Жодного дня без музики

Н

[культура]

культурний простір міста. Так, на думку
Зеновія Мазурика, голови Асоціяції му
зеїв та галерей Західного регіону, „музей
сучасного мистецтва не має бути тради
ційним музеєм, експозиція в ньому має
бути змінною, тому варто навіть радше
думати про створення центру сучасного
мистецтва, а не музею“. Але що б то у
нас не гадали (створити центр чи музей),
реалізація задуму наштовхується, принай
мні, на дві перешкоди: брак відповідного
приміщення для експозиції і брак спіль
ного розуміння самого поняття сучасного
мистецтва. Тому наразі питання створен
ня такого музею (чи то пак — центру) у
Львові залишається на рівні концепції.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

Упродовж 16 — 17 вересня у Харкові вперше відбулися Дні Львова.
Завдяки ним харків’яни більше
дізналися про львівську культуру,
історію та науку. Під час відкриття
Днів Львова харків’янам було
урочисто передано скульптуру
Лева, яку розмалювала студентка
ЛАМу Тетяна Цюпка. У книгарні
„Є“ репрезентовано книжку про
Львів, а на площі біля Опери
відбувся показ вистави „Глорія“
театру „Воскресіння“.
15 вересня у Львівській галереї
мистецтв відкрилася виставка
кримського скульптора Айдера
Алієва. Однією з головних тем
творчости цього митця, лавреата Національної премії України
ім. Т. Шевченка, є трагічна доля
корінного народу Криму.
16 — 18 вересня у Кам’янціПодільському відбувався
AntiMoney фестиваль „Республіка“. Цьогорічний фестиваль
пройшов під гаслом „Не все, що
написано на стіні — реклама. Не
все, що лунає зі сцени — комерція“. На фесті виступило понад 20
музичних гуртів, відбулися різноманітні майстер-класи з акторського мистецтва, зі стрільби з
лука, хендмейд ярмарок. Родзинкою фестивалю став розпис стін
міста, яку здійснили художники з
України, Росії, Білорусії та Еспанії.
23 вересня у Хмільному домі Роберта Домса відбудеться концерт
Марії Бурмаки. Щоб послухати
сучасну українську популярну
музику і пісні співачки, приходьте
туди о 21.00. Напередодні концерту квитки будуть коштувати 75
грн., у день заходу — 100 грн.
У галереї „Бонтон“ до 2 жовтня
триватиме малярська виставка
Ольги Погрібної-Кох та Юрка Коха
„Звірята грають в казино“. Цей
„азартний“ проєкт — іронічноностальгічний сіквел відомої на
весь світ серії американського
художника Кассіуса Куліджа
„Dogs Playing Poker“. Крім цього,
до 30 вересня у кав’ярні-галереї
„Штука“ триватиме ще одна виставка малярства авторства Юрка
Коха „Стінопис Leopoliensis“.
За матеріялами інформаґенцій
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театр сучасности

Розповідь театрального крісла
„Мина Мазайло“ на заньківчанській сцені

Світлини Тараса Валька

Колись Станіславський ка
зав, що театр починається з
вішаків. Цьому афоризмові
класика сценічного мисте
цтва можуть заперечити
ноги як юних критиків, так
і китів театрознавчої науки,
які в силу і зацікавлення, й
естетико-професійної необ
хідности частенько відві
дували різноманітні дійства
у театрі. Дивитися вистави,
зазвичай, доводиться зі схо
дів на „гальорці“, але инко
ли казково щастить — і ось
зручно вмощуєшся у крісло.
Театральні крісла — не
просто стільці з номером,
а тим більше кріселка зань
ківчанські (на думку автора
цих рядків, кожному з них
уже давно треба присвятити
окрему розлогу статтю!) —
свідки театральних подій —
можуть багато розказати,
треба тільки навчитися слу
хати.
Отже: місце дії — Театр
імени Марії Заньковець
кої, час — після спектаклю
„Мина Мазайло“. Дія: роз
мова кріселка з кулісами,
які досі були мовчазними
учасниками вистави, чи то
так тільки здавалося?
Куліси: „Втілення творів
М. Куліша на театральній
сцені, як правило, було спро
воковано певним зламом чи
то суспільно-політичним, чи

