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Українська освіта має орієнтуватися  
на Захід чи Схід?

Схід чи Захід? — запитання, 
яке нам доводилось чути 
тисячу разів. На нього 
шукали відповідь кращі 
українські уми. Тим не менше 
це нав’язливе протиставлен-
ня і нині висить у повітрі, 
здається, так і не отримавши 
однозначної відповіді. Але 
сьогодні мова не про гео-
політику чи безпеку, а про 
освіту. Напередодні про-
фесійного свята працівників 
освітньої сфери ми вирішили 
запитати педагогів і студен-
тів, з яким простором — 
західним чи східним, на їхню 
думку, мала б інтеґруватися 
українська система освіти? 
Де більше можливостей, 
якости, перспектив?

Приєднавшись до Болонського 
процесу у 2005 році, Україна 
закріпила свої евроінтеґраційні 
прагнення: курс на формуван-
ня Зони европейської вищої 
освіти. Йдеться про зміцнення 
взаємозв’язків з освітніми 
системами инших 45-ти країн, 
що передбачає мобільність 
громадян з метою навчання 
чи працевлаштування і т.д. 
Поряд з цим у нашій освіті за-
лишається ще багато неодноз-
начного, як ось — рівняння 
на східного сусіда. До при-
кладу — написання спільного 
підручника з історії.

Таке та инше мимоволі на-
штовхує на думку, що питан-
ня про інтеґрацію — питання 
не тільки керунку (східного 
чи західного), а й питання 
про можливу, допустиму міру 
цієї інтеґрації. Поглядаючи з 
довірою на Европу, опитані 
кажуть, що чужий досвід 
знати та переймати можна й 
потрібно, але то треба робити 
критично і прагматично. 
Дехто вважає оптимальним 
варіянтом виробити власну 
освітню модель.

Данило Бондар, студент четвертого курсу Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки, начальник застави „Львів“ 
Федерації скаутів „Галицька Русь“:

„Треба триматися східного напряму“
Вважаю, що наша освіта краща, ніж европейська і що нам треба 
триматися східного напряму. Адже на Заході хорошу освіту може 
отримати тільки той, хто має гроші. А у нас цей чинник відіграє  
другорядну роль. Тож маємо інтегруватися зі Сходом: Білорусія, 
Росія. Але, звичайно, у цієї інтеграції є межі. Неправильно, вважаю, писати спільні 
підручники з історії, тому що кожна країна повинна мати свій, незалежний ні від кого 
погляд на минуле. Адже бачимо сумний приклад Білорусії, яка великою мірою втратила 
свою ідентичність, культуру, мову.

Любов Чумак, заступник директора Львівської академічної гімназії:

„Виробити свою модель“
Думаю, для нас найкращий варіянт — виробити свою модель, ви-
користовуючи позитивний досвід инших країн і орієнтуючись на 
те, щоб у школі дитина мала змогу всебічно розвиватися, вчилася 
мислити, а в старших класах могла вибрати конкретний, відповід-
ний до її здібностей і вподобань напрям. 

Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА 

володимир Нестер, асистент кафедри прикладної математики та 
комп’ютерних інформаційних систем Української академії друкарства:

„Зміни мають відбуватись на всіх рівнях“
Зараз освіта в Україні є у надзвичайно складному стані. Це суміш 
радянських залишків, европейських початків і вже вкорінених, 
зазвичай недобрих, схем. Я вважаю, що цьому не зарадить жодна 
інтеграція з будь-яким простором, а лише вироблення власної 
моделі освіти. До того ж її мають сформувати люди, які чітко розу-

міють, як і для чого це потрібно робити. Зміни мають відбуватись на всіх рівнях — від 
дитячого садочка до вищої школи — й відповідати викликам сучасного світу. 

Іванна Голуб, доцент кафедри прикладної лінгвістики Львівської по-
літехніки:

„Україна зробила свій вибір — це Захід“
Приєднавшись до Болонської конвенції, Україна зробила свій ви-
бір. Бачу, що цей вибір підтримує більшість студентської молоді. 
Як викладач німецької мови я помітила зростання інтересу сту-
дентства (причому різних спеціяльностей) до вивчення іноземних 
мов. Молоді люди часто хочуть повчитися в маґістратурі чи пройти 
практику за кордоном, взяти участь у міжнародних програмах. За моїми спостережен-
нями, студентське життя за кордоном різноманітніше і цікавіше, ніж у нас: там студент 
усвідомлено обирає свій фах, формує свою навчальну програму.

Вітаємо працівників освіти 
з професійним святом!
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Дмитро Волинюк — не випадкова 
людина в науці. Ні, він не почав за-
йматись науковими дослідженнями 
з першого курсу навчання, наукою 
зацікавився, як і більшість студентів-
науковців, із останніх курсів. А от його 
керівник розгледів у ньому науковий 
потенціял і риси, потрібні для занять 
наукою, із самого початку.

― Цього хлопця я знаю з першого 
курсу, — пригадує завідувач кафедри 
електронних приладів професор Зе-
нон Готра. — Він з Дземброні (Івано-
Франківська область), це 800 метрів 

над рівнем моря. Йому взимку було 
складно добиратися до школи, то 
він жив в інтернаті, до батьків їздив 
тільки на вихідні, та й то не на кожні. 
Я зразу зрозумів, що це самостій-
на людина, він не мав тепличних 
умов. Звідси його працездатність, 
цілеспрямованість. Я побачив, що 
з нього буде толк. І не помилився. 
Він працьовитий, мислячий, ана-
літичний, має почуття обов’язку та 
инші якості сучасної ділової людини. 

[nota bene!]

Закінчення на 8 с. →

На території Львівської політехніки 
(між корпусами, що на вул. Ко-

лесси) 21 вересня відбулося урочисте 
посвячення відновленої фігури Ма-
тінки Божої. Робота з відновлення 
скульптури тривала понад півроку. 

Ідея відновлення скульпт ури 
належить завідувачеві відділу стан-
дартизації, метрології і сертифікації 
Львівської політехніки Любомиру 
Михайлюсю, а реставраційні роботи 
проводив скульптур Юліян Квас-
ниця. Активну підтримку надала 
академічна спільнота Львівської 
політехніки. 

Освятили скульптуру священики 
Центру студентського капеланства 
Львівської архієпархії УГКЦ. 

― Сьогодні велике свято не тільки 
для самої церкви, яка святкує Різдво 
Пресвятої Богородиці, а й свято у 
Львівській політехніці, — наголосив 
отець Богдан Грушевський. — Ця 
фігура Богородиці — видимий про-
яв невидимої Божої ласки. Пресвята 
Богородиця стала для нас непере-
січною особистістю: вона зробила 
можливим спасіння всього людства. 
Пресвята Богородиця своєю при-
сутністю тут буде спонукати всіх до-

лучати свій духовний потенціял для 
реалізації наших завдань, потреб і 
можливостей. 

Наталія ПАВЛИШИН

духовні символи

Під покровом Богородиці

формула успіху

Науку робити — не мішки носити

Серед двох політехніків, котрі отримали гранти Прези-
дента України на 2011 рік на підтримку своїх наукових 

досліджень, — докторант кафедри електронних приладів 
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та елек-
тронної техніки Дмитро Волинюк. Молодий науковець 
отримав фінансову підтримку на проведення наукового 
дослідження „Розроблення методів підвищення ефек-
тивности світловипромінювальних елементів на основі 
органічних матеріялів для пристроїв мікроелектроніки“.

коротко

У рамках Форуму „Европейська 
система освіти ХХІ століття“ 22 ве-
ресня відбулась реґіональна зустріч 
міністрів з питань реалізації Евро-
пейського простору вищої освіти під 
головуванням першого заступника 
міністра Євгена Суліми. Учасники 
обговорили досвід розроблення 
національних рамок кваліфікацій у 
представлених на зустрічі країнах, а 
також инші найбільш актуальні про-
блеми реформування вищої освіти. 
Представники ухвалили рішення 
розпочати реґіональну співпрацю 
та проводити регулярні зустрічі з пи-
тань розроблення і запровадження 
національних рамок кваліфікацій.

Минулого тижня українська делега-
ція із понад 400 учасників (освітян 
та науковців) на чолі з міністром 
Дмитром Табачником перебувала 
у Москві у рамках проведення Днів 
освіти і науки України в РФ. Учас-
ники разом зі своїми російськими 
колегами відвідали різні навчальні, 
наукові заклади Москви, взяли 
участь у спільних освітніх заходах. 
Під час брифінгу міністр розповів, 
що в одній тільки секції „вища осві-
та“ було підписано більше 20 угод.

Сша готові постачати обладнання 
для науково-дослідного інституту 
взамін на відмову України від ви-
сокозбагаченого урану, повідомив 
Президент Віктор Янукович. Він 
сказав, що розмовляв на цю тему з 
Президентом США Бараком Обамою, 
а низку відповідних документів, які 
дадуть гарантії з двох сторін,  пла-
нують підписати в рамках 66-ї сесії 
Генеральної асамблеї ООН.

Експертна робоча група Студентської 
ради при Львівській ОДа пропонує 
ввести іноземну мову до переліку 
обов’язкових предметів для ЗНО. 
Таку пропозицію серед инших група 
подала, опрацювавши запропоно-
ваний МОНМС проєкт Умов при-
йому до вишів України у 2012 році, 
повідомив радник голови ЛОДА Ана-
толій Ігнатович. Серед пропозицій, 
підтриманих облдержадміністраці-
єю, є пропозиції щодо розширення 
переліку предметів, які виносяться 
на ЗНО, зокрема, додати основи 
економіки, основи правознавства, 
суспільствознавство (людина і світ). 

За матеріялами інформаґенцій
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Постійна комісія з питань культури, 
історико-культурної спадщини, 

духовного відродження та засобів ма-
сової інформації Львівської обласної 
ради, виконуючи побажання багатьох 
громадських організацій, які ініцію-
ють побудову пам’ятників на могилах 
воїнів УПА, запропонувала ввести в 
план курсових робіт студентів Львів-
ської політехніки розробку проєкту 
типового надгробного пам’ятника 
полеглим у національно-визвольній 
боротьбі.

— Вважаю, що це питання є на 
часі, адже цю проблему у світі вже 
давно вирішили, — каже завідувач 
кафедри реставрації та реконструкції 
архітектурних комплексів Інституту 

архітектури Микола Бевз. — Для нас 
дуже почесно, що обласна рада дові-
рила розв’язання цієї проблеми саме 
студентам Львівської політехніки. На 
зустрічі з ректором нашого універ-
ситету Юрієм Бобалом і мною цю 
пропозицію озвучив  голова комісії 
Львівської обласної ради Орест Шей-
ка. Тоді ж ми й домовилися, що вже у 
першому семестрі цього навчального 
року запропонуємо групі студентів 
третього — четвертого курсів, які 
вивчають курс архітектурного про-
єктування, розробити такі проєкти як 
курсові роботи. Докладніше про те, як 
краще вирішити цю проблему, мова 
йшла безпосередньо на засіданні 
депутатської комісії. На думку депу-
татів (і ми це будемо враховувати), 

такі пам’ятники повинні бути впізна-
вані, як це прийнято на військових 
кладовищах у світі. Оскільки студенти 
виконуватимуть проєкти на конкурс, 
то не робитимуть робочих креслень. 
Вони працюватимуть радше над 
концепцією, адже для міста важливо 
вибрати певний образ й остаточно ви-
значитися, як виглядатиме пам’ятник. 
Сподіваємося отримати серію цікавих 
проєктів, а завдання журі — в грудні 
обрати найкращі з них. Найоптималь-
ніший варіянт можна буде адаптувати 
до конкретної реалізації. Тому запро-
понуємо його Львівській обласній 
раді, щоб депутати у наступному році 
передбачили в обласному бюджеті 
кошти на встановлення пам‘ятників на 
могилах воїнів УПА.

на замовлення влади

Проєкти пам’ятників виконають студенти

Цього літа дванадцять кращих 
студентів третього курсу Інституту 

геодезії Львівської політехніки, під 
керівництвом декана базової вищої 
освіти доцента кафедри вищої гео-
дезії та астрономії Богдана Паляниці, 
знайомилися з використанням сучас-
них GPS-технологій для проведення 
геодезичного знімання територій.

