освітній студентський тижневик
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Геодезична практика львівських політехніків
у Вищій інженерно-економічній школі Жешува
Політехніка готуватиме
фахівців з екології,
природоохоронної
діяльности та туризму
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Стартував авторський
проєкт „Академічні
майстер-класи:
від книги — до мети“

13

Актуальна проблема:
МАФи біля закладів
освіти — малі,
але небезпечні

14
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Чи можна вважати кохання хворобою?
Недавно Всесвітня організація
охорони здоров’я внесла
кохання до переліку хвороб.
Високе почуття, яке тисячі
років надихало людство й
було для нього одним з основних предметів оспівуванняобдумування, тепер збаналізоване до номера у міжнародній статистичній класифікації — F63.9 — й поповнює
перелік …психічних і поведінкових розладів. За деякими
характеристиками воно — в
одній категорії з патологічною
тягою щось вкрасти, надмірним захопленням азартними
чи комп’ютерними іграми й
иншими маніями та -лізмами.
Відома й симптоматика нової
недуги: якщо хтось поводиться не зовсім раціонально й
імпульсивно, йому не дають
спокою думки про иншу
людину, мучить безсоння,
відсутність апетиту, перепади настрою, стрибки тиску
і т. д., можна сміливо ставити
діягноз — закоханий. Та, якщо
вірити науковцям, хвилюватись не варто: хвороба неодмінно мине, принаймні через
три-чотири роки.
Майже всі наші опитані не погоджуються з ВООЗ: кажуть,
хоч кохання чимось подібне
на залежність і таки добряче
затуманює здоровий глузд,
але це ніяке не захворювання,
а щось складніше й невловиме, що і в найкращий мікроскоп не розгледиш. Зрештою,
якщо це хвороба, то, посміхаються опитані, хвороба
приємна й особлива.
Таки особлива. Бацила кохання
існує від віків, й перед нею, здається, безборонний кожен. Хоч,
з иншого боку, закохатись —
невелика справа. Проблема —
розпізнати саме „те“ і, звичайно, (з)берегти його. Бо, як
писав Фромм, любов (а кохання
є одним із її видів) — то ціле
мистецтво, суть якого полягає в
умінні виявляти турботливість,
повагу, знання, відповідальність
стосовно инших щодня, постійно, завжди. А в коханні, певно,
й тоді, коли навіть вичерпано
його часовий ліміт.

Оксана Зінчук, студентка другого курсу Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки:

„Все залежить від людини“
Стане кохання хворобою чи ні, думаю, залежить від людини — її
внутрішнього світу, поглядів на життя, темпераменту. Для прояву
кохання як хвороби, мабуть, найбільш схильні яскраві й імпульсивні особистості і, звичайно, меланхоліки, які все беруть надто
близько до серця. Кохання схоже на хворобу й тоді, коли є дуже
бурхливе та виникає раптово.
Олександр Лопушанський, аспірант першого року навчання Інституту
геодезії Львівської політехніки:

„Це приємна залежність“
То однозначно не хвороба, можливо, хіба якась залежність, та й
то приємна. Коли ти закоханий, то стаєш зовсім инший, напевно,
трохи дурний: дієш ірраціонально, ніхто не може на тебе вплинути, не звертаєш уваги абсолютно ні на кого й ні на що.

Олесь Кузьо, студент першого курсу Інституту архітектури Львівської
політехніки:

„А таки хвороба!“
Я погоджуюсь з тим, що кохання — це хвороба, адже коли ти закохуєшся, робиш тупі, необдумані вчинки, а коли комусь розбиваєш
серце, чи хтось розбиває його тобі, — це дуже боляче.

Тетяна Віхоть, студентка другого курсу Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки:

„Позитивні емоції оздоровлюють людину“
Можливо, кохання якоюсь мірою і є хворобливим станом, адже на
початках немає жодної адекватности: ти вважаєш кохану людину
ідеалом і абсолютно не бачиш її недоліків. Але загалом це почуття
породжує позитивні емоції, які тільки оздоровлюють людину.

Галина Кашаєва, лікар-терапевт:

„Хворійте тільки на кохання!“
Думаю, ступінь психічних розладів залежить від конкретної людини. Надмірно перейматися своїм почуттям (особливо якщо
кохання невзаємне) властиво тим, хто не має инших насущних
проблем — в сім’ї, на роботі, матеріяльних… Коли людина думає
про своє майбутнє і тверезо розмірковує, вона знаходить у собі
сили сприйняти відмову чи розрив, здатна жити далі і згодом знову відкрити своє серце
коханню. В будь-якому разі бажаю всім хворіти лише на цю недугу!
Міркувала і опитувала Ірина ШУТКА
Увага! Переходимо на зимовий час. Не забудьте в ніч на 30 жовтня перевести
стрілки годинника на одну годину назад.

[nota bene!]
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міжнародні контакти

Наші в Берліні

П

рофесор Інституту геодезії Львівської політехніки Степан Савчук та докторант цього інституту Любов ЯнківВітковська взяли участь у Міжнародному симпозіюмі з
глобальних навіґаційних супутникових систем, систем
космічного та наземного базування та їхнього застосування,
який проходив 9 — 12 жовтня 2011 року в Берліні (Німеччина). Любов Миколаївна ділиться враженнями від поїздки з
читачами „Аудиторії“.
Організаторами симпозіюму були Департамент
міського розвитку Берліна, Міжнародний комітет
управління супутниковою
мережею Европи EUPOS,
Міжнародний комітет з глобальних навіґаційних систем при ООН. Симпозіюм
зібрав представників з усіх
частин світу, крім Австралії.
Найбільше учасників — із
країн Европейського Союзу. З країн СНД були також
представники Росії, Молдови, Узбекистану, Азербайджану, Грузії.
Програмою симпозіюму
передбачено проведення
пленарних засідань та дискусій. Пленарні засідання
відбувалися сесіями (сім сесій) безпосередньо одна за
одною в одній залі. П’ята і
шоста сесії були присвячені

практичному застосуванню
мереж референцних станцій
та ознайомленню з останніми
досягненнями приладобудівних фірм у цьому напрямі.
Представляючи Україну, ми
виступили з доповідями про
свої наукові дослідження.
За період симпозіюму
відбулися зустрічі з представниками берлінських
університетів професором
Гердом Розенталем (університет ім. Гумбольдта) та
професором Романом Галасом (технічний університет).
Ми обговорили можливості
наукової співпраці надалі,
зокрема, наукові стажування та ґранти для наших
маґістрів та аспірантів.
Під час зустрічі з професором Янісом Балодісом
з Інституту геодезії Латвійського університету, керів-

ником Департаменту геодезії і картографії Молдови
Марією Овдій, керівником
Департаменту авіяційного
інституту Азербайджанської
академії наук професором
Расімом Набієвим ми домовилися про налагодження
співпраці для проведення
наукових досліджень глобальних навіґаційних супутникових систем, систем
космічного та наземного
базування та застосування.
Після симпозіюму ми відвідали Вищу технічну школу
у м. Нойбранденбурзі, яка

до уваги політехніків

Розпочався конкурс друкованих праць

У

Львівській політехніці 18 жовтня розпочався щорічний конкурс підручників, навчальних посібників та монографій.
Традиційно по три переможці у кожній номінації отримають
премії Львівської політехніки розміром три, два та півтора
посадового окладу професора, доктора наук.
Монографії, підручники та навчальні посібники, видані
впродовж попереднього календарного року, вчені ради інститутів розглядають до 31 жовтня 2011 року і висувають найкращі
друковані праці (не більше ніж три у кожній номінації) для
участи у другому етапі конкурсу.
Другий етап — загальноуніверситетський — триватиме
1 — 14 листопада: подані конкурсні роботи (не менше п’яти у
кожній номінації) оцінюватиме експертна комісія, яка створюється щорічно (за наказом ректора) з числа провідних учених
університету. Голосування відбувається таємно. Результати
будуть відомі у грудні цього року.
Додаткова інформація — в розділі „Наука“ на сайті
Львівської політехніки або в кімн. 344 (вчений секретар НДЧ
Юрій Ятчишин).