ментально-етичним. Тож
заньківчанською сценою
пройшла вже ціла шерега
кулішевих персонажів — від
Гуски до Ґраси й Малахія
включно. Проте режисер
Г. Шумейко побачив світо
глядну актуальність цього
автора і саме цього твору
для сучасного глядача. А
відоме заньківчанське кре
до, що його виголосив Б.
Романицький: „Ми — театр
сучасности“, змушує заньків
чан ці злами життя фіксувати
постійно, тільки тут і тепер“.
Крісло № 8: „Можливо
тому, для підкреслення
нелінійности часу й акту
альности конфлікту, у сцено
графії використано космічні
мотиви з поєднанням зо
браження тогочасних афіш.
Основними елементами
сценографії виступають чо
тири конструкції у вигляді
рухомих дверей, а осно
вні реквізити, що їх вико
ристовують герої (мітла,
стільці та ин.), розміщені
на просценіумі, додатково
підкреслюю чи умовність
часу дії. Проте підсумок
такого вирішення виявився
не зовсім вдалим. Поліфунк
ціональність та філософське
узагальнення, цікаві самі
собою, тут існували лише
паралельно зі сценічною
дією, аж ніяк не творячи

єдиного організму вистави,
а то й навпаки, були пере
шкодою. Скажімо, Невідома
(М. Солук) часто плуталася
в деталях свого ефектного
костюма, намагаючись роз
крутити космічні двері!“
Куліси: „Режисера Г. Шу
мейка з-поміж инших його
колег виділяє повага до
літературного тексту, від
сутність бажання його „по
кращити“ відповідно до
власних смаків чи на догоду
публіці. В цій поставі він
виділив одвічний конфлікт
поколінь батьків і дітей,
який має в своїй основі
багато складників: вихован
ня, друзі, навчання і т. ин.
Прагнення Мини Мазайла
змінити прізвище насправді
здається тільки приводом
до вияву конфлікту назов
ні із сином Мокієм. Хоча
вистава розтягнута, все ж
її наскрізна дія виразно
тримається завдяки вдало
знайденому темпоритму,
який посилила вдала хоре
ографічна постава (О. Бала
ян) і музичне оформлення
(Р. Цись). І нехай це когось
здивує — розтягнутість ви
стави допомагала акторам
до дрібниць вибудовувати
характер свого персонажа,
що слугує добрим вишко
лом, особливо для акторів
молодшого покоління.

Історичне тло постави,
так званий період україні
зації, обіграний у ґротес
ковій манері. Це підкрес
лило характери головних
персонажів, розширивши
можливості для акторських
знахідок та імпровізації“.
Крісло № 8: „Постава Ку
лішевого „Мини Мазайла“
в інтерпретації Г. Шумейка
позначена також окремими
вдалими акторськими робо
тами, насамперед: Мокій
(В. Коржук), Уля (М. Шумей
ко), Лина (Л. Остринська),
Мина Мазайло (Б. Козак),
дядько Тарас (С. Глова). Вар
то відзначити роботу Ю. Ми
хайлюк. Її Рина — це вдала
роль молодої актриси, яка
з перших, ще студентських,
робіт продемонструвала
своє обдарування у трагіч
них і трагікомічних ролях
(„Суботня вечеря“ Ш. Алей
хема та „Сестри Річинські“
І. Вільде). Юлія Михайлюк ―
одна з найперспективніших
актрис-заньківчанок молод
шого покоління“.
…Ось про що тихенько
могли розмовляти театральні
куліси і кріселка. Їх нечутні го
лоси серед загального шуму
після закінчення вистави та
оплесків, невдовзі стихли в
очікуванні нових постав.
Оксана ПАЛІЙ,
театрознавець
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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 ви
різку з газети принеси в редакцію тижневика „Аудиторія“ (вул. С. Бандери, 12,
кімн. 229). 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 друкуються в газеті, журі визначить переможців, які отримають від
редакції нагороди.
Відповіді на запитання другого туру приймаємо до 26 жовтня.
Тур другий
1. Скільки країн бере участь у Болон
ському процесі:
а) 46; б) 53; в) 101?
2. На кордоні яких країн під землею
пролягає найбільший у світі прискорю
вач елементарних частинок ― Великий
адронний колайдер:
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a) Швейцарії та Німеччини; б) Німеччини та Франції; в) Франції та
Швейцарії?
3. Поблизу якого міста героїчно загину
ли українці, про яких писав Т. Шевчен
ко: „Нас тут триста, як скло, Товариства
лягло! і земля не приймає“:
(під: а) Крутами; б) Берестечком;
в) Жовтими Водами)?