Вже кілька років поспіль студенти-
геодезисти вирушають для прохо-
дження навчальної геодезичної прак-
тики з GPS-технологій до духовної 
столиці Польщі — Кракова. Цього 
разу перший день розпочався у них 
із зустрічі з проректором Аграрного 
університету ім. Угона Коллантая 
професором Зеноном П’яновським. 
Він познайомив їх з історією свого 
університету, організацією навчаль-
ного процесу, основними напрямами 
наукових досліджень. 

— Нам дуже важливо, щоб наші 
студенти глибше ознайомилися з 
новітніми супутниковими техноло-
гіями та їхнім застосуванням при 
виконанні геодезичних робіт,— роз-
повідає Богдан Паляниця. — Таку 
можливість ми мали під час практики, 
коли наші і польські студенти, керів-
ником котрих був викладач Збіґнев 
Сейка, провели вимірювання GPS-
приймачами фірми Trimble у статич-
ному режимі та в режимі реального 
часу (RTK). Всі результати вимірю-

вання опрацьовували за допомогою 
сервісної програми POZGEO-D. 

— Дуже сподобалася екскурсія 
сучасним геодезичним корпусом, 
де кожну авдиторію обладнано но-
вітніми приладами, — додає студент 
четвертого курсу Михайло Стесович. 
— Ми захоплені всім побаченим, 
однак найбільше нас зацікавила 
перманентна станція, розташована 
безпосередньо на даху цього корпусу. 
Ми відкрили для себе багато цікавої 
інформації про цю станцію.

У вільний від практики час студенти 
оглядали Краків, відвідали Вавель, 
багато цікавих музеїв, сакральних 

місць, побували в соляній шахті „Ве-
личка“, що неподалік Кракова. 

— Працювати з польськими сту-
дентами було надзвичайно приєм-
но, — діляться враженнями від 
прак тики Ольга Гембусь та Тетяна 
Гураєвська. — Не заважав і мовний 
бар’єр, адже наші ровесники були 
дуже привітні й комунікабельні, до 
того ж маємо спільні інтереси й упо-
добання. А практика за кордоном 
допомогла нам відчути себе спеція-
лістами не лише у стінах Львівської 
політехніки, а й далеко від неї.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

геодезична практика

Вивчали сучасні GPS-технології у Кракові
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Підкажуть що, коли і де
Завдання Ради молодих учених — ін-
формувати молодих науковців про сти-
пендії, конкурси на здобуття ґрантів, 
конференції, семінари тощо і залучати 
їх до наукового життя, підтримувати й 
допомагати їм. В ІГСН починають ці-
кавитися можливостями для наукової 
самореалізації з третього курсу.

— Успішні в навчанні старшокурс-
ники проявляють активність, бо розу-
міють, щоб, скажімо, претендувати на 
якусь стипендію, треба мати певний 
науковий результат. Рада молодих 
учених надає їм необхідну інформа-
цію. Крім цього, нас цікавить потен-
ціял молодих науковців, адже РМВ 
виконує дорадчу функцію: готує та 
представляє Вченій раді, ректорату та 
структурним підрозділам університету 
пропозиції з розвитку та вдоскона-
лення наукової діяльности студентів, 
аспірантів, молодих учених; представ-
ляє кандидатів і подає пропозиції на 
отримання іменних стипендій і премій 
для молодих учених, — розповідає 
Іван Хома.

Наукові заходи

Молодіжка ІГСН присутня в усіх на-
укових заходах Політехніки. Вже від-
булися дві конференції „Актуальні 

проблеми гуманітарних і соціяльних 
наук“ за участю студентів та аспірантів 
Політехніки, ЛНУ ім. І. Франка. Іван 
Ярославович каже:

— Цей захід має міждисциплі-
нарний характер: фахівці з різних 
галузей  заслуховують одні одних, 
потім відбуваються жваві дискусії, на-
приклад, щодо проблем української 
мови, гендерної рівности, історичних 
подій. Своє бачення може висловити 
і студент, і старший викладач. 

Навесні гуманітарії долучилися до 
Львівського фестивалю освіти і науки, 
на якому презентували свій інститут. 
А зараз кипить робота з підготовки 
до ІІІ міжнародного фестивалю науки 
„Litteris et Artibus“, співорганізатором 
якого є РМВ. Молоді науковці збира-
ють і готують до друку надіслані мате-
ріяли (а це понад сто доповідей), за-
ймаються організацією роботи секцій.

— Наш інститут братиме участь у 
цьому фестивалі втретє. Конференція 
„Гуманітарні та соціяльні науки“ за 
відвідуваністю, мабуть, у трійці лідерів. 
Перша зібрала 119 учасників, друга — 
142. Були доповідачі з усієї України (від 
Донецька до Львова), а також з Угор-
щини, США. В нас діє сім секцій, найак-
тивніші — історична, соціологічна, по-
літологічна, мовна. Але, думаю, треба 
постійно працювати над поліпшенням 
якості конференції, адже я, наприклад, 
зауважив, що здебільшого доповідачі 
вдруге на участь не зголошуються, — 
зауважує мій співрозмовник.

Що дає академічне 
життя

За його словами, найактивнішими в 
РМВ є Мирослава Гнатюк, Мар’яна Куч-
ма, Юрій Тишкун, Мар’яна Школяр, Бог-
дан Галайко, Любомир Федорів, Наталя 
Медвідь. Крім цього, виокремлюється 

колектив молодих викладачів кафедри 
української мови, завжди підтримують 
колеги з кафедри філософії, завідувач 
кафедри політології Ярина Турчин та 
особливо директор ІГСН Ігор Карий.

Серед аспірантів голова РМВ ІГСН 
відзначає Оксану Кулебу, Наталію Гнат-
кевич, Надію Домбровську, ин. Одним 
із перспективних молодих науковців 
вважає аспіранта кафедри ІТЕ Ярос-
лава Лисейка. Він зайнявся наукою ще 
на третьому курсі. Нині розвиває свої 

студентські напрацювання — під керів-
ництвом доцента Святослава Терсько-
го досліджує шляхту Сяноцької землі у 
другій половині XIV — XVII ст., зокрема 
її участь у військово-політичних спра-
вах Руського воєводства.

— Це цікава і малодосліджена сто-
рінка історії. Для роботи є всі умови, 
адже в Центральному державному 
історичному архіві Львова є два фонди 
з давніми актами Сяноцької землі — а 
це приблизно 600 томів. Словом, не-
початий край роботи для дослідника! 
— розповідає Ярослав. — Намагаюся 
долучатись до всіх наукових заходів 
Політехніки. Традиційно виступаю на 
конференції „Гуманітарні та соціяльні 
науки“, доповідатиму і цього року. 
Приємно, що масштаб конференцій, 
які організовує Рада молодих вчених 
ІГСН, зростає. Це прекрасна можли-
вість представити свої наукові напра-
цювання, зав’язати цікаві знайомства 
і показати, що гуманітарії Політехніки 
роблять свій внесок у розвиток науки. 
Хотілося б поділитися результатами 
своїх досліджень і з польськими іс-
ториками, тож планую взяти участь 
у конференціях у Жешувському та 
Люблінському університетах.

Бар’єри і побажання

Іван Хома вважає, що успіх молодого на-
уковця — це насамперед результат його 
власної „одержимости“, докладених 
зусиль та енергії: „головне — не бути 
лінивим, знати, чого хочеш від життя, і 
вперто цим займатися“. Проте політех-
нік також знає, що є бар’єри, які часто 
пригальмовують запал молодих учених:

— У нас молодий науковець не 
до кінця вмотивований займатися 
наукою. Закономірно, що молодих 
людей хвилює матеріяльно-побутова, 
житлова проблема. І хоч РМВ цим пи-
танням не займається, воно постійно 
на поверхні. Инший бар’єр, який часто 
„ламає“ наукові ініціятиви, — байду-
жість і бюрократія, нескінченне хо-
діння по кабінетах і т. д. Хочеться, аби 
до молодих науковців максимально 
дослухались і підтримували їх.

Ірина ШУТКА

молода наука

Своїм досвідом як творити сприятливе середовище для наукової молоді і який це має 
ефект ділиться голова РМв Інституту гуманітарних та соціяльних наук Львівської 

політехніки доцент кафедри історії України та етнокомунікацій Іван Хома, який з 2007 
року очолює гуманітарну секцію

Для науки важливе сприятливе 
середовище

Успішні в навчанні старшокурсники розуміють, що 
для продовження наукової роботи в майбутньому 
вже тепер треба мати певний науковий результат.
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Однією з найперших спеціялізованих вчених рад з військової історії у незалежній Україні була рада при На-
ціональному університеті „Львівська політехніка“. Сьогодні вона єдина, що діє при технічному університеті 

України. Незмінним її головою є доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
академік академії вО України Леонтій Дещинський. До  складу ради входять 8 докторів наук, професорів з 
військової історії й історичних наук: Ю. Репіло, О. красівський, П. Ткачук, О. кузьминець, в. Плисюк, в. Трофи-
мович, С. Павлюк, Р. Постоловський та инші.

[СТУДІї]

За цей період тут захище-
но 196 дисертацій, з них 8 
докторських (у т.ч. захис-
тилися генерали Збройних 
сил України В. Радецький, 
П. Ткачук, Ю. Репіло, А. Ка-
лашніков).

Захищені дисертаці ї 
мають важливе наукове і 
практичне значення для 
глибокого застосування 
їхніх висновків та реко-
мендацій для покращен-
ня трансформації ЗСУ на 
сучасному етапі. Питання 
створення національних 
збройних сил, їхній розви-
ток та реорганізація, висвіт-
лення постійного процесу 
реформування армії, забез-

печення військової безпеки 
України у період виникнен-
ня нових загроз стали осно-
вою обраних тем. У роботах 
здобувачів підкреслюється, 
що українська армія, яка 
пройшла велике скорочен-
ня та трансформування, 
зуміла багато зробити для 
підвищення міжнародного 
авторитету України. Од-
нією з пріоритетних сфер 
наукових досліджень зали-
шається військова безпека 
України як основна скла-
дова частина національної 
безпеки.

Питання створення та 
розвитку національних ЗС 
України 1991 — 2010 рр. 
були актуальною темою 

дослідників. Автори заува-
жують, що Збройні сили по-
стійно реформуються. Укра-
їнська армія зуміла багато 
зробити для підвищення 
міжнародного авторитету 
України, беручи активну 
участь у миротворчих опе-
раціях ООН, НАТО, ЕС. 

Дослідники зазначають, 
що питання національного 
військового будівництва 
залишається відкритим. 
На цьому шляху не врахо-
вано існуючий історичний 
досвід. Наші автори на-
голошують на наявні по-
зитивні тенденції будівни-
цтва ЗСУ (перехід на якісні 
параметри, оптимізацію 

чисельности та структури, 
інформатизацію та авто-
матизацію, професіоналі-
зацію та демократизацію). 
Ці тенденції зумовлені ре-
альністю, швидкою зміною 
геополітичного становища. 
Дослідники роблять висно-
вок, що Україні потрібна 
оптимальна, боєздатна, 
професійна армія на контр-
актній основі.

Заслуговують на ува-
г у дос лід ження іс торі ї 
створення аеромобільних 
військ ЗСУ, які у майбутньо-
му повинні стати основою 
Сил швидкого реагування. 
Автор вказує, що перші 
спроби зі створення пові-
трянодесантних військ про-

водились 1932 р. в Україн-
ському військовому окрузі, 
1936 р. у Київському вій-
ськовому окрузі було роз-
горнуто авіяційно-десантну 
бригаду. На цей час таких 
військ у світі ще не було. 
Перше найбільше масове 
десантування військ у кіль-
кості 1200 осіб парашутним 
способом в Україні відбу-
лось 1935 р. У мирний час 
аеромобільні війська мо-
жуть застосовуватись у про-
веденні антитерористичних 
та миротворчих операцій. 