якраз святкувала 20-річчя
з часу заснування. З цим
вишем ми маємо наукові
контакти вже кілька років. Їх
започаткував професор Ігор
Тревого, заступник директора Інституту геодезії. Під час
зустрічі з ректором цього університету Міхою Тойшером
та професором Вільгельмом
Хеґером, ми говорили про
продовження наукової співпраці та налагодження тісніших контактів для практики
наших студентів.
Любов ЯНКІВ-ВІТКОВСЬКА

Львівський палац мистецтв
(вул. Коперника, 17)

XIX Ярмарок
кар’єри
студентів та випускників
2 листопада 2011 року з 10.00 до 16.00
Пропозиції роботи і кар’єри від понад
70 компаній!
Відділ працевлаштування (кімн. 309 IV
навчальний корпус) надає консультації
студентам Львівської політехніки щодо
правил оформлення резюме та успішного проходження співбесіди. Інформацію
щодо оформлення резюме та вакансії Ви
зможете отримати на сайті: www.lp.edu.ua
Візьміть резюме і приходьте на Ярмарок! Шанс отримати престижну
роботу маємо далеко не щодня!
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вітаємо!

коротко

Франковому університетові — 350!

Президія Академії наук
вищої школи України
звернулася до Президента
з питанням щодо підготовки з’їзду освітян. За
її словами, зараз обласні
управління освіти поспіхом
формують делегації на цей
з’їзд із цілком підконтрольних працівників. „Учені Академії вважають такий з’їзд
унікальною нагодою для
обговорення стратегічних
проблем розвитку української освіти і науки, які
останнім часом набули особливо важливого значення
для майбутнього держави
й суспільства. Проте, як
свідчить інформація з
реґіонів, МОНМС планує
натомість провести цей захід у радянських традиціях,
головним завданням якого
буде висловлення „всенародної підтримки“ нинішнім
очільникам міністерства,
обілити їх від очевидних
уже сьогодні провалів“,
йдеться у зверненні.

дин із найстаріших у Східній Европі
та найстаріший в Україні університет
цього року відзначає поважний ювілей.
Святкові заходи з нагоди 350-річчя ЛНУ
ім. І. Франка розпочалися 10 жовтня міжнародною конференцією „Львівський
національний університет імені Івана
Франка: історія, виклики сучасності, візія
майбутнього“.

Студенти відзначили ювілей по-своєму:
вдягнули пам’ятник патрону університету
Іванові Франку в мантію, а також провели
флеш-моб, у ході якого утворили „живий“
напис „Нам 350“.
11 жовтня (саме цього дня 1999 року
університет отримав статус національного) у Львівській опері відбулась ювілейна
урочиста академія. У ній взяли участь академічна спільнота та представники влади
різних рівнів.
― Як це не парадоксально, студенти
і викладачі на 20-му році незалежности
Української держави змушені відвойовувати від посягань окремих високопосадовців
національну територію рідної української
мови, захищати свою історичну пам’ять і
обстоювати національну гідність… Ми в
цей ювілейний рік іще раз декларуємо,
що Львівський університет завжди буде на
варті всього українського, — відзначив у
вітальному слові ректор університету професор Іван Вакарчук.
Мер Львова Андрій Садовий запев
нив, що для нього є честю жити і працювати в місті, де діє такий визначний
унів ерситет. Міський голова вручив
низку подяк працівникам вишу, дипло
ми колективам упорядників Енциклопедії ЛНУ та Центру гуманітарних досліджень університету. Відзнакою „Золотий
герб м. Львова“ нагороджено декана
механіко-математичного факультету,
доктора фізико-математичних наук,
професора Михайла Зарічного; доктора
хімічних наук, професора Мар’яна Миськіва. „Золотий герб м. Львова“ та орден
Св. Юрія вручили доктору філологічних
наук, заслуженому професорові ЛНУ
ім. І. Франка Олександрі Сербенській.
Голова Львівської обласної ради Олег
Панькевич також відзначив нагородами
працівників ЛНУ ім. І. Франка, а у своєму
вітальному слові наголосив, що сьогодні
дуже гостро відчувається пострадянський
синдром в освіті, і закликав представників
університету „нещадно його ламати“.
Привітання від міністра освіти і науки,
молоді та спорту Дмитра Табачника на урочистій академії зачитав перший заступник
міністра Євген Суліма.

Світлина Юлії Гриценко

О

Також на урочистій академії виступили
голова Верховної Ради України Володимир
Литвин, посол Австрії в Україні Вольф Дітріх
Хайм та маршалек польського Сейму Ґжегож Схетина. Останній передав вітання від
Президента Республіки Польща Броніслава
Коморовського, який, за його словами,
не зміг приїхати на урочистості через обставини. Володимир Литвин наголосив,
що університет є кузнею кадрів, зокрема,
професорів та викладачів. „Проте місія
університету значно ширша, ніж науковонавчальні функції“, — сказав він.
За високий професіоналізм, значні
успіхи у науковій і навчально-виховній
роботі та з нагоди 350-річчя університету
когорту викладачів нагороджено Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації. Указом Президента України від
10 жовтня „Про відзначення державними
нагородами України“ за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти,
підготовку висококваліфікованих фахівців,
багаторічну плідну науково-педагогічну
діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імени
Івана Франка нагороджено орденом „За
заслуги“ III ступеня — доктора філологічних наук, професора Василя Лизанчука;
декана філософського факультету, доктора
філософських наук, професора Володимира Мельника; доктора філософських
наук, професора Андрія Пашука; доктора
філологічних наук, професора Тараса Салигу; орденом княгині Ольги III ступеня —
доктора філологічних наук, професора
Олександру Сербенську. Низці науковців
присвячено почесні звання „Заслужений
діяч науки і техніки України“ та „Заслужений працівник освіти України“.
Всі журналісти газети „Аудиторія“ — також випускники Львівського університету.
Отож, Альма-матер, многая літа!
Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ

Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки
надає тестовий доступ до
міжнародної інформації,
повідомила прес-служба
університету. В жовтні
читачам бібліотеки пропонують скористатись
тестовим доступом до
Passport GMID. Крім
того, впродовж цього
місяця читачам бібліотеки
надано тестовий доступ
до ProQuest Dissertations
and Theses — найбільшої
міжнародної бази даних
наукових дисертацій.
Два українські виші ввійшли
в ТОП-700 найкращих
вишів світу QS World
University Rankings 2011. Це
Донецький національний
університет і НТУУ „Київський політехнічний інститут“. У ході дослідження
проаналізовано дані 2919
університетів з різних країн
світу, внаслідок аудиту в
рейтинг увійшло 712 вишів.
За матеріялами інформаґенцій
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наукові зустрічі