4. Коли над Львівською політехнікою
вперше замайорів український синьожовтий стяг:
а) 18 серпня 1991 р.; б) 18 жовтня
1990 р.; в) 18 листопад 1989 р.?
5. Як називається книжка із серії „Біблі
отека газети „День“, яку презентували
на 18 Форумі видавців у Львові:
а) „Екстракт+200“; б) „Сила м’якого
знака“; в) „Україна Incognita“?
6. Зйомки якого українського фільму
частково відбувались у Львові:
а) „Штольня“; б) „Йшов трамвай
№ 9“; в) „Помаранчеве небо“?
7. Хто з українських спортсменів має
найбільше Олімпійських нагород :
а) Валерій Борзов (легка атлетика);
б) Лариса Латиніна (спортивна
гімнастика); в) Яна Клочкова (плавання)?

Кросворд
Горизонтально:
3. Назва величезних смерчів із сильним вітром, опадами у
Північній Америці. 6. Артист цирку, який виконує складні
гімнастичні вправи. 8. Одиниця вимірювання довжини.
9. Учасниця бунту, підбурювачка до бунту. 10. Діяльний
член громадської, наукової чи якоїсь иншої організації.
12. Міжнародне позначення Півночі. 13. Розділ меха
ніки. 15. Скляна, фарфорова лабораторна посудина
грушеподібної форми з довгим носиком, повернутим
убік. 17. Півострів у Центральній Америці, на території
Мексики, Гватемали і Белізу. 19. Пристрій для утриман
ня на місці суден, плавучих маяків. 20. Місто на півдні
Франції, де жив Вінсент ван Гог. 21. Таємний агент, який
проникає в нелегальну організацію з метою навмисного
підбурювання осіб до згубних для них вчинків. 22. Само
стійна робота учня у вигляді письмового викладу своїх
думок на задану тему. 24. Місто в Італії з дзвіницею, яка
має значне відхилення від вертикалі. 25. Давньогрецька
посудина із завуженим дном, високим горлом та двома
ручками. 28. Високий дитячий голос у хлопчиків. 30. Ве
ликий вокально-інструментальний твір для солістів,
хору і оркестру. 31. Гостре інфекційне захворювання,
що викликається вірусом і передається слиною хворої
собаки, кішки. 32. Захисник якогось учення, теорії, течії.
33. Майстер, що виготовляє солодощі. 34. Шотландська
вівчарка. 35. Пустеля у Північному Чилі. 36. Міський
електротранспорт.
Вертикально:
1. Настій чаю, залитого окропом. 2. Друкувальний при
стрій, що підключається до комп’ютера. 4. Прилад для
одержання озону з повітря. 5. Утеплене приміщення для
зимівлі бджіл. 6. Донька царя Міноса, що вивела Тезея
з Лабіринту за допомогою клубка ниток. 7. У грецькій
міфології донька Едіпа, яка, всупереч наказові царя Фів,
поховала тіло брата Полініка. 9. Країна, в якій людина
народилася і є її громадянином. 11. Механічний лічиль

ник, що показує грошові ставки, зроблені на якогось коня
на кінних перегонах. 14. Хімічний елемент, інертний
газ. 16. Сцена для виступу акторів, музикантів, співа
ків. 17. Давньоримська богиня неба, дружина Юпітера.
18. Тонко зсукана, скручена пряжа, що використовується
для шиття. 23. Група осіб на чолі з ректором, яка керує
університетом. 24. Елемент піднесености, схвильованости
у чому-небудь; пафос. 26. Віра в існування надприродних
сил та в можливість спілкування з ними людини. 27. Най
краща пора в розвитку фізичних і духовних сил людини,
її молодости, краси, таланту. 29. Столиця Ірану. 30. Збори
кардиналів у Ватикані, на яких обирають папу.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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запрошення до обговорення