Особливу увагу приді-
ляли дисертанти змінам 
українського оборонно-
промислового комплексу 

(ОПК), який ще 1990 р. отри-
мував з державного бюдже-
ту України до 27% ВВП. Тоді 
в ОПК України входило 3600 
підприємств, з яких 700 ви-
готовляли продукцію лише 
військового призначення. У 
ОПК працювало до 1,5 млн 
осіб. Україна „тягнула“ 40% 
союзної потужности ОПК 
СРСР. Долю ОПК України 
було вирішено державою 
у 2004 р. — ухвалено „Дер-
жавну програму реформу-
вання і розвитку ОПК Украї-
ни на період до 2010 р.“.

Дослідники намагались 
також теоретично узагаль-
нити та дослідити процес 
функціонування військових 
ліцеїв та ліцеїв з посиле-

ною військово-фізичною 
підготовкою як закладів 
довузівської військової під-
готовки. Взявши об’єктом 
дослідження 16 україн-
ських ліцеїв, вони показали 
значення військових ліцеїв 
у підготовці національних 
військових фахівців. Нова 
парадигма військової осві-
ти відводить ліцеям фун-
даментальну роль у забез-
печенні військової безпеки і 
оборони держави. Науковці 
порівняли функціонування 
аналогічних навчальних за-
кладів у Росії, Білорусії, Ка-
захстані та у країнах Заходу. 

Розвиток концепції на-
ціональної безпеки і обо-
рони України у програм-
них документах україн-
ських політичних партій 
у період 1992 — 2009 рр. 
теж був темою наукового 
дослідження. Провівши 
проблемно-хронологічний 
аналіз партійно-політичної 
розробки національної без-
пеки України у програмах 
182 українських парламент-
ських та позапарламент-
ських політичних партій 
дослідник вказує на відсут-
ність єдиного стратегічного 
підходу до цієї проблеми 
у політичному середовищі 
країни. Зроблено висновок 
у неспроможності парла-
ментських партій України 
виробити спільну позицію з 
питання забезпечення наці-
ональної безпеки України, 
що суттєво відображається 
на змінах зовнішньополі-
тичного курсу.

Евроатлантична інте-
грація незалежної України 
у військово-історичному 
аспекті досліджувалась на 
прикладі взаємовідносини 
України та НАТО. Дослідники 

науковий напрям

Спеціялізована вчена рада з військової історії — 
одна з найперших у незалежній Україні

Складові військової безпеки України залишаються й надалі 
у полі досліджень військових істориків, чим збагачується 
історична наука, проводиться робота для практичного 
застосування досягнутих результатів у забезпеченні 
військової безпеки держави. 
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вказують, що европейський 
безпековий потенціял ще не 
достатньо потужний, тому 
Альянс і надалі буде займа-
ти ключову позицію у питан-
нях безпеки Европи. Беручи 
до уваги існування спіль-
них загроз як для України, 
так і для світу, дослідники 
пропонують пришвидшити 
евроінтеграцію нашої дер-
жави з існуючими безпеко-
вими організаціями.

На конкретних історич-
них прикладах показано 
участь українських військо-
виків у складі багатонаціо-
нальних сил у міжнародних 
операціях, за рішенням РБ 

ООН та відповідно до про-
грами НАТО „Партнерство 
заради миру“. Доведено, 
що витрати на миротвор-
чість безмірно малі порів-
няно з багатомільйонними 
втратами, що несе людство 
під час військових конфлік-
тів. Бойовий досвід України 
високо оцінило міжнарод-
не співтовариство, що дало 
можливість нашій державі 
отримати статус активного 
учасника миротворчих опе-
рацій ООН. Дослідники під-
креслюють один з аспектів 
функціонування української 
армії, який зміцнює між-
народну довіру до нашої 

держави, покращує імідж 
у розбудові европейської 
системи безпеки, допо-
магає пошуку стратегічних 
партнерів. 

Складові військової без-
пеки України залишаються 
й надалі у полі досліджень 
військових істориків, чим 
збагачується історична на-
ука, проводиться робота 
для практичного застосу-
вання досягнутих результа-
тів у забезпеченні військової 
безпеки держави. Можна 
зробити висновок, що мирні 
ініціятиви ефективні лише 
тоді, коли вони підкріплю-
ються військовою силою.

Як підкреслив професор 
Л. Дещинський, значний 
внесок у підготовку до за-
хисту дисертацій, авторе-
фератів й инших документів 
у ВАК України зробили в 
минулому і сьогодні рек-
тор університету Юрій Бо-
бало, а також незмінна, з 
великим досвідом роботи 
завідувачка відділу аспі-
рантури та докторантури 
Інна Шишкіна. 

Богдан ЛЕВИК, 
провідний науковий 

співробітник кафедри 
історії України 

та етнокомунікацій 
Львівської політехніки

Український історик Володимир 
В’ятрович у рамках львівського 

Форуму видавців представив дво-
томник раніше неопублікованих 
документів про українсько-польське 
протистояння 1942 — 1947 років, які 
зберігаються в архіві діяча ОУН Ми-
коли Лебедя у США. 

Монографія „Друга польсько-
українська війна. 1942 — 1947“ — це 
документальна база та фахові ко-
ментарі. У своїй праці Володимир 
В’ятрович досліджує причини, перебіг 
і наслідки польсько-української війни 
тих років.

Темою українсько-польського 
протистояння В’ятрович зацікавився 
ще в студентські роки. Саме тоді він 
зрозумів, що для глибшого вивчен-
ня цієї проблеми потрібна значно 
сильніша документальна база. Озна-
йомлення з архівами Миколи Лебедя 
у 2007 році відкрило для історика ве-
личезний обсяг документів підпілля, 
значна частина яких — інформація 
про польсько-українське протисто-
яння. Ще одну документальну базу 
Володимир В’ятрович відкрив для 
себе, коли очолював архів СБУ. Тоді 
історик ознайомився з величезними 
обсягами інформації про УПА, біль-
шість яких — це документи підпілля 
того періоду.

Під час презентації видання моде-
ратор дискусії історик Юрій Шаповал 
схвально оцінив роботу Володимира 
В’ятровича. В обговоренні видання 
взяв участь і професор Гарвардського 

університету Сергій Плохій. Він за-
уважив, що ця монографія — єдине 
в Україні видання, яке базується на 
документах з архіву Лебедя, що збе-
рігаються в Гарварді.

Про значущість цієї книги говорив 
і професор Леонід Зашкільняк. Він зо-
крема зауважив, що саме такої книги 
бракувало українським історикам і 
політикам, бо джерельна база роботи 
є вагомим аргументом у дискусії з 
польськими колегами, а зібрані до-
кументи засвідчують, що Україна була 
суб’єктом національно-визвольного 
руху.

Учасниками дискусії були також: 
директор Видавничого дому „Києво-
Могилянська академія“ Віра Солов-
йова, директор Національного музею-
меморіялу „Тюрма на Лонцького“ 

Руслан Забілий, в. о. директора Центру 
досліджень визвольного руху Василь 
Стефанів, президент фонду „Літопис 
УПА“ Микола Посівнич та инші громад-
ські діячі і науковці.

Також на Форумі видавців Володи-
мир В’ятрович презентував книжку „Іс-
торія з грифом „секретно“, в якій опри-
люднює раніше недоступні заведені 
„органами“ справи та таємні звіти КГБ 
керівництву компартії. Науковець по-
дає інформацію про людей, які кидали 
виклик системі; висвітлює щоденне 
життя таємних органів: фальсифікації, 
оперативні розробки, агентурні опера-
ції; механізми депортацій та нутрощі 
тюремної системи; справжні причини 
Чорнобильської катастрофи та багато 
иншого.

Наталія ПАВЛИШИН

розтаємничення

Правда про УПА стає доступна
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Закінчив навчання в університеті з 
відзнакою, після цього вступив до 
аспірантури. Після неї (через три 
роки) захистив кандидатську дисер-
тацію. Дехто казав, що його зарано 
брати в докторантуру, але я вважаю, 
що саме у тому віці людина повинна 
ставати доктором наук, щоб ділитися 
зі студентами своїми здобутками, на-
працюваннями.

Саме цим зараз і займається мо-
лодий науковець: працює 
над докторською дисерта-
цією та викладає на кафе-
дрі. Молодий науковець 
переконаний, що мікро-
електроніка — надзвичай-
но цікава перспективна 
галузь:

― У будь-якій галузі 
використовується елек-
троніка, без електронних 
приладів зараз не обійтися. 
Такий фахівець без роботи 
не залишиться. Тим більше, 
що це не вузька спеціяль-
ність, вона має багато сфер 
застосування. Отож, вва-
жаю, що свого часу зробив 
актуальний вибір.

Дмитро Волинюк працює у науко-
вій групі, котра займається створен-
ням елементів електронної техніки 
(або мікроелектроніки) на основі 
органічних матеріялів. Крім Зенона 
Юрійовича, до цієї групи входять ще 

два професори — Павло Стахіра і 
Владислав Черпак, а також аспіранти. 
Тематика докторської Дмитра — роз-
робка пристроїв на основі органічних 
матеріялів.

Дослідження, на яке отримав грант 
Президента, — одна зі складових док-
торської. Світловипромінювальні еле-
менти на основі органічних матеріялів 
для пристроїв мікроелектроніки — у 
світі тема нова та перспективна. В 
Україні зараз електронна техніка в 
основному базується на неорганічних 
елементах, тобто для її розробки ви-
користовують неорганічні матеріяли. 
На кафедрі ж електронних приладів 

розробляють світловипромінювальні 
елементи на основі органічних ма-
теріялів (популярно кажучи, основа 
такого приладу — це органічна моле-
кула, яка має електролюмінісцентні 
властивості, тобто коли її збуджувати 
електричним струмом, вона випро-
мінюватиме світло), завдяки чому 
світлодіод на органічному матеріялі, 
так само відображаючи будь-який 
колір, може мати товщину до 1 мм 
та може реалізовуватись на гнучких 
підкладках. Відповідно такий екран 

чи лампу в майбутньому можна буде 
згинати, закручувати.

― Такі світлодіоди вже розробля-
ються, але є переваги й недоліки. 
От ми якраз і працюємо для підви-
щення ефективности, наприклад, 
розробляємо світлодіоди в иншій 

ділянці спектра або з кращими та 
стабільнішими параметрами роботи 
(яскравість, час експлуатації, надій-
ність тощо), ― розповідає Дмитро 
Волинюк. — Нам на кафедрі вдалося 
вперше в Україні отримати зразки 
органічних світлодіодів, які не по-
ступалися світовим аналогам, і, від-
повідно, задіявши різні матеріяли 
в структурі світлодіоду (зокрема, 
завдяки включенню додаткових 
шарів — пірозиліну або йодиду міді), 
вдалося покращити його світлови-
промінювальні властивості. 

Коли я прийшла на інтерв’ю, Дми-
тро якраз працював у лабораторії:

― Ось тут у лабораторії ми маємо 
дві вакуумні установки термовакуум-
ного напилення. Одну використовує-
мо безпосередньо для нанесення тон-
ких плівок органічних матеріялів, дру-
гу — для формування електродів. Їхня 
комбінація дає нам готовий пристрій. 
Виготовляємо лабораторний зразок та 
проводимо його дослідження.

Зенон Юрійович додає, що рек-
тор Юрій Бобало нещодавно обіцяв 
створити на кафедрі гермозону, відпо-
відна реконструкція приміщення вже 

розпочалась. Усі ж розумі-
ють — галузь перспективна.

― Це ж енергоощадні 
технології, — наголошує про-
фесор Готра. — От Европа 
вже заборонила лапми роз-
жарювання, а наші розробки 
якраз і можна застосовувати 
для енергоощадної люмі-
нісценції. Це перспектива 
на 20 — 30 років уперед. 
Електроніка в державі зни-
щена. Але наші публікації 
показують: наші наукові по-
шуки — на рівні з иншими 
европейськими державами.

І це не дивно, адже на 
кафедрі працює сім докто-

рів наук. Зенон Юрійович сподіваєть-
ся, що на 2013 рік Дмитро теж зможе 
подати свою докторську до захисту. 
Узявши до рук річний звіт науковця 
(такі звіти подають усі вчені кафедри), 
завідувач проаналізував: за минулий 
рік Дмитро в співавторстві отримав 
патент та подав 2 заяви на видачу 
патенту, опублікував 3 наукові статті 
в імпакт-факторних журналах та має 
ряд инших друкованих праць.