18 — 20 жовтня у Львівській політехніці відбулася ІІІ науково-практична
конференція „Інноваційні
комп’ютерні технології у
вищій школі“.
Як зазначив на відкритті
конференції проректор з
науково-педагогічної роботи Політехніки Дмитро
Федасюк, „використання
інформаційних систем та
сучасних інформаційних
технологій в навчальному
процесі слід розглядати
з одного боку як основу
інформаційної системи з
функціонування та управління університетом, а з
иншого — як засіб для створення більш адекватних

Світлина Ірини Шутки

Для навчання й управління вишем

умов для розвитку креативних здібностей студента,
підвищення компетентности викладачів, індивідуалізації процесу навчання та
загалом забезпечення якости надання освітніх послуг“.
Цьогоріч учасники конференції — представники

вишів і компаній із Києва,
Харкова, Донецька, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Івано-Франківська,
Хмельницька, Тернополя,
Львова — зосередили увагу
на таких проблемах, як інформатизація навчального
процесу, інтерактивні засо-

би навчання, тестування. За
словами заступника голови
оргкомітету конференції,
декана базової вищої освіти
ІТРЕ Леоніда Озірковського,
особливістю цієї конференції в порівнянні з попередніми є практичне спрямування (представили електронні
навчальні курси, віртульні
лабораторні роботи тощо).
А політехніки ознайомили гостей зі специфікою
Віртуального навчального
середовища університету.
Взагалі ж такі форуми — добрий майданчик для обміну
досвідом і налагодження
контактів. За матеріялами
конференції опубліковано
збірник.
Ірина ШУТКА

„Вібрації в техніці та технологіях“
ід такою назвою (вже вчетверте) в
актовій залі Львівської політехніки
11 — 13 жовтня відбулася Х Міжнародна науково-технічна конференція,
в якій взяли участь науковці вишів
України, Польщі та Росії.
Зазвичай, кожна така конференція — це черговий етап своєрідних
підсумків досліджень і досягнень науковців усіх вищих шкіл, представлених
на конференції. Як відзначив директор
ІІМТ професор Зіновій Стоцько, саме
в цьому інституті зародився й розвивався науковий напрям вібротехніки,
дослідження над яким розпочинали
професори Рабінович, Медвідь, Повідайло та инші. Звідси вібротехніка великою мірою й поширилася Україною.
Нині тут створено школу, що має різні
розгалуження. Серед розгалужень —
вібраційні живильники, вібраційні
оброблювальні машини, вібраційні
транспортери тощо.
Конференцію, на яку прибуло 220
учасників із 44 українських вишів, НДІ
України та зарубіжжя, відкрив директор ІІМТ професор Зіновій Стоцько, а її
учасників привітав проректор з наукової роботи професор Зорян Піх. Зорян
Григорович відзначив, що в Політехніці
на базі вібраційних машин розроблено
ряд контрольних, складальних та оброблювальних автоматів й автоматич-

них ліній, котрі не раз виставляли на міжнародних всесоюзних
та українських виставках, кращі
взірці нагороджені медалями
ВДНГ, відзначені почесними
грамотами.
Цього ж дня відбулися пленарні засідання, на яких з доповідями виступили професори:
Зіновій Стоцько та його заступник, завідувач кафедри механіки та автоматизації машинобудування Ігор Кузьо (Львівська
політехніка), Іван Назаренко
(Київський національний університет будівництва і архітектури),
Всеволод Франчук (Національний гірничий університет, Дніпропетровськ),
Володимир Надутий (Інститут геотехнічної механіки ім. М. Полякова
НАНУ), Ігор Паламарчук (Вінницький
національний аграрний університет).
У наступні дні учасники конференції, які працювали у чотирьох секціях,
поділилися своїми науковими досягненнями, результатами теоретичних
й експериментальних досліджень у
галузі створення і впровадження у
виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення. На конференції
також йшлося про технічні засоби
транспортування, подачі на технологічні операції, техніку викінчувального
Світлина Катерини Гречин

П

оброблювання та зміцнення виробів,
контрольні автомати й інструмент, про
системи автоматичного керування
тощо. Присутні також розповіли про
розробки новітніх технологій та засобів рихтування деталей, дослідження
математичних моделей технологічного
обладнання, систем та инше.
На конференцію було подано 135
доповідей, 76 із яких ввійшли до
українського міжвідомчого науковотехнічного збірника „Автоматизація
виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“. Організатори конференції — Міністерство
освіти науки, молоді та спорту України
та Львівська політехніка.
Катерина ГРЕЧИН
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інститут
у величезну структуру новоприєднаний інститут — непросто. Адже йдеться про певні традиції, а
Адаптувати
головне — про людей: працівників та студентів

У Політехніці готуватимуть фахівців з екології,
природоохоронної діяльности та туризму
Приєднали один —
стало два
Одним із останніх приєднаних до
Львівської політехніки вишів є Інститут новітніх технологій та управління
ім. В. Чорновола. Офіційно процес
входження нового підрозділу почався 24 грудня 2010 року, коли вийшов відповідний наказ Міністерства
освіти й науки. Отож, офіційно цей
заклад став навчально-науковим
інститутом Політехніки з 1 січня 2011.
Однак розмірковування, а внаслідок
цих тривалих роздумів — прийняття
певних рішень та відповідні дії тривають і досі.
Зокрема, 22 лютого цього року
на черговому засіданні Вченої ради
перший проректор Львівської політехніки Володимир Павлиш розповів про рішення ректорату та комісії
Вченої ради з розвитку університету
реорганізувати юридичний факультет ІНТУ ім. В. Чорновола в Інститут
психології та права (до його складу
також увійшла кафедра педагогіки,
психології та права ІГСН).
Инші два факультети інстит ут у (економіки і менеджмент у та
інформаційних технологій) було
реорганізовано в Інститут екології,
природоохоронної діяльности та
туризму — відповідне рішення на
Вченій раді ухвалили 27 вересня
цього року. В. о. директора нового
інституту — завідувач кафедри геодезії Політехніки Олександр Мороз.

Життя до Політехніки
Навчальний заклад, який зараз носить ім’я В’ячеслава Чорновола (було
присвоєно розпорядженням Кабміну
23 липня 2005 року, адже коли переслідуваний радянською владою дисидент ніде не міг влаштуватися на
роботу, певний час мусив працювати
кочегаром у цьому закладі), вперше
відкрив свої двері 1947 року як Львівський електромеханічний технікум.
1963 року його перейменовують
на Львівський технікум радіоелектроніки, знаний в усій Україні та й в
усьому СРСР. Серед випускників тех-

нікуму радіоелектроніки (водночас
випускник та працівник Львівської
політехніки) — перший заступник
директора новоствореного інституту
(донедавна перший проректор) Іван
Костюк.
На базі технікуму в жовтні 1994
року утворено коледж „Західноукраїнський колегіум“. Інститутом
(завд яки розвитку кадрового та
науково-технічного потенціялу) заклад став у 2003 році — спочатку
Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління
при Донецькій державній академії
управління, потім — Львівський державний інститут новітніх технологій
та управління (з 2005 року — імени
В. Чорновола).
― Від січня 2011 року інститут є
в структурі Львівської політехніки.
Це ще один крок уперед, — вважає
Іван Костюк.
З ним погоджується донедавна
ректор цього інституту професор
Василь Когут (теж випускник Політехніки):
― Таке рішення уряду було цілком
виправдане. Інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
і Львівську політехніку поєднують
тісна співпраця в навчально-науковій
сфері, котра особливо посилилася в
останні роки. Тому процес приєднання відбувся цілком органічно.