експрес-оголошення

„Конституційна реформа: студентський погляд“

Вважати недійсними:
утрачений диплом ФВ № 791040, виданий
Львівським політехнічним інститутом на
ім’я Давиденко Наталії Іванівни;
утрачений диплом ПВ № 024105, виданий
Львівським політехнічним інститутом на
ім’я Кам’янського Ігора Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Зубатого Михайла
Андрійовича;
утрачений студентський квиток
№ 0814352, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Чжана Юйжуня;
утрачену залікову книжку № 0982259,
видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Березюка
В’ячеслава Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гімбі Мартіньо Футі;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кожака Віктора Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шпарука Олега Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Яцків Ольги Орестівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сениської Юлії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Данилюк Мар’яни
Ігорівни.

У

Києві Національний студентський
союз спільно зі Студентським захистом проведуть круглий стіл з обговорення конституційної реформи
в Україні.
В обговоренні візьмуть участь
представники студентства вищих на
вчальних закладів України, представ
ники юридичної служби Адміністрації
Президента, провідні юристи та инші.
Аби стати учасником круглого сто

лу потрібно до 10 жовтня надіслати
на електронну адресу nsspresident@
gmail.com тези виступу щодо бачення
конституційних реформ в Україні (до
двох сторінок), вказати контактну ін
формацію (прізвище, ім’я, по батькові,
місце навчання, телефон, електронну
адресу) та тему листа „Конституційна
реформа: студентський погляд“.
Докладнішу інформацію можна
почерпнути на сайті http://nss.org.ua.

громадські ініціятиви

Повстанська ватра чекає

З

6 до 9 жовтня в околицях села
Уніж, що на Івано-Франківщині,
на березі річки Дністер, відбудеться
молодіжний табір-джамборі „Повстанська ватра 2011 — УНІЖ“. Організатором табору є ВМГО „Молодіжний націоналістичний конгрес“
за підтримки ВМГО „Національний
студентський союз“.
На молодь чекають інтерактивні
лекції та цікаві дискусії з відомими
особистостями на різноманітну тема
тику (історія, мистецтво, політика, біз
нес), пейнтбол, туристичні змагання,
спортивні ігри, вивчення народних та
повстанських пісень і зустрічі з ветера

нами УПА. Завершенням кожного дня
буде цікава і весела ватра.
Гостями та лекторами „Повстан
ської ватри“ будуть: народний депу
тат України Андрій Парубій, експерт
Інституту політичної освіти Олександр
Солонтай, директор Мистецької агенції
„Наш Формат“ Влад Кириченко та инші.
Усі охочі стати учасниками „По
встанської ватри“ можуть зголошу
ватися до 3 жовтня, за електронною
адресою http://vatraunizh.blogspot.
com/p/blog-page_03.html. Доклад
нішу інформацію про табір можна
знайти за адресою http://vatraunizh.
blogspot.com.

варто знати

„Чорна пляма“ суспільства —
виплата заробітної плати „у конвертах“

Питання про легалізацію заробітної
плати сьогодні як ніколи актуальне.
Україна прагне в Евросоюз, а грубе
порушення чинного законодавства
гальмує економічний розвиток дер
жави, провокує низький рівень життя.
Одним із напрямків роботи Пен
сійного фонду є легалізація заробіт
ної плати, виведення оплати праці
з „тіні“. Адже це передовсім, удар
по майбутніх пенсійних виплатах
громадян, адже відсутність запису в
трудовій книжці позбавляє працівни
ків пенсійного стажу. По-друге, удар
по місцевому бюджету, який недо
отримує необхідні для фінансування
соціяльних потреб кошти. Кожен
розуміє, що виплата заробітної плати,
безумовно, приємна річ. Проте, при
її отриманні у „конверті“, відчуття
щастя поступово зникає, особливо
коли починаєш замислюватися про
пенсійне майбутнє.