Для Дмитра Волинюка найближчі 
кілька років справді пов’язані з док-
торською:

― Навіть коли трапляються про-
позиції додаткової роботи, відмов-
ляюсь, бо треба зосередитись на цій 
основній меті.

Формула успіху і молодого на-
уковця, й керівника однакова — пра-
цьовитість. Зенон Готра відзначає цю 
рису як головну у Дмитра Волинюка: 
мовляв, деякі аспіранти вважають, 
що роблять ласку, коли приходять 
працювати на кафедру, Дмитро ж з 
власної ініціятиви працює й по субо-
тах. Сам же докторант жартує: науку 
робити ― не мішки носити.

Тетяна ПАСОВИЧ

формула успіху

Науку робити — не мішки носити
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Формула успіху молодого науковця 
й керівника однакова — працьовитість.
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Своє життя аспірант Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки 
андрій шпіцер намагається якомога докладніше планувати. Бо переконаний: якщо людина чогось не 

встигає, значить — погано планує

Зараз Андрій працює над дисертацій-
ною роботою, веде практичні заняття 
у студентів, активно бере участь у 
різноманітних наукових конференціях, 
є ініціятором і керівником багатьох 
громадських акцій, виховує групу мо-
лодих пластунів.

Від ідеї — до втілення

― Андрій Шпіцер — це аспірант, 
який вміє поєднувати громадську 
активність і наукову роботу, — розпо-
відає завідувач кафедри спеціялізова-
них комп’ютерних систем ІКТА Роман 
Дунець. — Окрім цього, він працює 
асистентом на кафедрі, веде практичні 
заняття у студентів, щоб набути досвід 
викладання і втілити свою ідею — мо-
дернізувати лабораторні роботи. 

Особливістю Андрія, за словами 
Романа Богдановича, є продукування 
величезної кількости ідей і втілення їх 
на практиці: 

― Вперше з ідеєю винаходу він 
прийшов ще після другого курсу,― 
пригадує викладач. — Тоді хлопець 
розробив пристрій для введення ін-
формації із готовими шаблонами фраз, 
який зручно використовувати в умо-
вах, де це потрібно швидко зробити 
(наприклад, для бойової чи космічної 
системи). Це була студентська наукова 
робота, за яку він отримав нагороду. 

Ще в студентські роки Андрій ак-
тивно брав участь у всеукраїнських 
олімпіядах. Зараз не менш активний 
учасник наукових конференцій. Нещо-
давно виступав на конференції у Кіро-
вограді — мав доповідь англійською 
мовою, а наприкінці вересня буде 
доповідати на науковій конференції в 
Політехніці. 

― Він займається темою „Методи 
підвищення ефективності динамічних 
топологій мереж на кристалі“ — це 
новітній напрямок, де більше поло-
вини спеціялізованих комп’ютерних 
систем виготовляють на одному крис-
талі, — розповів Роман Дунець. — 
Зараз він повністю виконує план і, 
сподіваємося, подасть дисертацію на 
розгляд кафедри ще за кілька місяців 
до закінчення терміну навчання. Та-
кож Андрій вже має опубліковані три 
статті у фахових журналах і дві подані 
до друку. 

Громадська діяльність 
науці не перешкода

Крім навчання в аспірантурі, Андрій 
активно займається громадською 
діяльністю в „Пласті“ — зараз він є 
виховником групи юнаків (більше де-
сятка), очолює міську молодіжку ЛМО 
Конгресу українських націоналістів.

У „Пласт“ Андрій потрапив лише 
після закінчення школи, але не-
зважаючи на це, за рік вивчив все 
необхідне і вже невдовзі став ви-
ховником. У своїй роботі з молоддю 
Андрій показує все власним при-
кладом: 

― Я намагаюся ніколи нікого не 
переконувати, бо це марнування 
часу — люди зазвичай залишаються 
на своїй позиції. Найкраще — жити за 
своїми принципами і так демонстру-
вати правоту своїх переконань, — на-
голосив пластун. 

За час пластування хлопець ви-
пробував себе в найрізноманітніших 
сферах: займався скелелазінням, 
волейболом, спортивним орієнту-
ванням та ин. 

― Громадська діяльність забирає 
дуже багато часу. Але тут спрацьовує 
принцип пріоритетів. Для мене на-
вчання повсякчас стояло на першому 
місці, бо я завжди розумів, що мої 
знання — це моє майбутнє. Я пере-
конаний, коли знаєш, що найваж-
ливіше для тебе в житті, то завжди 
знайдеш час на все инше, — наголо-
сив Андрій. 

― З Андрієм я познайомився в 
„Пласті“ сім років тому. А в 2009 

році ми разом були в інструктор-
ському таборі „Лісова школа“, — 
розповідає Володимир Мисак. — 
Там ми працювали пліч-о-пліч і за 
цей час він проявив себе як надійна 
людина, яка не боїться перешкод і 
завжди готова підтримати инших. 
Мені не раз доводилося працювати 
з ним і під час організації заходів. 
Думаю, що він досягне успіхів у 
професійній та громадській ді -
яльності. 

Життєві принципи

Андрій зізнався, що у своїй роботі 
завжди ставить перед собою планку, 
зазвичай значно вищу, бо впевнений, 
що намагаючись досягти вищого, 
досягне мети. Хлопець постійно 
працює над собою: 

― Найважчим було перебудувати 
себе, бо я досить замкнута людина, 
а замкнутість заважає провадити 
громадську діяльність. З людьми 
сходжуся легко, але є певні прин-
ципи, яких я вимагаю від них. Для 
мене важливо, щоб поважали мою 
Батьківщину, мову, сім’ю, родину і 
мене. І якщо людина розуміє це все, 
то ми легко знайдемо спільну мову. 

Мрією Андрія Шпіцера є побуду-
вати українську Україну.

― Переконаний, що кожен може 
докластися до цього. Я намагаюся 
це робити трьома способами: на-
вчанням (побудувати сильну держа-
ву — вивести її на передовий науко-
вий рівень, я не зможу це зробити 
самотужки, але принаймні зможу 
передати свої знання наступним 
поколінням); я залишаюся в Україні, 
аби працювати на українців і в своїй 
роботі дотримуватися принципу, 
що українське мусить бути якісніше; 
громадською діяльністю (всі свої 
знання, які я здобуваю, намагаюся 
передати молодшим поколінням, 
зокрема своїм вихованцям у „Плас-
ті“). Для себе я себе визначив кілька 
принципів, якими не поступлюся: 
я — українець, Україна — єдина, 
українська мова — єдина державна, 
українська історія — без перекру-
чень, українська культура — най-
краща. 

Наталія ПАВЛИШИН

[МОЛОДІжНа ПОЛІТика]
лідер

Правильні пріоритети — запорука успіху
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Екуменічний центр
Тезе — це назва християн-
ської спільноти монахів і 
водночас поселення, в якому 
вони мешкають. Знаходиться 
воно у французькій провінції 
Бургундія, за 400 кілометрів 
від Парижа. У монастирі Тезе 
мешкає приблизно сотня 
монахів. Там є дві церкви, 
бараки, в яких живуть про-
чани, місце для наметового 
містечка і спілкування, не-
великий магазин.

Нині Тезе є екуменічним 
центром. Упродовж року, 
найбільше влітку, на Велик-
день і новорічні свята, сюди 
приїжджають тисячі молодих 
людей з усього світу. Один 
із пріоритетів спільноти — 
міжнародні зустрічі молоді у 
різних містах Европи. Власне, 
від кілометражу, кількости 
зупинок залежить вартість 
поїздки; шенгенські візи без-
коштовні.

Українці й Тезе

Українці теж долучаються 
до заходів Тезе. Інформацію 
про них можна дізнатися при 
церквах, знайти у ЗМІ чи соц-
мережах. У західноукраїн-
ському реґіоні організатором 
поїздок є Патріярша комісія у 
справах молоді УГКЦ. 

— Квота України на 
участь в акціях Тезе (йдеться 
про святкування Нового року 
і літні поїздки) — приблизно 
1,5 тисячі осіб. Упереваж, 
їхати бажає куди більше 
людей, ніж є місць. Актив-
нішою тут є Західна Україна. 
А от український Схід, Крим 
неоднозначно сприймає такі 
міжконфесійні зустрічі. Та 
загалом кількість охочих від-
відати Тезе зростає. Логічно, 
бо це — позитивне явище, 
— каже асистент кафедри 
обчислювальної техніки і 
моделювання технологіч-
них процесів Національного 
лісотехнічного університету 

України Олександр Петря-
нич, який уже кілька років є 
активним учасником і співор-
ганізатором поїздок до Тезе.

Крім перебування в Тезе, 
цікавою і насиченою є й до-
рога до нього, адже це сво-
єрідна мандрівка із зупин-
ками в різних европейських 
містах. Щороку різним є і міс-
це проведення Европейської 
молитовної зустрічі Тезе. 
Раніше такі святкування вже 
відбувалися в Роттердамі, 
Познані, Брюсселі, Женеві, 
Загребі, Мілані. 

За інформацією Моло-
діжної комісії Львівської 
архиєпархії УГКЦ, перший 
маршрут заплановано на 
23 грудня 2011 року — 2 
січня 2012-го і охопить міста: 
Львів — Освенцім — Прага 
— Дрезден — Берлін — Ще-
цин — Варшава — Львів; 
другий маршрут: Львів — 
Берлін — триватиме з 27 
грудня до 2 січня. Програма 
передбачає проживання у 
німецьких сім’ях, участь у 
службах місцевих церков та 
спільну молитву, спілкування 
в малих групах, з місцевою 
спільнотою і реґіональні 
зустрічі.

Инший ритм

Олександр Петрянич як ке-
рівник групи набирає і готує 
молодь до відвідин Тезе: 
попередньо зустрічається, 
спілкується з людьми, де-

монструє фільм про Тезе. 
Каже, мотивація молоді 
„стандартна — духовно зба-
гатитися, подивитися на Ев-
ропу“. Вже безпосередньо 
під час подорожі й у самому 
Тезе Олександр дбає про те, 
щоб група (це півсотні осіб) 
не розбігалася, дотримува-
лася розпорядку табору:

— Якщо тут ви в системі — 
робота, справи і т. д., то в Тезе 
маєте можливість провести 
тиждень у тиші, без телефону, 
інтернету, просто подумати, 
помолитися. Тобто повністю 
змінити атмосферу навколо 
себе. У таборі все абсолютно 
ліберально й демократично. 
Ніхто нікого ні до чого не 
зобов’язує і не змушує. Сюди 
може поїхати кожен охочий, 
незалежно від віросповіда-
ння: католики, православні, 
свідки Єгови, протестанти, 
мусульмани. Для багатьох 
людей це новий досвід. За-
звичай вони повертаються з 
Тезе задоволені, і потім 30% 
їде в наступну поїздку.