Поповнення — це
і позитив, і клопоти
― На кожному з тих двох факультетів було по три кафедри. А втім
усі спеціяльності цих факультетів
дублюються зі спеціяльнос тями
Львівської політехніки, — розповідає в. о. директора Олександр
Мороз. — Зрозуміло, що один університет не може випускати одночасно на двох напрямах однакових
фахівців. Тому виникла потреба в
реорганізації і започаткуванні нових спеціяльностей.
З’ясувалося, що в рамках кожної
спеціяльности, за якими ведеться
підготовка в навчальному закладі,

є спеціялізації, унікальні зрештою в
усій Західній Україні.
― Наприклад, за спеціяльністю
менеджмент організації та адміністрування (за видами економічної
діяльности, за галузями) в нас є
спеціялізація туризм, — інформує
Іван Васильович. — Тобто йдеться
про менеджмент у туризмі, що відрізняє наш менеджмент організацій
від менеджменту організацій инших
вишів. Крім цього, в структурі ще був
коледж (тепер він безпосередньо
підпорядковується Львівській політехніці як окремий структурний
підрозділ), у якому здійснювалась
підготовка молодших спеціялістів за
багатьма спеціяльностями, зокрема
й організація туристичного обслуговування. Випускники за цією спеціяльністю продовжували навчання за
скороченою програмою на напрямі
менеджмент за спеціялізацією туризм. Отож, ми маємо відповідних
викладачів. Так само на кафедрі
маркетингу ми готували фахівців
за унікальною спеціялізацією —
оцінна діяльність. Маємо договір з
Фондом держмайна про підготовку
оцінювачів.
Отож, проаналізувавши кадровий
склад та матеріяльно-технічну базу
інституту, вирішили провести певну
реорганізацію. Зокрема, кафедра
м ене д ж м ен т у с т а ла ка ф е д р о ю
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менеджменту природоохоронної
діяльности, кафедра маркетингу —
економіки довкілля і природних
ресурсів, а кафедру інформаційнокомп’ютерних технологій і систем
реорганізовано в кафедру загальної екології та екоінформаційних
систем. Крім цього, до інституту
приєднали кафедру екології та охорони навколишнього середовища
Інституту хімії та хімічних технологій
Львівської політехніки. Ще створено
дві нові кафедри — туризму й екологічної безпеки та аудиту.
За словами Олександра Івановича, рано говорити про професорськовик лад ацький ск лад , ад же все
залежатиме від ліцензійного обсягу, який отримають кафедри, від
кількости набраних студентів тощо.

Але за попередніми домовленостями з професорами, докторами
наук є достатня кількість людей,
згідних працювати тут. Тим більше,
багато викладачів працювали за
сумісництвом в ІНТУ та у Львівській
політехніці.
Так само навчальний процес в
інституті відповідає вимогам Болонського процесу:
― Ми запровадили кредитномодульну сис тему орг анізаці ї навчального процес у ще до
обов’язкового її введення, з 2004
року. Розробили свою систему організації навчального процесу, яка
дещо відрізняється від инших вишів.
Виконуємо і всі инші рішення, наприклад, щодо запровадження індивідуальних навчальних планів студентів

та щодо формування навчальних
планів відповідно до вимог.
Цього року студентів на перший
курс не набирали, бо хоч по суті вже
всі зміни відбулися, триває юридичне оформлення нюансів. А студенти других — четвертих курсів і 15
маґістрів навчаються по-старому,
для них мало що змінилося — от
тільки дипломи вони отримають
Львівської політехніки, як і цьогорічні випускники. На денній формі
навчається 532 студенти, заочно —
152 студенти.
Позаду — майже рік роботи.
Попереду — копітка праця для реалізації намірів. Але всі переконані
в одному — ім’я В’ячеслава Чорновола залишиться.
Тетяна ПАСОВИЧ

дискусійний клуб

Енергетична проблема:
бути чи не бути людству?

Н

аскільки людству вистачить природних енергоресурсів? Чи можуть
нетрадиційні джерела енергії забезпечити наші потреби і чи є їх використання
безпроблемним? Чому енергетична
проблема є глобальною і як на її вирішення може вплинути окрема людина?
Що може принести людству енергетична криза й що таке в цьому контексті
моральний підхід?
Усі ці питання 19 жовтня звучали на
засіданні дискусійного клубу „Філософські проблеми науки і техніки“. Тема
зустрічі, яку традиційно організувало
Українське фізичне товариство, — „Енергетична проблема (наукові, технічні,
філософські аспекти)“. Як виявилося,
ця, найглобальніша за масштабом і наслідками проблема чомусь цікавить небагатьох політехніків: на обговорення
завітали представники кафедр фізики,
інженерного матеріялознавста та прикладної фізики, філософії. Тим часом
формат засідань передбачає, що кожен присутній — викладач, аспірант,
студент — може вільно висловити своє
бачення, подискутувати.
На обговоренні енергетичної проблеми професор кафедри фізики Григорій Ільчук говорив про можливості
використання керованого термоядерного синтезу, а доцент Микола Рудка —
про потенціял альтернативних джерел
енергії. А от завідувачі кафедр фізики й
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філософії — Іван Лопатинський і Віктор
Петрушенко — погодилися, що наявні
нині запаси природних енергоносіїв
не мотивують людство економити
енергію, шукати й розвивати альтернативні способи її отримання. Старший
викладач кафедри ІМПФ Андрій Данилов додав, що ми, українці, на жаль,
не вміємо використовувати наявні в
нас ресурси й що змусити економити
енергію суспільство може тільки відповідна багатоступенева система оплати
за використання енергії. Жорстку
економію енергії „єдиним виходом“
у вирішенні енергетичної проблеми
вважає і доцент Григорій Понеділок. В
иншому разі, каже він, перспектива у
людства — сумна…
Уникнути її, як погодились присутні, дозволить лише зміна психології,
зменшення надмірних споживацьких
апетитів людства, бо як зауважив професор Богдан Лукіянець з кафедри ІМПФ,
проблема енергетики безпосередньо
пов’язана зі споживанням, продовольчою проблемою, виробництвом, адже
основа всього цього — енергія. Зрештою,
вирішення енергетичної проблеми залежить від об’єднаних зусиль усіх країн
та продуманої державної стратегії, але
не меншою мірою і від того, вимикає чи
не вимикає кожен з нас воду або світло,
коли вони нам непотрібні.
Ірина ШУТКА

Увага!
Конкурс!
Київська школа економіки
(KSE) запрошує зацікавлених
студентів з країн СНД взяти
участь у Міжнародній студентській конференції на тему
„20 років після Радянського
Союзу: економічні досягнення
та виклики“, яка відбудеться
3 грудня 2011 року в Києві.
Кінцевий термін подачі робіт — 1 листопада 2011 року.
Комітет (викладачі KSE) відбере роботи до 15 листопада
2011 року та повідомить про
результати. На конференцію 3
грудня запросять учасників, чиї
роботи пройдуть відбір.
Гранти для покриття витрат
на проїзд та/чи проживання
будуть надані відібраним учасникам з України, Білорусі та
Молдови. Перевага у наданні
грантів надаватиметься студентам останніх курсів.
Автори найкращих студентських есе та дослідницьких
робіт будуть нагороджені призами $200 — за перше місце,
$100 — за друге місце.
Додаткова інформація
за тел. (044) 492-80-12 або
за електронною адресою
conference@kse.org.ua (сюди
ж слід надсилати роботи).
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кафедра

Фахівці майбутнього навчаються
у Львівській політехніці
афедра приладів точної механіки ІКТА Львівської політехніки стає для студентів щораз привабливішою:
останнім часом тут значно розширилося поле науководослідної діяльности, а завідувач кафедри, експерт
Східно-Европейської та Центрально-Европейської докторантської школи професор Орест Івахів є добрим прикладом керівника, який дбає про те, щоб студенти вивчали
якомога новіші напрями підготовки.