Питання виплати офіційної, прозорої
зарплати сьогодні дуже актуальне. Адже
більшість працівників іноді свідомо пого
джуються на пропозицію роботодавців
отримувати офіційну (часто мінімальну)
та неофіційну (значно вище мінімальної)
зарплатню. Трапляється, що вони навіть
не знають про те, що їхня „прозора“
зарплата значно відрізняється від тої,
яка записана у відомості. Ця різниця
з’ясовується згодом, коли працівнику
потрібна довідка для пред’явлення у
Пенсійний фонд при оформленні пенсії.
Виплата заробітної плати „в кон
вертах“ призводить до втрати мож
ливости користування державними
гарантіями відповідно до чинного
законодавства, такими як: державна
допомога сім’ям з дітьми, соціяльна
допомога малозабезпеченим сім’ям,
субсидії тощо.
На жаль, значна частина громадян
не знає чинного законодавства про

працю. Працівники досі вважають,
що, як і раніше, відмітка в трудовій
книжці дасть їм можливість одержува
ти пенсію в повному обсязі, але це не
так. Адже Пенсійний фонд проводить
персоніфікацію, веде особові рахунки
щодо оплати пенсійних внесків кожно
му платнику, від суми яких буде нара
ховуватись відповідний розмір пенсії.
Принагідно, звертаємось до керів
ників, які надають перевагу виплаті
зарплати в так званих “конвертах” із
закликом проявити свою громадян
ську позицію і легалізувати реальну
зарплатню працівників не визначаючи
їм сумного майбутнього. Адже внаслі
док одержання зарплати „в конвертах“
вони позбавлені належного захисту
на випадок непрацездатности та при
речені на мізерну пенсію.
Управління ПФУ
в Залізничному районі м. Львова

[реклама та оголошення]
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Многая літа!
Щиро вітаємо з Днем народження проректора з на
вчальної роботи та міжнародних зв’язків
Юрія Михайловича РАШКЕВИЧА.
Нехай здійсняться всі Ваші задуми, і кожен Ваш день
буде осяяний почуттям любови та взаєморозуміння, а добре здоров’я і гарний настрій стануть
запорукою Вашої успішної та плідної праці!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
22 вересня — „Карміна Бурана“ (опера). 18.00.
24 вересня — „Богема“ (опера). 18.00.
25 вересня — „Набукко“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
23 вересня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
24 вересня — „Одруження“. 18.00.
25 вересня — „Візит літньої пані“. 18.00.

Камерна сцена
27 вересня — „Дама з собачкою“. 17.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
23 вересня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.
24 вересня — „Лісова пісня“. 19.00.
25 вересня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський драматичний театр імени Лесі Українки
27 вересня — „Сорочинський ярмарок“. 15.00.
28 вересня — „Приборкання норовливої“. 16.00.

Перший український театр для дітей та юнацтва
23, 27 вересня — „Малюк і Карлсон “. 12.00.
24 вересня — „Пеппі Довгапанчоха“. 14.00.
25 вересня — „Русалонька“. 12.00; 15.00.

Будинок орґанної та камерної музики
24 вересня — Концертна програма „Ave Maria“. Вокал і орґан. 17.00.
25 вересня — Музика бароко. Солісти — Мар’яна Лаба (вокал),
Олена Мацелюх (орґан). 17.00.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №110800.
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увага: фотоконкурс!

Зупини щасливу мить!
Умови та вимоги до фоторобіт — у числі 25. Роботи
приймаємо до 1 жовтня 2011 року за адресою: Львів,
вул. С. Бандери, 12, головний корпус Львівської політехніки, 2 пов., кімн. 229. Тел. для довідок: 258 26 08.

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)_ _________

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

Колектив кафедри теоретичної і прикладної
економіки Інституту економіки і менеджменту
Львівської політехніки сумує з приводу передчасної смерти працівника кафедри
Оксани Романівни Дацько
і висловлює щире співчуття рідним, колегам по роботі та знайомим.

Т И Ж Н Е В И К

Головний редактор —Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —
Тетяна ПАСОВИЧ
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
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культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
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„ АУД И ТО Р І Я “

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 сторінці — світлина Наталії Павлишин,
на останній — Н. Павлишин, І. Шутки, Н. Яценко.

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

Форум видавців — свято тих,
хто любить читати