Без бар’єрів

Сергій Солтис, випускник 
ІНЕМ, громадський діяч, а 
нині працівник Львівської 
міськради, вже кілька разів 
побував у Тезе. Цього літа, 
в липні, він знову відвідав 
Бургундію:

— Перебування в Тезе — 
це можливість або провести 
бурхливий тиждень у жит-

ті спільноти (одночасно в 
таборі перебуває до 4000 
молодих людей з Мексики, 
Індії, Німеччини, США та 
инших куточків світу), або 
усамітнитися, побути наодин-
ці з Богом, щиро помолити-
ся, відпочити від щоденної 
напруги, поміркувати про 
філософію життя. У самому 
поселенні, де панує атмосфе-
ра позитивних ідей та емоцій, 
починаєш глибше розуміти, 
що таке віра, доброта, любов, 
саможертовність. До цього 
спонукає молитва й особлива 
енергетика, яку відчуваєш, 
скажімо, під час нічної меси 
над Христовим розп’яттям 
чи коли звучить такий фан-
тастичний хоровий спів. За-
няття в групах, спілкування 
з людьми різних конфесій і з 
різних країн — це комуніка-
ція без бар’єрів: кожен тобі 
посміхнеться й завжди допо-
може. Об’єднує й соціяльна 
робота (як прибирання чи 
роздавання їжі) — таке собі 
життя в комуні, яка сама себе 
обслуговує й забезпечує. Все 
це дає моральне полегшен-
ня, заспокоєння, починаєш 
по-иншому, простіше, ди-
витися на довколишній світ. 
Залишилось і море приємних 
мандрівних вражень, адже 
поїздка грамотно продумана 
й насичена. Ми побачили 
Прагу, Савону, Будапешт, 
Нюрнберг, Люцерн, Мона-
ко, Ніццу, Клюні, Макон. 
Та й саме перебування в 
таборі сповнене добрими 
пригодами. Наприклад, під 
час котроїсь із прогулянок 
ми випадково потрапили на 
виставку породистих коней, 
а на одній із місцевих ферм 
нам залюбки показали про-
цес виготовлення сиру, вла-
штували деґустацію. Вино, 
сири, зелені пагорби, вино-
градники, вузенькі вулички 
провінційних міст — справ-
жня стара Франція! Було 
дуже цікаво і весело!

Ірина ШУТКА

молодіжні зустрічі

Наприкінці року Берлін прийматиме молодь з різних країн світу — там відбудеться XXXIV Европейська зустріч 
молоді Тезе

В атмосфері позитивних ідей та емоцій
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Львів’яни прагнуть відновити зруйновану у 1939 році церкву Святого 
Духа, яка була символом національного відродження. З нею пов’язана 

діяльність о. Маркіяна шашкевича, митрополитів андрея шептицького та 
Йосипа Сліпого 

[•] Прес-конференція в музеї

[СУСПІЛьСТвО]

Представники церковної 
громади та громадські діячі 
21 вересня взяли участь в 
освяченні відреставрова-
ного музею „Русалки Дні-
стрової“, котрий міститься в 
дзвіниці колишньої церкви 
Святого Духа на вул. Копер-
ника у Львові. 

Перед церемонією освя-
чення приміщення заві-
дувачка музею Галина Кор-
нєєва розповіла, що онов-
лену виставку товариства 
„Руська трійця“ розташували 
на нових експозиційних пло-
щах, де окрім стаціонарної 
виставки, невдовзі розміс-
тять бібліотеку, читальний 
зал та архів. 

Генеральний директор 
Львівської галереї мистецтв, 
Герой України Борис Возницький на-
гадав, що до створення музею „Русалки 
Дністрової“ свого часу доклалася Спілка 
письменників України на чолі з Олесем 
Гончарем, справу якого продовжив голо-
ва громадського комітету з відновлення 
церкви Святого Духа Роман Лубківський. 

― Наш обов’язок — передавати на-
ступним поколінням потребу чути, читати 
і видавати твори отця Маркіяна Шашкеви-
ча, в яких висока духовність примножена 
яскравою національною самобутністю, — 
зауважив у своєму виступі поет, перекла-
дач і літературознавець Роман Лубків-
ський, закликавши всіх присутніх сприяти 
відновленню храму Святого Духа. Його 

ідею підтримали й духов-
ні особи, зокрема екзарх 
Донецько-Харківський 
владика Степан Меньок. 

Працювати не лише 
над реставрацією матері-
яльної старовини, а й над 
реставрацією національ-
ної духовності, яка має 
стати фундаментом для 
майбутніх поколінь, як це 
робив Маркіян Шашкевич, 
закликав громаду гість зі 
Словаччини, письменник-
дисидент Юрій Бача.

― Проводячи рестав-
раційні роботи над дзві-
ницею церкви Святого 
Духа, ми досконало ви-
вчили залишки споруд 
архітектурного ансамблю 
греко-католицької семіна-

рії, який був зруйнований у 1939 році. Нам 
вдалося віднайти старий австрійський 
колектор, зміцнити глибокі фундаменти, 
очистити від грибків та плісняви стіни, 
очистити й законсервувати фасад. Також 
ми відремонтували внутрішні дерев’яні 
сходи дзвіниці заввишки 30 м і відрес-
таврували вікна, — розповів керівник 
ремонтно-реставраційних робіт Зеновій 
Перетятко. 

Майстер-механік, фахівець із при-
кладної математики Олексій Бурнаєв 
репрезентував перед громадою від-
лагоджений і модернізований механізм 
старовинного годинника, який 1786 року 
було встановлено на Святодухівській дзві-

ниці, куди його перенесли 
зі Скиту Манявського. За 
легендою, цей годинник 
виготовлено на замов-
лення гетьмана Івана Ви-
говського. 

Душпастир церковної 
громади святодухівської 
каплички, що знаходиться 
в дзвінниці, отець Любо-
мир Ржиський, освятив  
приміщення відремон-
тованого й оновленого 
музею.

Наталія ПАВЛИШИН

дорога до храму

Музей „Русалки Дністрової“ — 
осередок українського духу
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впродовж чотирьох днів (з 21 
до 24 вересня) у києві свят-
кували 1000-ліття визначної 
пам’ятки культури та архітек-
тури столиці Софії київської. 
Очолив урочистості, які 
відбувалися в Софійському 
соборі, Святійший Патріярх 
Київський і всієї Руси-України 
Філарет. У святкуванні взяли 
участь представники держав-
ної влади.

У музично-меморіяльному му-
зеї Соломії крушельницької у 
Львові 23 вересня відбулося 
урочисте святкування Дня 
народження видатної укра-
їнської співачки. На виставці 
„Скарби Соломіїного дому“ 
представили матеріяли, які 
поповнили музейну колекцію 
впродовж останнього року. 
Зокрема, лист до матері, 
унікальність якого полягає 
в тому, що досі були відомі 
лише листи Крушельницької 
до батька; заява оперної 
діви від 12 серпня 1941 року 
до Міської управи Львова з 
проханням денаціоналізувати 
будинок на вул. Крашевсько-
го, 23, який вона придбала 
у 1903 році; архівні платівки 
та ин.

25 вересня у селі Деревня 
жовківського району від-
булися святкування з нагоди 
200-річчя від дня народжен-
ня о. Маркіяна шашкевича. 
Святкування розпочалися із 
Святкової Літургії у церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці 
та відкриття і посвячення 
меморіяльної таблиці Маркі-
янові Шашкевичу на плебанії, 
де мешкав батько дружини 
просвітителя Юлії Крушин-
ської і де сам отець Маркіян 
прожив кілька років. А в 
Народному домі цього села 
відкрили меморіяльний му-
зей ім. Маркіяна Шашкевича, 
де представили фотокопії 
рукописів та фотографій 
родини Шашкевича. 

За матеріялами інформаґенцій
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Великий 
князь Роман 

Мстиславович

Історія заснування „Льво-
ва Великого“ пов’язана з 
Великим князем Романом 
Мстиславовичем і його 
сином королем Данилом 
(правнуки старшого сина 
В ол од и м и р а  М о н о м а -
ха — Мстислава).  Діди 
Романа були Київськими 
князями і посідали Київ-
ський Стіл. 

Роман увійшов у Руську 
історію з гучною славою пе-
реможця половецьких ханів 
(поган). У 1203 році оволо-
дів Києвом і став Великим 
князем Київським, одно-
часно залишаючись князем 
Галицько-Волинських кня-
зівств. Слава про Романа 
йшла від Рима до Констан-
тинополя. Автор „Слова о 
полку Ігоревим“ писав: „Ви-
соко ти плаваєш, Романе, 
в подвигах ратних, як той 
сокіл на вітрі ширяючий, 
птицю долаючи одвагою“.

Король Данило  
Галицький

Гучна слава батька була 
для Данила високим взі-
рцем, що той наслідував 
до останніх хвилин життя. 
Данило отримав перемогу 
над німецькими рицарями-
тамплієрами, переміг угрів 
у битві під Ярославом, роз-
громив татарську орду Ку-
ремси. Такі славні правнуки 
Володимира Мономаха — 
їм завдячує Львів своїм ко-
рінням. У часи свого розви-

тку Львів носить величавий 
титул „Найблагословенніша 
і Богом хранима мати горо-
дів, обитель Руських коро-
лів“. Такою славою на Руси 
користувався лише Київ. 

Обитель Руських 
королів

Після ординської навали роз-
починається масове спору-
дження мурованих замків в 
Европі. Небезпека заставила 
шукати нові методи оборо-
ни, бо дерев’яні стіни татари 
спалювали, або руйнували 
важкими каменеметами. Для 
прикладу: на кінець ХІІІ ст. на 
території сучасної Словач-
чини було збудовано вже 
до 46 мурованих замків. За 
часів Лева значна частина 
Закарпаття входила до складу 
Руського королівства. Сьогод-
ні в Закарпатті охороняється 
вісім замків ХІІ — ХІІІ ст.

[СУСПІЛьСТвО]

краєзнавство

Замок Руського королівства

Впродовж століть гордовиті сусіди переписували історію України. Історію України за-
плямовували і обливали наклепницькими вигадками, накладали табу на правдиве 

її висвітлення. В останніх „творах“ пп. Бузини, Бортка, Табачника та ин. ставиться під 
сумнів історична, культурна, мовна і ментальна спорідненість Галичини з українським 
народом. Туристи зі Східної України, Києва, відвідуючи Галичину і Львів, на фоні ве-
личавих польських замків, костелів не відчувають своєї ідентичности з цим краєм і не 
розуміють, як сталося, що Львів та їхнє рідне місто — в одній державі, надто недотичною 
до їхньої історії є минувше Галичини. Але замок на горі нагадує про наше коріння, він 
був свідком колишньої слави Руського Королівства, в ньому зберігалися інсигнії влади 
Руських Королів — коронаційні клейноди (дві корони) і королівський трон.

Одним із найбільших винаходів 
людства є, без сумніву, книга. 

Це ― не просто джерело знань, інстру-
мент пізнання. Це — та невід’ємна 
ланка людської комунікації, що до-
зволяє встановити цивілізаційну спад-
ковість світу і накреслити перспективи 
його соціяльного, науково-технічного 
і духовно-інтелектуального прогресу.    

Очевидно, одночасно з виникнен-
ням книги з’явилися і перші книго-
збірні. Давні єгиптяни називали їх 
„аптеками для душі“, підкреслюючи 
ту обставину, що книги робили люд-
ську душу благородною, а розум — 
сильним. В Україні, як відомо, перша 
бібліотека з’явилася за часів Київської 
держави. Її створив великий князь 
Ярослав Мудрий.

Важко переоцінити роль книго-
збірень як важливого чинника держа-
вотворення, демократії, гармонізації 
суспільних відносин, інтелектуального, 
духовного й естетичного збагачення нації.

ХХІ століття, визнавши одним із 
своїх головних пріоритетів вільний об-
мін і доступ до інформації, об’єктивно 

поставило професію бібліотекаря у ряд 
найнеобхідніших і актуальних.

Ми щиро пишаємося тим, що 
Науково-технічна бібліотека Львівської 
політехніки як головний інформаційно-
комунікативний центр університету, є 
найдавнішою і найбільшою серед тех-
нічних книгозбірень України. Її славна 
історія, як й історія університету, роз-
починається з 1844 року. Тоді загаль-
ний фонд книгозбірні становив лише 
2000 томів. Нині він налічує майже 1 
мільйон 800 тисяч примірників, більша 
частина якого — наукова література. 
Вже тривалий час бібліотека утримує 
призові місця серед аналогічних за-
кладів України.

В основі цих успіхів є запроваджен-
ня найновіших технологій бібліотечної 
справи, постійна й самовіддана праця 
бібліотекарів з модернізації структури 
управління бібліотечними ресурса-
ми та вдосконалення бібліотечно-
інформаційних послуг на основі ви-
користання інноваційних технологій, 
зокрема, через поповнення електрон-
ного каталогу, бази даних якого ста-
новлять нині понад 195 тисяч записів.

Тому невипадково, що послугами 
бібліотеки користуються понад 23 500 
абонентів: по суті — майже кожний 
викладач і студент Львівської політех-
ніки. І це чудово! Сподіваюся, обраний 
шлях до знань наших вихованців 
буде і надалі обов’язково пролягати 
через читальну залу університетської 
бібліотеки.