Мехатроніка —
наука майбутнього
— Життя вимагає від нас організувати навчання і наукові дослідження так, щоб із
наших стін виходили добрі
інженери-механіки, — каже
Орест Івахів. — Стати ними
їм допомагає мехатроніка,
одна з найдавніших технічних наук, яка охоплює три
групи предметів: механіку,
електроніку і комп’ютерне
забезпечення проєктування. Нині вже готуємо спеціялістів з фаху „Прилади і
системи точної механіки“ та
„Інформаційні технології в
приладобудуванні“. Специфіка нашої кафедри в тому,
що окрім механіки, електротехніки, електроніки,
інформатики ми навчаємо
студентів основ прецизійної
механіки, маніпуляторів,
промислових роботів та
актуаторів.

Доля кожного
студента
залежить від
нього самого
Як відзначив мій співрозмовник, нині в Україні проблемами приладобудування ніхто всерйоз не переймається. Тож, вивчаючи
комп’ютерне проєктування
чи основи мікроелектроніки та прецизійної техніки,
випускники кафедри в майбутньому мають ширший
професійний вибір. Хоча
тут великою мірою доля
кожного студента залежить
від того, наскільки він го-

товий рухатися шляхом
пізнання мікросистемної
техніки і вдосконалення
своїх знань.
— Виготовляти в умовах
інституту мікросистемні елементи не можемо, бо у нас
нема такого обладнання,
— продовжує Орест Васильович. — Тому спрямовані
не на саме проєктування
мікросистемної техніки, а
радше на її застосування у
робототехніці, авіяційній та
навігаційній техніці, біомедичному обладнанні, засобах із сенсорним управлінням, сучасних автомобілях
тощо.
Зазвичай, працювати
над проєктами студенти
розпочинають на четвертому курсі, однак, щоб ці
проєкти були бездоганні,
розпочинати роботу над
ними треба ще на третьому
курсі, оскільки студентові
треба вникати в проблематику галузі, де буде застосовуватися розроблювальний пристрій. Саме
такий підхід до навчання,
вважає професор, дає добрий результат і загалом
на виході — доброго спеціяліста. На кафедрі задоволені нинішніми третіми —
четвертими курсами, які,
працюючи над курсовими
і дипломними проєктами,
успішно використовують
набуті знання і свій інтелект. На кафедрі таким
студентам дають додаткові
знання, розвивають їх творчо, враховуючи при тому
їхні схильності до механіки,
інформаційних технологій
чи до електроніки.

Світлина Катерини Гречин

К

[•]

Орест Івахів з Романом Вельганом обговорюють програму
лабораторного практикуму

Виручають
спонсори
― Оресте Васильовичу,
як вирішуєте проблему
практик?
— З електронними схемами студенти знайомляться на кафедрі, бо маємо
спеціяльні симулятори на
комп’ютері. Це не зовсім
правильна практика, хоча
симулювати електронні
с и с тем и в о н и п о в и н н і
вміти. Гірше з електронною елементною базою,
яку треба мати й робити макети курсового чи
дипломного проєкту (до
прикладу, керованого робота). З підприємствами
теж сутужно, бо їх, з одного
боку, є замало, з иншого
— там не завжди з розумінням ставляться до наших
студентів-практикантів.
Приємним винятком є хіба
що лабораторії Франкового
університету, де наші студенти можуть працювати з
конкретними розробками,
та авіяремонтний завод.
Виручають нас макетниці,
з якими можна працювати
на реальній апаратурі. Здібніші пробують реалізувати свої розрахунки лабораторних робіт на конкретній
елементній базі.

― Без спонсорської допомоги Вам було б дуже
сутужно…
— Звичайно, бо ті ж макетниці ми придбати самі не
можемо: надто вони дорогі.
Тому радо приймаємо подарунки наших випускників, які
працюють у різних іноземних фірмах, і добре знають
наші проблеми, так би мовити, зі середини. Вони навіть
за власні кошти купують нам
макетниці. Крім цього, з елементною базою виручають
колеги з Німеччини, зокрема, професор Ґерд Єґер з
Технічного університету Ільменау (недавно в Німеччині
збудували цілий корпус, де
проводять дослідження мікросистемної техніки). Готуємо 10 лабораторних місць
для мікрокомп’ютерної техніки, які працюватимуть на
новій основі. Використаємо
також випробувану методику навчання, розроблену працівниками кафедри
ІВТ. Співпрацюємо з однією
американською фірмою,
яка має продукт Lab VIEW
(програмне середовище
для розробки систем вимірювання і керування та
створення віртуальних засобів). З їхньою допомогою
і на базі американського
продукту видали книжку „Ін-
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формаційне забезпечення
мехатронних систем“. Фірма
має дуже цікаві навчальні
стенди з віртуальних засобів і мікроелектроніки. Одну
програму віртуальних засобів вони нам подарували, на
инші шукаємо спонсорів. За
сприяння Ґлівіцької політехніки (Польща), співпрацюємо з центром мехатроніки в
Німеччині, цікавимося також
доробками Массачусетського технологічного університету.
— Чи вдається й Вам навчати своїх студентів за
кордоном?
— Наші студенти проходять практику за програмою Еразмус/Мундус, хоча
це буває не так часто, як
би хотілося. Зате СхідноЕвропейська та ЦентральноЕвропейська докторантська
школа щорічно надає гранти

для українських вишів, зокрема й для Львівської політехніки. Внаслідок, наші
аспіранти вже п’ять років
слухають у Польщі лекції,
виступають з доповідями
на конференціях, практикуються в мові, наводять
контакти. Добрий приклад
— доцент Роман Вельган,
який, будучи на стажуванні
у Баварії, працював над
створенням різноманітних
оптичних засобів вимірювання в промисловості. Згодом захистив кандидатську
дисертацію і далі працює
над цими розробками.

Командна робота
забезпечує успіх
— Працювати в цьому колективі мені дуже комфортно, — додає Роман. — Я
вчився на кафедрі ІВТ та із
задоволенням працюю ра-

зом із Орестом Васильовичем. Тут діє командний дух,
тобто зі мною, до прикладу,
працюють два аспіранти,
два студенти і один маґістр. Кожному з них делегуємо певну ділянку роботи.
Оскільки викладачів у нас
небагато, а навантаження —
велике, то саме такий принцип роботи дає можливість
більше часу віддавати науці,
працювати над докторською
дисертацією.
Планують на кафедрі
приладів точної механіки
відкрити спеціяльність „Екологічне приладобудування“
й готувати спеціялістів напряму екологічного приладобудування чи системи
моніторингу. Оскільки кафедра входить у Балтійську
університетську програму у
Швеції, яка охоплює технічні
університети Балтійського
регіону, то матиме забез-
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печений навчальний процес
підручниками, фільмами
тощо. Орест Івахів, дбаючи
про науковий розвиток своєї
кафедри, радо допомагає иншим кафедрам Політехніки,
що займаються подібними
розробками, співпрацювати
із закордонними вишами.
Так, проблемами екології
займається кафедра екології
та охорони навколишнього
середовища ІХХТ, дотична
до цих досліджень і кафедра
захисту інформації ІКТА, тож
Орест Васильович запропонував і їм долучатися до цих
досліджень. Спільно вони
виходитимуть на реальні
проєкти Балтійської програми. А ще тут планують щонайближче відкрити лабораторії з мікропроцесорного
керування й мікророботики,
засоби для яких придбали
приватно.
Катерина ГРЕЧИН

міжнародний обмін

І чужого научайтесь, й свого не цурайтесь…

І

нститут геодезії Національного
університету „Львівська політехніка“ — лідер з міжнародного обміну
студентів для навчання, практики та
стажування за кордоном. Найкращі
студенти-геодезисти проходять навчальну практику у таких країнах, як
Польща, Німеччина, Швеція.
Цього літа делегація з дванадцяти
студентів та двох викладачів Інституту
геодезії — доцента Зоряни Тартачинської та автора цих рядків побувала у
Вищій інженерно-економічній школі
міста Жешува.
Геодезичні польові тренування
проходили у місті Поланчик, яке
розташоване у горах Бещадах. Між
горами — диво-озеро Солінське. І
побувати у таких місцях — означає
поєднати корисне з приємним.
Група польських студентів також
складалася з дванадцяти осіб, а
керували нею два асистенти Вищої
інженерно-економічної школи Пшемислав Лєнь та Ґжегож Олєняч. Українську та польську групи об’єднали
в одну та поділили на три бригади.
За програмою навчальної практики
перед студентами було поставлено
завдання — провести топографічне

знімання частини території Поланчика та викреслити топографічну карту.
Робота серйозна та відповідальна!
Польські студенти є дуже самостійні. Вони самі ретельно продумували кожен крок своєї роботи, чітко
знали, що потрібно їм для роботи та як
краще її організувати. Вони ділилися з
нами своїм досвідом, а ми з ними своїм. Керівники практики давали слушні
поради, перевіряли результати.
За час практики студенти потоваришували і стали однією великою

родиною. Спілкувалися різними
мовами: польською, українською, російською, англійською, і всі розуміли
одне одного. Кожен вечір у затишних
будиночках лунали польські та українські пісні, звучала музика. Студенти
смажили смачні шашлики, і так не
хотілося розлучатися…
Викладачі теж цікаво спілкувалися між собою. Розказували одні
одним про роботу та організацію
навчання у Львівській політехніці та
Вищій інженерно-економічній школі, ділилися планами на майбутнє у
навчально-методичній та науковій
роботі.
Господарі організували для нас
екскурсію на Солінську дамбу. Перший раз ми побували на такому
масштабному об’єкті. Вражень безліч.
У Соліні кожен з нас придбав собі невеличкий сувенір. До речі, в Польщі
найпоширенішими сувенірами є
ангелята. Яких їх тільки там не продають: зроблених із дерева, зі скла,
з натурального каменю, великих, маленьких, на щастя та на успіх у житті!
Наталія ЯРЕМА,
старший викладач кафедри геодезії ІГДГ Львівської політехніки
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молода наука
а стенді кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Політехніки серед „найкращих студентів“ висить
Н
фото Анни Хоми. Четвертокурсниця ІКТА робить свої перші успішні кроки в науці: на останньому Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт дівчину відзначили дипломом І ступеня

Територія інтелектуального комфорту —
точні науки
Актуальна тема
Територія інтелектуального комфорту для Анни —
точні науки. Це, а також,
мабуть, сприятливе для
прояву дослідницького
потенціялу середовище —
а саме батько-науковець
(професор кафедри інформаційної безпеки Політехніки) й приклад старшого брата (який теж є
успішним в навчанні й науці) — допомогли дівчині
зорієнтуватись у виборі
фаху. Після школи вона
вступила в Політехніку
на спеціяльність „метрологія та інформаційновимірювальні технології“.
Студенти цього напряму освоюють різні сфери,
одна з яких — електричні
вимірювання в медицині.
Саме до наукової роботи
в цьому напрямі й долучилась студентка на третьому курсі. Цікаво, що вона
сама проявила ініціятиву.
— Анна підійшла до
мене й сказала, що її цікавить проблема вико р и с т анн я е л ек т р и чни х
методів для діягностики
організму людини, й що
вона хотіла б зайнятися
опрацюванням сигналів,
які одерж уємо пі д час
будь-якого діягностування, — згадує завідувач
кафедри інформаційновимірювальних технологій, директор ІКТА професор Богдан Стадник, під
науковим керівництвом
якого працює Анна Хома.
Студентка зокрема зацікавилась проблемою
біоімпедансу. Вона розповідає:
— Це актуальна тема.
Біоімпеданс — це електричний опір біологічних
тканин людського орга-

нізму. Його вимірюють,
проводячи електричний
струм через організм. Біоімпедансний аналіз дозволяє дізнатис я певні
параметри (скажімо, об’єм
жирової, м’язової маси
чи рідини в організмі). І
якщо ці дані співставити з
нормованими значеннями
для конкретного віку, росту і т. д., можна зробити
певні висновки про стан
з доров’я людини. Така
інформація активно використовується в різних
галузях медицини, наприклад, для діягностування
таких хвороб, як цукровий
діабет, ожирінння, гематоми. Крім цього, ці дані
можна використовувати у
фітнес-центрах, тренажерних залах при складанні
програм для схуднення і
т. ин.

Новаторство
Рі к т о му А нна в п ер ш е
вис т упила на науковій
к о н ф е р е ц і ї. А н а в е с н і
представила результати
кількамісячної роботи на
Всеукраїнському конкурсі
с т удентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

у 2010/2011 навчальному
році. На конференції, в якій
взяло участь зо три десятки студентів із різних міст
і вишів України, Анна презентувала роботу „Портативний аналізатор біоімпедансу для комп’ютерної
діагностики“, за яку й отримала диплом.
— Було показано, що
наш прилад не поступається в точності вимірювачам біоімпедансу, які є
сьогодні. Взагалі, точність
— це одна з моїх цілей:
власне, моя спеціяльність
пов’язана зі зменшенням
похибки вимірювань. Тобто йдеться про розроблення аналізатора, який був
би, по-перше, точний, і
по-друге, вигідний, економічний, доступний, — каже
студентка ІКТА.
Прилад-розробка, над
яким працює Анна, за розміром буде як мобільний
телефон. Вже є структурна схема перетворювача.
Зараз четвертокурсниця
також працює над розробленням спеціяльної
комп’ютерної програми,
а д же о с но в н у час т ин у
роботи — аналіз сигналів — виконуватиме саме
комп’ютер. Це, за словами юного науковця, теж
наблизить аналізатор до
користувача: ним можна
буде послуговуватись навіть вдома. Проте на цьому
новаторство не закінчується: Анна має намір удосконалити свою розробку на
нанорівні. Взагалі впровадження нанотехнологій у
створення перетворювачів
різних фізичних величин
дає можливість досягати
епіцентру хвороби, наприклад, зародків злоякісних клітин, і ліквідовувати
його.