Вшановуючи сьогодні наших пра-
целюбних і самовідданих бібліотека-
рів, я хочу водночас привітати і всіх 
нас — користувачів духовним скарбом, 
закладеним у книзі. Не оминайте 
нашу книгозбірню — це справжнє 
святилище пізнання і добра. Тут у 
таємничій тиші ми осягаємо світ і нас 
сущих у ньому. Осягаємо для того, 
аби, як стверджував великий Іван 
Франко, винести звідти дивні перли, 
відтак — збагатитися інтелектуально і 
піднестися духом, стати повноцінним 
громадянином своєї держави!

Юрій БОБАЛО,  
ректор Національного університету 

„Львівська політехніка“,  
голова Ради ректорів Львівщини

до професійного свята

Шлях до знань — через бібліотеку
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За розвитком оборон-
ного мистецтва Королів-
ство не поступалося за-
гальноевропейському. І в 
головних містах зосеред-
жувалися безпосередньо 
всі найкращі досягнення 
в оборонному мистецтві. 
Правителі королівства, 
родинно пов’язані з ев-
ропейськими родинами, 
були обізнані з тогочас-
ними досягненнями в ца-
рині оборони і успішно їх 
використовували. Руське 
королівство у ході свого 
державотворення випе-
реджало Польщу. Польща 
стала королівством більше 
ніж на півстоліття пізніше. 
Ми маємо відомості про 
оборонні споруди, що збе-
реглися з ХІІІ ст. повністю 
або частково.

Оборонні вежі

Найкраще збережені обо-
ронна вежа в Каменці (за-
ввишки 30 м і завтовш-
ки стін 2,5 м), Белавін-
ська вежа (з розмірами 
11,8×12,4 м, товщиною стін 
1,7 м, висотою 18 м), Стол-
пинська вежа (заввишки 
19 м). В наукових працях 
І. Могитича розглядається 
кількість оборонних муро-
ваних веж до 100 об’єктів! 

Такі  оборонні вежі 
було виявлено і у Льво-
ві на Замковій горі під 
час розкопок у 1975 році 
О. Ратичем. Було розкрито 
фундаменти мурованої 
південно-західної вежі ді-
яметром 8,5 м з товщиною 
стін 1,5 м, котрі датуються 
ХІІ — ХІІІ ст. Велика вежа 
відноситься до середини 
ХІІІ ст .

Високий замок 
у Львові

Історія Високого замку сво-
їм корінням сягає Руського 
королівства. Кам’яні вежі, 
збудовані за часів коро-
ля Данила, з’єднувалися 
дерев’яними стінами. У 
цьому укріпленні татари 
вбачали загрозу. За наказом 
хана Бурундая в 1259 році 

князь Лев „розметав” укрі-
плення замку. Князь Лев, 
відповідно до передових 
здобутків оборонного мис-
тецтва, в 1270 році, на місці 
зруйнованого, будує замок 
з палацом, кам’яними стіна-
ми і вежами. 

Вигідне стратегічне 
розташування перетворює 
замок на найпотужнішу 
фортецю Королівства. І 
вже в 1287 році орди хана 
Телебуги не наважилися 
йти на приступ замку. У 
1340 році польський ко-
роль Казимир ІІІ захопив 
замок і, пограбувавши, 
підпалив дерев’яні кон-
струкції. Руська Боярська 
рада, яка правила Галичи-
ною, у 1342 році віднови-
ла дерев’яні конструкції і 
основна структура замку 
до розвитку вогнепальної 
зброї не змінювалась. 

Замок у XV — XVII ст. 
зазнає модернізації: вхід 
на західне подвір’я при-
кривається невеликою сті-
ною з баштою. Будуються 
дві додаткові вежі. Вежі 
пристосовуються для роз-
міщення гармат. Це осно-
вні реконструкції Руського 
замку, які проводилися за 
часів Польщі. 

Замок простояв 600 
років (до 1869 року) і був 
зруйнований при побудові 
„копця“ до 300-річчя Унії 
Любельської. Зі знищен-
ням замку місто втратило 
своє серце і підтверджен-
ня руського коріння. Нарід, 
історія якого написана 

поневолювачами, — це 
юрба, що легко піддається 
різним маніпуляціям. 

Ми діти одного 
Народу

Зараз нам пишуть новітню 
історію. О. Бузина в „Тай-
ни історії України-Руси“ 
Великого князя Романа 
змальовує польським став-
леником, баламутом, а 
галичан — не руського 
походження, які знищи-
ли Київську Русь. Кіно-
режисер В. Бортко („Тарас 
Бульба“): „Західна Україна 
жодного відношення до 
нас не мала і не матиме. 
Це інший народ і в них 
інший менталітет…“ 

Але ж ми діти одного 
Народу і підтвердженням 
цього є слава праотців! 

В Україні власна історія 
не працює для свого на-
роду і держави. Сьогодні 
поставили пам’ятник Ка-
терині ІІ, завтра — угор-
ські символи, польські, 
післязавтра ще чиїсь. Так 
відходить наше історичне 
минуле, руйнується і стає 
слабкішою історична сві-
домість українців, зникає 
найцінніше — власний 
етнокод і неповторна на-
ціональна самобутність! 

Відновлений Королів-
ський замок ― це шанс 
для Львова зберегти спо-
гад про легендарне ми-
нуле і увіковічнити його у 
майбутньому.

Микола ДАВИДОВИЧ

[•] Західна куртина високого замку. 
Рисунок невідомого художника, ймовірно, XIX ст.

[СУСПІЛьСТвО]
наш календар
30 вересня — Всеукраїнський 
день бібліотек.
1 жовтня — Міжнародний день 
людей похилого віку.
1 жовтня — Міжнародний день 
музики.
2 жовтня — День працівників 
освіти.

Пам’ятні дати
29.09.1845 — народився Iван 
Тобiлевич (Карпенко-Карий), 
видатний український драма-
тург.
29.09.1866 — народився Ми-
хайло Грушевський, видатний 
iсторик, письменник, голова 
Української Центральної Ради.
29.09.1901 — народився Енріко 
Фермі, італійський фізик, один 
із основоположників ядерної 
та нейтронної фізики, лавреат 
Нобелівської премії.
30.09.1841 — народився Ми-
хайло Драгоманов, український 
публiцист, iсторик, економiст, 
громадський дiяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка 
обрали гетьманом Правобе-
режної України.
1.10.1727 — гетьманом України 
обрали Данила Апостола.
1.10.1897 — народився Ва-
лер’ян Полiщук, український 
письменник.
2.10.1907 — народився Іван Ба-
гряний, український письмен-
ник, автор романів „Тигролови“, 
„Сад Гетсиманський“, „Вогненне 
коло“.
2.10.1990  — розпочалося 
полiтичне п’ятнадцятидобове 
голодування  укра їнських 
студентiв на Майданi Незалеж-
ности в Києвi.
3.10.1881 — народився Ми-
хайло Возняк, український 
лiте ратурознавець, iсторик 
лiтератури.
3.10.1938 — помер Віктор Ко-
сенко, український композитор, 
піяніст.
4.10.1891 — народився Юрiй 
Клен (Освальд Бурґгардт), укра-
їнський поет-неокласик.
4.10.1930 — померла Олена 
Пчiлка, українська письменни-
ця та перекладачка, мати Лесi 
Українки.
4.10.1934 — померла Марія 
Заньковецька, геніяльна укра-
їнська акторка.
5.10.1909 — народився Богдан-
Ігор Антонич, український поет, 
прозаїк, автор збірок „Три пер-
стені“, „Зелена Євангелія“.
5.10.1941 — помер Микола 
Трублаїнi, український пись-
менник. 
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Відкриття 22 вересня третього фестива-
лю „Ляльковий світ“, його проєкту „Lady 
&Teddy“, було неймовірно велелюдним. 
Мистецтвознавець Орест Голубець зізна-
вся, що не сподівався на таку кількість 
позитивних емоцій, які переповнюють 
ці зали. Втім, цьому можна знайти й 
пояснення: лялька — своєрідний макет 
людини, в який кожен, хто її творить, 
вкладає частину себе і через те лялька 
не є мертвою, вона жива. Тому, окрім 
суто естетичного задоволення від спо-
глядання красивих, деколи дотепних 
ляльок, відвідувачі виставки отримують 
можливість зазирнути в душу лялькаря, 
вразливу, дитинну й добру — культових 
ляльок із закодованими злими намірами 
в експозиції не виявленоJ.

На виставці представили свої тво-
ри понад 50 авторів зі всієї України, 
Молдови, Польщі, Туреч-
чини, Німеччини, США та 
Нідерландів. Ірина Соро-
кіна, мистецтвознавець і 
автор ляльок, розповіла, 
що довіра до фестивалю 
настільки велика, що ляль-
карі ризикують пересилати 
свої дорогоцінні творіння 
потягами, якщо не можуть 
привезти їх самі.

М’які теплі іграшки ви-
сять на стінах, звисають 
зі стелі або сидять у затишних ретро-
валізках. Дорогі експонати, колекційного 
характеру та розраховані на вибагливі 
інтер’єри, дивляться на відвідувачів фес-
тивалю із-за скла. На більшості ляльок є 
ярлички, з яких можна довідатися про їх 
авторів і сконтактуватися з ними, а також 
підписи й написи, як от „То дивний окунь з 
дивними думками…“ чи просто „Петрусь“.

На фестивалі вперше з’явилися по-
рцелянові ляльки. Техніка їх виготов-
лення одна з найскладніших і потребує 
як матеріяльних, так і часових затрат. Не 
зважаючи на це, вони набирають попу-
лярности серед колекціонерів і в Україні. 
Лялькарки з Києва Олена Коростельова 

пропонує подивитись на її 
порцелянові рухомі ляль-
ки, а Тамара Півник — се-
рію „Цирк“, Неллі Федчун 
зі США — на інтерпретації 
історичного костюму в об-
разі ляльки.

Цьогоріч зірковим гос-
тем фестивалю стане Івонн 
Фліпс, лялькарка світового 
рівня з Нідерландів. Вона 
приїде зі своїми ляльками 
до Львова на чотири дні 

і проведе 1 жовтня в Палаці мистецтв 
практичну лекцію зі створення ляльок.

У межах фестивалю 28 вересня у 
кафе „Світ кави“ відбувся традицій-
ний літературний вечір „Ностальгія за 
лялькою“. Крім цього, впродовж усього 
фестивалю глядачі мають змогу голосу-
вати за найкращу ляльку-наречену або 
ляльок-весільну пару.

Ляльки, виставлені для огляду, мож-
на купити. Ціна їх — від 100 гривень до 
5 тисяч евро. Вона залежить не тільки 
від складности роботи, а й від матерія-
лів, які пішли на виготовлення ляльки. 
Виставка-продаж триватиме до 2 жов-
тня, а після її закриття на сайті фестивалю 
працюватиме електронний каталог, за 
яким вподобаний експонат можна буде 
замовити й придбати.

Наталя ЯЦЕНКО

фестиваль коротко

З 21 до 24 вересня у Львові від-
бувався конкурс „Битва моде-
льєрів-2011“ серед студентів-
дизайнерів одягу. Метою цього 
конкурсу є підтримка талано-
витої молоді, обмін досвідом 
стилістів і дизайнерів з різних 
регіонів України. У заході взяло 
участь 16 колекцій зі Львова, 
Києва, Дрогобича та Червоно-
града. Переможців нагоро-
дили кубками, подарунками й 
дипломами.

У Національному педагогічному 
університеті імени Михайла 
Драгоманова на урочистому 
засіданні вченої ради Ліні кос-
тенко вручили мантію почесно-
го професора. Головною подією 
зустрічі видатної письменниці 
з викладачами й студентами 
стала презентація її нової збірки 
віршів „Мадонна перехресть“. 
До неї увійшли нові, а також 
раніше недруковані поезії різних 
років. Книжка дуже особиста 
й присвячена доньці Оксані 
Пахльовській.