Перспективи
Анна Хома розвиватиме
свої напрацювання у дипломній роботі. Взагалі
вона не відкидає думки
про науку як свою майбутню перспективу. Зі слів її
наукового керівника, студентка таки має для цього
відповідні здібності:
— Анна сама шукає цікаві для себе задачі. А, як
відомо, вміння ставити й
вирішувати задачі — дуже
важливе в науці. Крім цього, вона працьовита, старанна, дисциплінована,
вихована, товариська і як
староста групи вміє організувати студентів. Як юному
науковцеві Анні, може, трохи бракує впевнености під
час виступів на конференціях. Але її плюс у цілеспрямованості. Знаю, що вона
вивчає німецьку мову. Ці
знання важливі й потрібні,
адже наш інститут щороку
відправляє двох студентів у
Німеччину, де вони пишуть
і захищають маґістерські
роботи й отримують диплом, а потім ці результати
навчання їм зараховують і
тут, в Україні. Два дипломи
— це гарний стимул для
студентства. Тож, думаю,
Анна має цілком реальний шанс наступного року
поїхати в Німеччину на
10-місячне навчання й продовжити свої дослідження
там. Треба сказати, що наші
студенти демонструють високий рівень математичної
й спеціяльної підготовки,
й німці дуже задоволені
цим. Тут хіба важливо, щоб
від успіху в наших молодих
людей не паморочилося в
голові й щоб вони завжди
залишались самокритичними.
Ірина ШУТКА
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Завжди у творчому пошуку

П

рофесор Ігор Кузьо, відомий вчений у галузі машинознавства і динаміки та міцности машин, академік
Підйомно-транспортної академії наук України, завідувач
кафедри механіки та автоматизації машинобудування,
заступник директора інституту ІІМТ Львівської політехніки, декан повної вищої освіти — знана людина не лише у
рідній альма-матер, а й далеко за її межами.

Якщо враховувати роки
його навчання у Львівській
політехніці, то з Політехнікою він уже 47 років. Після
закінчення навчання його
одразу ж узяли на посаду молодшого наукового
співробітника лабораторії
динаміки і міцности машин
(НДЛ-32), а вже незабаром
він вступив до аспірантури,
успішно захистив кандидатську дисертацію, а згодом — докторську. Спочатку
завідував кафедрою теоретичної механіки, а після
її об’єднання з кафедрою
автоматизації та комплекс
ної механізації машинобудівної промисловости очолив новостворену кафедру
механіки та автоматизації
машинобудування.
Копітка праця, постійний
науковий пошук, власний
приклад допомогли вченому створити науковий напрям технічної діягностики
в галузі машинобудування
і динаміки та міцности машин. В його активі — понад
300 наукових праць, навчальні посібники, довідники та збірники задач з
теоретичної механіки, 102
авторські свідоцтва на винаходи та патенти України.
З українського міжвідомчого науково-технічного
збірника „Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“, в якому колеги привітали Ігора Володимировича з нагоди його 65-річчя,
довідуємося, що він очолює
роботу з розроблення наукових основ створення автоматизованого обладнання різноманітного технологічного
призначення. Науковець
готує докторантів та аспіран-

тів, під його керівництвом
захищено 3 докторські та 5
кандидатських дисертацій,
був відповідальним виконавцем і керівником з понад
60 науково-дослідних робіт.
Його творчому колективу належить розроблення вузлів
машин з підвищеним коєфіцієнтом надійности та понад
двадцять методів і приладів
для контролю й діягностики
великогабаритного промислового обладнання, запровадженого на промислових
підприємствах чорної та
кольорової металургії. Свого
часу Ігор Кузьо був одним
із творців канатних доріг у
Карпатах, ПетропавловськуКамчатському, Магадані,
Чегеті, брав участь у відновленні мостів на Тисі і Дністрі,
розробляв та впроваджував
пристрої для діягностування
кранових рейкових шляхів
і обладнання. Наукові доробки науковця було представлено на ВДНГ, його нагороджували почесними

мови імени Тараса Шевченка „Просвіта“, Національної
спілки журналістів України
та инших. Живу у постійному пошуку нового, инколи
навіть ризикованого. Дуже
часто проблему „розв’язую“
навіть і у сні. Про це можна
говорити багато і довго…

робітників, вміє „почути“ і
зрозуміти кожного, бо має
таку рідкісну нині рису, як
людяність. А ще — любить і
добре знає історію Політехніки, нашого інституту,“ — так
про свого заступника говорить директор ІІМТ професор Зіновій Стоцько.
Ігор Кузьо не звик жити
колишніми заслугами. Він
постійно в науковому пошуку. Нині очолює спеціялізовану Вчену раду із захисту
докторських і кандидатських дисертацій з технічних
наук, тісно спілкується з
творчою науковою молоддю, є офіційним опонентом
під час захисту багатьох докторських та кандидатських
дисертацій.
Запитую в Ігора Володимировича, чим іще наповнене його повсякдення,

— Ви займаєтеся навіть журналістикою?
— Я — відповідальний редактор фахового вісника
„Динаміка, міцність та проєктування машин і приладів“, член редколегій всеукраїнських журналів „Машинознавство“ та „Вібрації
в техніці і технологіях“, багатьох збірників наукових
праць. Близька мені й літературна творчість. Моє кредо
— „Люби свій край“. Збираю
цікаві відомості про славних
земляків-самбірчан Петра
Конашевича-Сагайдачного,
Леся Курбаса, Андрія Чайківського, Миколу Колессу,
Юрія Кульчицького, відомого капітана львівських
„Карпат“ Ігора Кульчицького. Мрію підготувати і випустити невелику книжку під
назвою „І я хлопець зі Самбора“. Цього року вийшов
друком збірник українських
народних пісень „Заспівай-

Копітка праця, постійний пошук допомогли вченому
створити науковий напрям технічної діягностики в галузі
машинобудування і динаміки та міцности машин.
грамотами МОН України,
Академії педагогічних наук
України, Львівської обласної
державної адміністрації й
нагрудними знаками „Винахідник СРСР“, „Відмінник
освіти України“, „За наукові
досягнення“.
„Ініціятивний, виконавський, постійно в русі щоденного інститутського життя,
наукових пошуків, добрий
колега, має повагу як серед
науковців, так і серед спів-

адже, здавалося б, усе,
чим займається, і так
тяжко втиснути у добові
24 години…
— У к а н в у щ од е н н и х
обов’язків „втискується“
ще чимало инших справ, —
усміхається професор.
— Я — член програмних
і організаційних комітетів багатьох конференцій,
науково-експертної ради
МОНМС України з механіки, Товариства української

мо пісню веселеньку“ (я —
один із його упорядників).
Збирав ці пісні (а їх понад
500) ще з 1975 року. Вдалося
відшукати багато пісень з
Галичини. Вважаю, що все,
чим займається людина,
має приносити добрий плід.
Тому намагаюся жити за
принципом „щасливий той,
хто зміг життя прожити і добрий слід лишити по собі“…
Катерина ГРЕЧИН
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круглий стіл

Знання історії — крок до самоідентифікації
руглий стіл, присвячений 69-ій
річниці створення УПА, відбувся 13
жовтня у Львівській політехніці. Захід
організувала кафедра історії України
та етнокомунікацій ІГСН Львівської
політехніки спільно із „Молодою
Просвітою“ Львівської політехніки та
Радою молодих учених ІГСН.