24 — 25 вересня у Львові від-
бувалося два свята — V Міське 
свято кави „На каву до Львова“ 
та традиційне „Свято ремесел“. 
На площі Ринок, де проходило 
більшість акцій кавового свята, 
було багато кави, солодощів 
і виступів переважно джазо-
вих гуртів. У Музеї народної 
архітектури та побуту на „Святі 
ремесел“ експонували вироби 
декоративно-ужиткового мисте-
цтва (вишивка, ткацтво, різьба 
по дереву, ковальство, плетен-
ня з соломи, рогози та лози, 
кераміка, бісер, вироби зі скла, 
живопис тощо) та проводилися 
майстер-класи з різних видів 
народного мистецтва.

У Львівській національній галереї 
мистецтв відкрито виставку до 
100-річчя Ярослава красневича. 
Це перша виставка художника 
з Добромиля, на якій представ-
лено понад 100 картин (олія на 
картоні чи фанері) та малюнків 
(у техніці акварелі, кольорових 
олівців або фломастерів). Це 
третя частина всієї спадщини 
митця, що збереглася.

За матеріялами інформаґенцій

Панночки з порцеляновими личками у довгих вишуканих сукнях і вай-
луваті ведмеді з клаповухими зайцями — такі незвичні експонати 

розмістились у двох залах другого поверху Львівського Палацу мистецтв. 
вони та инші милі оку персонажі творять цього року „Ляльковий світ“

Ляльки для інтер’єру,  
колекцій і забав
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Мистецька формація Wiz-Art після 
тривалої перерви запропонува-

ла львів’янам новий сезон коротко-
метражок.

21 вересня у Палаці мистецтв від-
булося два кінопокази німецьких ко-
роткометражок під кодовою назвою 
„Дуже німецьке кіно!“. Серед 5 ко-
ротких стрічок були різні жанри ― від 
драми до комедії, в тому числі і справді 
„німецький“ акцент ― „медсестра“, 
котра знімається в порно. Однак усі 
фільми поєднувало одне: „хепі енд“, 
причому небанальний.

Сила короткого метра, як і новели 
в літературі, ― в глибокому змісті, 
втиснутому в короткий проміжок часу. 
Головне ― не події, а почуття.

„Чужинець вдома“ ― це дилема 
між коханням та синівською любов’ю 
(Азад мусить обирати: використати 
єдиний документ своєї сім’ї, щоб 
отримати право на проживання в Ні-
меччині, й поїхати з коханою в Берлін 
чи врятувати батьків та молодшого 
брата від депортації в Іран).

„Вікі Фікі“ ― історія школярки, 
доньки порно-акторки, котра водно-

час ― добра мама та найкраща по-
друга. Ситуація серйозна та водночас 
пікантна, але історія знята навіть з 
веселим гумором.

Найбільш напружений та з не-
сподіваними сюжетними поворота-
ми ― фільм „Раджу“ (переможець 
студентського „Оскара“ 2011 року). 
Німецьке подружжя прибуває до 
Калькутти та всиновлює індійського 
сироту. Коли камера раз-по-раз зупи-
няється крупним планом то на ново-
спеченому татові, то на синові, здо-
гадуєшся, що дитина зараз щезне, 
що і стається. Однак несподіванкою 
стає те, що то був хитромудрий план: 
европейцям „продали“ вкрадену у 
батьків дитину ― і це ціла налаго-
джена мережа…

Стрічка „Великий винахід Ґреґора“ 
легка за формою (весела й оптиміс-
тична) та глибока за змістом, адже 
йдеться про дуже сильну любов внука 
до бабусі, котра не може ходити. На-
справді рішення старенької переїхати 
до будинку людей похилого віку (на 
це Герту намовляють подруги) мало 
би полегшити життя Ґреґорові, та його 
сентиментальна душа примушує ви-

нахідницький розум вигадати спосіб 
уникнути переїзду бабусі. Метелико-
подібне стрибання Герти по траві (по-
ставу підтримують повітряні кулі) та її 
молодечий сміх викликають у глядаць-
кій залі розчулений сміх та оплески.

На завершення кіномани смаку-
вали вже відверту комедію „Бйорн і 
бюрократичні перешкоди“. Головний 
герой із подругою збираються у від-
пустку до Туреччини. Бйорн ― ходяча 
проблема, Аня нагадує йому, що він 
повсякчас спізнюється та втрапляє в ха-
лепи. Цього разу за 3 години до літака 
чоловік виявляє, що його закордонний 
паспорт протерміновано. Біганина по 
кабінетах та інстанціях ― це так знайо-
мо українському глядачеві. От би ще й 
у нас було так весело, коли залагоджу-
єш паперові проблеми, сидиш у черзі 
під черговим кабінетом та переконуєш 
чиновника допомогти тобі! А також 
аби всі перипетії завершувалися так 
само щасливо!

Наступні кінопокази ― еспанське 
та французьке коротке кіно, Мульт-
Explosion 4, Antiretro 2 та естонська 
анімація.

Тетяна ПАСОВИЧ

Від 30 вересня до 2 жов-
тня на львівські вулиці за-
вітають театри із України, 
Польщі, Чехії, Угорщини та 
Росії. Фестивальна програ-
ма як завжди насичена ― в 
програмі театр на ходулях 
„Шоу велетнів“, театр вогню 
„Вольфрам“ та Театр живих 
скульптур з Євпаторії; те-
атр ходулістів „Карнавал“ з 
Одеси; вистави Львівської 
циркової студії; жонглюван-
ня в поєднанні із театраль-
ною технікою від Празького 
театру „Brothers in trick“; 
театр вуличного імпровізу з 
різноманітними цирковими 
елементами та специфіч-
ним музичним супроводом 

„V.O.S.A.“ з Праги; Оркестр 
великих бубнів, імпровіз та 
експерименти від варшав-
ського театру „Маката“; дій-
ство, пов’язане із ритуалом 
вогню від львівського театру 
„Воскресіння“ і багато ин-
ших цікавинок. Усі заходи 
в рамках фестивалю цього 
року відбуватимуться на 
площі Ринок, та на проспекті 
Свободи просто неба, а 
отже „вхід“ буде безкоштов-
ний J. Докладну програмку 
Фестивалю можна отримати 
у фойє театру „Воскресіння“ 
на пл. Григоренка, 5.

― Основною метою 
фестивалю є розширення 
міжнародних зв’язків та ви-

ведення українського театру 
на міжнародний ринок, 
популяризація сучасного 
українського театрального 
мистецтва, ознайомлен-
ня із сучасною світовою 
театральною сценою, ― 
коментує директор театру 
„Воскресіння“ Ярослав Фе-
доришин.

Історія Фестивалю по-
чинається із 1989 року. З 

того часу „Золотого Лева“ 
з нетерпінням чекають не 
тільки львівські поцінову-
вачі сучасного театру, а й 
гості з инших міст та країн. 
Фестиваль так міцно осів у 
Львові, що разом з инши-
ми цікавими культурними 
заходами утверджує наше 
місто як культурну столицю 
України. 

Орест КОНДРАТОВИЧ

кіно

театр

Коротко, сильно та … світло

„Золотий Лев на вулиці ― 2011“

Вихідні у Львові насичені різноманітними заходами. Не 
встигли ми насолодитися різноманітними ароматами 

та смаками кави на Святі кави у Львові минулого тижня, 
як уже завтра розпочинається головна театральна подія 
Львова ― фестиваль „Золотий Лев на вулиці ― 2011“.
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№ Вид спорту Дата проведення Кількість
учасників

Керівник
команди

1. Волейбол (чоловіки, жінки) 12, 13 листопада 2011 р.; березень — квітень 2012 р. до 12 1

2. Бадмінтон  
(чоловіки, жінки) 19, 20 листопада 2011 р. 2

1 1

3. Шахи  
(чоловіки, жінки) 18, 19 лютого 2012 р. 1

1 1

4. Теніс настільний  
(чоловіки, жінки) 13, 14 березня 2012 р. 2

1 1

5. Міні-футбол (чоловіки) 26, 27 листопада 2011 р.; лютий — березень 2012 р. до 10 1

Початок змагань о 10.00.

З ініціятиви учнів Першої академічної 
гімназії у Львові та професора Івана 
Боберського у травні 1906 року було 
організовано клуб, який отримав на-
зву „Український спортивний кружок“ 
(УСК). Згодом професор подав ідею ор-
ганізувати при руханковому товаристві 
„Сокіл-Батько“ секцію студентів вищих 
шкіл у Львові. В листопаді 1911 року, 
з ініціятиви Івана Боберського, який 
раніше працював в українській серед-
ній школі в Перемишлі, було засновано 
Спортове Товариство „Україна“. Стало-
ся це за сприяння професора Степана 
Гайдучка, студентів Гриця Лучаківсько-
го, Василя Паліїва, Матвія Яворського 
та инших. За часів Австро-Угорської 
монархії, а згодом і панської Польщі 
зважитися на назву „Україна“ могли 
лише сильні духом люди, які були 
репрезентаторами не лише спорту, а 
й української нації.

Зі Спортивним товариством „Украї-
на“ у Львові міцно пов’язана ціла епоха 
розвитку українського національного 
спорту на західних землях України. За 
час свого існування (1911 — 1944 рр.) 
воно зробило свій позитивний внесок 
у розвиток важко- й легкоатлетики, 
відбиванки (волейбол), копаного м’яча 
(футбол), гаківки (гокей), боксу, нако-
лесництва (велоспорт), шахів і стук-гук 
(пінг-понг, настільний теніс).

Успіху товариства сприяло те, 
що колективом керував розумний, 

безкорисливий, зразковий провід, 
натхненний ідеєю „Через спорт — до 
вищих національних ідеалів“. Серед 
нього були такі світочі суспільно-
культурного життя того часу, як Тарас 
Франко, О. Навроцький, Дмитро Палі-
їв, Шепаровичі та инші. Комбативний 
дух членів різних ланок СК „Україна“, 
висока свідомість свого покликання 
в національно визначеному спортив-
ному процесі разом з довершеним 
опануванням своїх спеціяльних спор-
тивних ділянок і дружної співпраці у 
змаганнях спричинилися до блискучих 
перемог наших команд.

Звичайно, що без таких природно 
обдарованих і вишколених майстрів 
професійного ремесла футболу, як на-
падник Олександр (Леньо) Скоцень, 
знаменитий „технік“ К. Мікльош; швид-
ких рекордистів з бігу С. Мигоцького, 
Лапчука, Богурата; без агресивної трій-
ки „акробатів на льоду“ Диця, Бучаць-
кого, Маринця в хокейній дружині; чи 
безстрашних гладіяторів рингу Пащина, 
Білого та Рудницького; безконкуренцій-
них велосипедистів Бабія і Степаняка та 
Степана Попеля в шаховій ланці, успіхи 
Спортивного товариства „Україна“ були 
б не такі вагомі. Українські спортсмени 
щоразу під час змагань демонстрували 
силу українського спорту, що утверджу-
вав Україну у світі. 

Перед початком Першої світової 
війни футбольний клуб „Україна“ при-

пинив свою діяльність, а по закінченні 
війни у 1921 році знову повернувся на 
львівські терени. На його рахунку — 12 
зіграних футбольних сезонів (1928 — 
1940), у 1937, 1938 і 1939 роках наші 
футболісти були віце-чемпіонами 
Ліги. Свій остатній матч команда 
розіграла 27 серпня 1939 року проти 
„Погоні“(Львів). У вересні 1939-го 
Друга світова війна втрутилася в життя 
команди і цього разу її знову закрили. 
Лише у 1942 році клуб зумів відновити 
свою роботу і в тому ж році став чем-
піоном Галичини. Під час німецької 
окупації  в 1942 — 1944 роках брав 
участь у чемпіонаті Галичини. Однак з 
приходом радянської влади на захід-
ноукраїнські землі його майбутнє було 
приречене: у серпні 1944 року клуб 
розформували. Надалі комуністична 
влада заарештувала багатьох відомих 
футболістів. Одних вивезли в Сибір, 
инших просто знищили. 

Світлі традиції футбольного клубу і 
товариства загалом перейняло ниніш-
нє молоде покоління. Воно не лише 
продовжує, а й розвиває їхні традиції у 
львівських „Карпатах“ і у Спортивному 
товаристві „Україна“, яке відновило 
свою роботу у 1991 році.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент кафедри фізичного 

виховання Львівської політехніки, 
майстер спорту

фізкульт-ура!

Спортивна Універсіяда професорсько-викладацького складу Львівської політехніки — можливість виявити 
і вдосконалити свої фізичні здібності і надихнути до цього студентів. До кінця року у рамках Універсіяди 

буде проведено змагання з волейболу, бадмінтону й міні-футболу. Призи переможцям — грамоти, медалі й 
кубки. Записуватися на участь в Універсіяді можна на кафедрі фізичного виховання до 1 листопада.

Календар змагань

з історії українського спорту

Через спорт — до вищих  
національних ідеалів
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28. Кипляча або дуже гаряча вода. 30. Медично-санітарний 
заклад. 32. Сушені абрикоси без кісточок. 34. Невелика 
мавпа родини вузьконосих. 35. Алкогольний напій, насто-
янка на полині.

Склала Христина ВЕСЕЛА

ТУР ТРЕТІЙ

1. Скільки міністрів освіти змінилося в 
Україні за часів незалежности:
а) 6; б) 7; в) 8?
2. Цей фестиваль молодої науки 
традиційно відбувається у Львів-
ській політехніці восени й цьогоріч 

складатиметься зі семи міжнародних 
конференцій:
а) „Litteris et Artibus“; б) „Осінь По-
літехніки“; в) „Проблеми української 
термінології СловоСвіт“?
3. Чому за князем Володимиром за-
кріпилася назва „Мономах“:
а) тому що його матір з роду Моно-

махів; б) через подаровану „шапку Мо-
номаха“; в) через подарований меч?
4. Яка має бути клична форма імени Олег:
а) Олеже; б) Олегу; в) Олег?
5. Коли у Львівській політехніці утво-
рилося Студентське братство?
а) травень 1989 р.; б) жовтень 1990 
р.; в) серпень 1991 р.?
6. Хто автор твору „Троянди і терня“:
а) Максим Рильський; б) Ірина Вільде; 
в) Леся Українка?
7. Хто з українських спортсменів став 
єдиним володарем золотої медалі на 
цьогорічному чемпіонаті світу з легкої 
атлетики в Дегу:
а) Ольга Саладуха (у потрійному 
стрибку); б) Дмитро Дем’янюк (у 
стрибках у висоту); 3) Денис Юрченко 
(у стрибках зі жердиною)?

Кросворд
Горизонтально:
3. Особа, яка заперечує кому-небудь у публічній бесіді, під 
час захисту дисертації. 6. Фінансовий інспектор, контролер. 
8. Чорна смолиста маса, якою покривають дороги, тротуари. 
9. Великий сад, гай з алеями, квітниками для прогулянок. 
11. Ацетилсаліцилова кислота. 12. Лінія поділу якої-небудь 
території, границя. 13. Довжина замкненого контуру. 
14. Розбирання на окремі частини машин, споруд, а також 
зняття їх з фундаменту. 17. Пантера у Кіплінга. 18. Трон 
монарха. 20. Овочева городня рослина. 21. Австралійська 
сумчаста тварина. 22. Кабіна, яку підвішують до стропів 
стратостата. 25. Одиниця виміру температури. 27. Одер-
жувач листа, посилки. 28. Розділ фізики, що вивчає світло. 
29. Науковець, який вивчає рух артилерійських та реактив-
них снарядів, авіабомб, куль 31. Мистецтво красномовства. 
33. Діючий вулкан на острові Сицилія. 34. Богородиця у 
католиків. 36. Держава у Південній Америці. 37. Хижий 
звір родини котячих, степова рись. 38. Здичавілий кінь у 
Північній Америці. 39. Жовто-оранжевий барвник, якого 
найбільше у моркві, жовтках.

Вертикально:
1. Прикраса колон у вигляді носової частини давньорим-
ського військового судна. 2. Прилад для підсилення слуху 
в людей, які недочувають. 4. Вид спортивної боротьби. 
5. Доріжка, протоптана звірами або людьми. 7. Співробітник 
газети, який збирає і подає інформацію про різні події, факти 
повсякденного життя. 8. Богиня кохання і вроди у давніх 
греків. 10. Скорочення виробництва, розлад кредитних і 
грошових відносин, банкрутство фірм, масове безробіття. 
12. Широке жіноче хутряне пальто. 15. Людина, яка забула 
минуле, відмовилася від національних традицій, втратила 
моральні орієнтири. 16. Програш у війні, невдача у спортив-
них змаганнях, що завершуються перемогою противника. 
18. Тимчасова зупинка в мові, розмові; перерва. 19. Легкий 
приємний вітерець. 23. Великий тропічний земноводний 
плазун. 24. Фахівець, який знається на рухові й будові не-
бесних тіл і їхніх систем. 26. Найяскравіша зірка в сузір’ї Діви. 

[ПЕРЕРва]
до дня газети

Конкурс „Ерудит“

До дня газети „Аудиторія“ (8 жовтня) редакція проводить конкурс на най-
ерудованішого 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.

J J J

У потязі, який їде з тригодинним запізненням, провід-
ник вимагає в пасажира квиток.

― Чому я повинен показувати вам квиток, адже за 
розкладом я вже вдома.
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експрес-оголошення
вважати недійсними: 
утрачений диплом ВК № 30703142, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Клюйника Тараса Івановича;
утрачений диплом НТ № 962399, виданий Львівським технікумом радіо-
електроніки на ім’я Семка Тараса Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Львівським національним 
університетом ім. І. Франка на ім’я Шавали Соломії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий на ім’я Козіцької Яни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Дільного Володимира Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ріжніва Володимира Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Лазарівої Тетяни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гури Марти Іванівни;
утрачений студентський квиток ВК № 07664627, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Години Костянтина Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Старшої Вікторії Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Качан Соломії Володимирівни;
утрачений студентський квиток № 06299397, виданий Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ревізіної Олександри Леонідівни;
утрачений студентський квиток № 07665466, виданий Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Коновалова Антона Борисовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Прусака Андрія Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Пилявського Ярослава Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Костіва Юрія Артуровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ганцевої Крістіни Максимівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Беци Дмитра Івановича.

увага: фотоконкурс!

Зупини щасливу мить!

Анкета учасника фотоконкурсу 
Прізвище, ім’я  ___________________________________
________________________________________________
Вік _____________________________________________
Де навчаєтеся (заклад, курс, група, форма навчання) __
________________________________________________
________________________________________________
Підписи до світлин (назва фото й обов’язково вказати, на 
участь у якій номінації претендує робота)
1.  ______________________________________________
________________________________________________
2.  ______________________________________________
________________________________________________
3.  ______________________________________________
________________________________________________
4.  ______________________________________________
________________________________________________
5. ______________________________________________
________________________________________________
Ваші координати (у т. ч. моб. тел.)  _________________
________________________________________________
________________________________________________
Номер учасника конкурсу (не заповнювати) _________

Умови та вимоги до фоторобіт — у числі 25. Роботи 
приймаємо до 10 жовтня 2011 року за адресою: Львів, 
вул. С. Бандери, 12, головний корпус Львівської полі-
техніки, 2 пов., кімн. 229. Тел. для довідок: 258 26 08.

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:
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 електричних станцій Інституту енергетики та сис-
тем керування Національного університету „Львівська політехніка“ 
висловлює глибоке сердечне співчуття завідувачу кафедри, доктору 
технічних наук, професору Михайлу Станковичу Сегеді з приводу 
тяжкої втрати — смерти

батька.

Колектив Інституту енергетики та систем керування Національного 
університету „Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття 
завідувачу кафедри електричних станцій, доктору технічних наук, про-
фесору Михайлу Станковичу Сегеді з приводу тяжкої утрати — смерти

батька.

хіт-парад

Маленька перерва для меломанів
Шановні читачі! 26 вересня на сайті нашої газети 

www.audytoriya.lviv.ua мали з’явитися результати ва-
шого голосування за найкращі пісні та їх виконавців. 
На жаль, через технічні причини наш конкурс на пев-
ний час завмирає. Але коли сайт почне працювати, 
ми відразу його продовжимо. Тож трохи чекання, 
терпіння ― і ми будемо знову на музичній хвилі! J

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

уточнення

У попередньому числі „Аудиторії“ (ч. 26 від 22 ― 
28 вересня 2011 року) у статті „Symphony Solutions: 
тяжко працюй ― добре відпочивай“ (сторінка 8) 
вкралася неточність: у першому рядку після врізки 
замість „софтсервна компанія“ слід читати „софт-
верна компанія“.



для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
імени С. крушельницької
29 вересня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
30 вересня — „Орфей і Еврідіка“ (опера). 18.00.
1 жовтня — „Украдене щастя“ (опера). 18.00.
2 жовтня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00;

          „Дон кіхот“ (балет). 18.00.

Національний академічний драматичний  
театр імени М. Заньковецької
30 вересня — „Сільва“. 18.00.
2 жовтня — „криза“. 18.00.
4 жовтня — „Суботня вечеря“. 18.00.
5 жовтня — „Гуцулка ксеня“. 18.00.

камерна сцена
29 вересня — „Спогад про Саламею“. 17.00.
30 вересня — „Три любові“. 19.00.
4 жовтня — „або-або“. 16.00.
5 жовтня — „Завчасна паморозь“. 11.30.

Молодіжний академічний театр  
імени Л. курбаса
30 вересня — „Лісова пісня“. 19.00.
1 жовтня — „Ma-na Hat-ta“. 19.00.
2 жовтня — „Сад нетанучих скульптур“. 19.00.

Львівський драматичний театр  
імени Лесі Українки
1 жовтня — „Мати-наймичка“. 18.00.
2 жовтня — „котигорошко“.12.00; 

          „Приборкання норовливої“. 18.00.
5 жовтня — „Приборкання норовливої“.16.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
29 вересня — „Малюк і карлсон “. 11.00; „Гобіт“. 15.00.
30 вересня — „Зайчик-хвалько“. 12.00.

Будинок орґанної та камерної музики
1 жовтня — концертний виступ  

          хору „кантус“ (Ужгород). 17.00.
2 жовтня — Орґанний концерт.  

          У програмі — західно-европейська класика. 
          Солістка — Олена Мацелюх. 17.00.

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. №110832.

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

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

Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ — громадське об’єднання 
працівників Львівської політехніки 1946 року на-
родження — щиро вітає із 65-літтям побратимів-
ровесників, котрі з’явилися на світ у вересні:
• Івана Герасимовича Козака (кафедра фізвихо-

вання),

• Георгія Миколайовича Лисяка (кафедра елек-
тричних систем та мереж).

Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих науко-
вих дерзань та довголіття!

[РЕкЛаМа Та ОГОЛОшЕННЯ]ч. 27 (2747)
29 вересня — 5 жовтня 2011

студентське самоврядування

Якщо ти маєш власну думку…
28 — 30 жовтня Студентська рада Хмельницького 
національного університету спільно з ВМГО „На-
ціональний студентський союз“, Управлінням 
освіти і науки Хмельницької обласної державної 
адміністрації, Управлінням сім’ї, молоді та спор-
ту Хмельницької ОДА, Хмельницьким обласним 
товариством „Знання“ на базі Хмельницького 
університету проведуть Всеукраїнську студентську 
конференцію „Органи студентського самовряду-
вання у просторі вищої освіти України“.

Під час конференції обговорять питання можли-
вости академічної мобільности студентів в Україні та 
світі; мотивацію до діяльности в органах студентсько-
го самоврядування; пропагування здорового спосо-
бу життя органами студентського самоврядування 
та тему формування майбутніх фахівців у системі 
студентського самоврядування.

Якщо ти маєш власну думку, стань учасником 
обговорення!

Для участи у конференції необхідно до 15 жовтня 
надіслати анкету та письмові тези доповіді на елек-
тронну адресу sr.208b@gmail.com (обов’язкова копія 
на nsspress@gmail.com). Про вимоги до оформлення 
заяви та докладнішу інформацію можна довідатися 
на сайті http://nss.org.ua. 