Учасниками круглого столу стали історики з різних вишів Львова, Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України та студентська молодь,
які прагнули збагатити багаж знань
студентів та подискутувати на актуальні питання, які стосуються історії
повстанського руху.
Про діяльність і особливість методів і форм роботи УПА розповів
науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України Михайло Романюк. Особливо
молодь зацікавили факти з архівів
СБУ і МГБ. Науковець розповів про
засоби і методи ліквідації збройного
підпілля ОУН у Львівській області в

Світлина Наталії Павлишин

К

період з 1946 до 1955 років, закцентувавши на використанні спецзасобів
та спецтехніки у поборенні повстанців,
способи дезінформування населення
східних та північних областей України про національно-визвольний рух
українців.
Цікавими були виступи доцента
Ігора Гавриліва та координатора круг-

лого столу історика Івана Хоми. Вони
та инші учасники закликали молодь
аналізувати інформацію, яку подають
у мас-медійний простір, наголосивши
на обов’язку студентів знати історію
своєї нації, аби не дозволити маніпулювати собою.
Присутні переглянули докум ен
тально-художній фільм „Бандерівці“.

обереги духовности

Під покровом Богородиці

С

вято Покрови для Львівського
автомобільно-дорожнього коледжу Львівської політехніки зав
жди було важливе, адже саме в
жовтні заснували цей навчальний
заклад. Тому на храмовий празник вирішили освятити скульптуру Богородиці, яку встановили на
навчально-дорожньому полігоні
коледжу (вул. Зелена, 500).
Урочистість розпочалася пішою
ходою з вул. Пасічної, в якій взяли
участь близько трьохсот студентів
та викладачів. Молодь, одягнена
у вишиванки, співала пісні благословення Матері Божої та пісні УПА.
Студенти несли державні прапори,
прапор коледжу та ікону Покрови
Пресвятої Богородиці.
Урочистість освячення відкрив директор коледжу Тадей
Боярський. Від керівництва Львівської політехніки присутніх привітав проректор Богдан Моркляник.
Після освячення фігури, яке
прове ли священнос лу жите лі

УГКЦ та УАПЦ, відбувся святковий концерт за участи колективів
художньої самодіяльнос ти та
змагання з футболу між групами
коледжу.
― Встановлення фігури Матері
Божої ініціювали самі студенти
після чисельних поїздок святими
місцями, — розповів заступник
директора з гуманітарної освіти
і виховання Василь Луцан. — Цю
ідею радо підтримало керівництво
та колектив коледжу. Пожертвами
допомогли й обласні автодорожні
організації. Імена всіх жертводавців викарбувані на п’єдесталі
фігури Богородиці. Над впорядкуванням території працювали
усім колективом ― і студенти, і
працівники. Скульптура Покрови
Богородиці, автором якої є мистець Степан Янів, буде не лише
виховувати християнську мораль у
студентства, але й стане оберегом
для нас усіх.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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громадські ініціятиви

Це свято особливе

Щ

ороку Студентське братство Львівської політехніки
відзначає одне з найбільших християнських свят —
Покрову. Для нашої нації це свято особливе ще й тому,
що 14 жовтня вважається днем утворення Української
повстанської армії.
Щороку цього дня братчики проводили концерт патріотичної пісні. Але цьогоріч через брак коштів молодь наразі

підготувала демонстрацію доброго українського фільму
„Пропала грамота“. Переглянути улюблене кіно 13 жовтня
зібралися активісти організації та їхні друзі.
Перед показом стрічки активістка Братства Уляна Мацура зробила короткий екскурс в історію свята і ознайомила
всіх присутніх з анонсом акцій, які підготували инші молодіжні організації.

авторський проєкт

До джерел українського імени

20

жовтня стартував авторський проєкт політичної та
громадської діячки, мовознавця, доцента Львівської політехніки Ірини Фаріон „Академічні майстеркласи: від книги ― до мети“. Щомісяця гоститимуть в
університеті відомі науковці та митці із презентаціями
своїх книг та мистецьких творів. Метою цих зустрічей
є донесення до громадськости інформації про наукові
та мистецькі новинки і формування інтелектуальномистецького середовища.

Світлини Наталії Павлишин

Першим гостем „Від книги — до мети“ став професор
Ужгородського університету, автор унікальних словників „Прізвища закарпатських українців. Історикоетимологічний словник“
(2005) та „Слов’янські
особові імена українців.
Історико-етимологічний
словник“ (2011) Павло Чучка. Саме останню працю
професора обговорювали
на зустрічі в Політехніці.
У словнику, роботі над
яким професор присвятив
два десятиліття, зібрано майже дві з половиною тисячі
імен (1600 чоловічих і більше
400 жіночих) давньоруської
доби і староукраїнського

періоду зі всієї етнічної території України. Із них лише
3 — 4% поширені у сучасній
Україні (переважно на західній території). Використання
слов’янських імен серед
українців не перевищує 10%,
тоді як у південних слов’ян
цей показник сягає 50 — 60%.
До кожного імени в
книжці подано документальні свідчення про джерела, перші згадки імени,
на підставі чого зроблені
висновки про те, що згадане
слово є саме іменем, а не
прізвиськом чи прізвищем
(спірними залишаються
близько 150 імен). У передмові до словника автор пояснює обсяг поняття

„слов’янські особові імена
українців“, описує часові
рамки і географічні межі
функціонування імен, пояснює їхню семантику.
Також тут можна знайти
інформацію і про те, як записували імена в оригінальних церковних і світських
документах того часу. Не
оминув автор і питання
конкуренції між іменами
наших предків, коли представники православної і
греко-католицької церков
нав’язували иншомовні
імена, у той час як народ
прагнув зберегти в ужитку
слов’янські імена.
Ірина Фаріон зацитувала
рецензію доктора філологічних наук, професора Світлани Пахомової, де зокрема
йшлося, що „це перший в
історії ономастики етимологічний словник, у якому
особові імена українців зіставлені з календарними
іменами иншомовного походження, вживаними народами центральних районів

Европи. Своїм задумом та
реалізацією словник не має
рівних у слов’янському світі“.
Особливістю зустрічі був
діялог між професором
і авдиторією. Окрім придбаних книжок, присутні
почули багато пізнавальної
інформації, розповіді про
роботу над словником, цікаві, здебільшого сатиричні,
історії, пов’язані з іменами
та винесли добрий настрій.
Ліричними відступами на
зустрічі стали мелодії у виконанні студента Михайла
Романишина та аспіранта
Володимира Котлярова.
А наприкінці заходу виступив син професора, також Павло Чучка, кандидат
філологічних наук, депутат
Ужгородської міської ради,
підприємець, поет-сатирик,
художник-карикатурист, постановник гумористичних
телемініятюр, який зачитав
кілька своїх гумористичних
творів.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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Щасливу мить зупинили!

З

авершився ще один фотоконкурс тижневика „Аудиторія“ —
„Зупини щасливу мить!“. Урочисте закриття виставки робіт
та нагородження конкурсантів відбулося 26 жовтня. Ширшу
інформацію про це можна буде знайти на сторінках наступного
числа газети.
Цьогоріч свою творчість продемонструвало двадцятеро студентів Політехніки з різних курсів та інститутів. Вже традиційно,
найактивнішими були представники Інституту архітектури.
Конкурсанти подали роботи у шести номінаціях: портрет,
пейзаж, натюрморт, макрозйомка, урбаністика та сюжетне
фото.
Журі оцінювало роботи за багатьма критеріями, серед яких,
зокрема, — майстерність, відповідність тематиці, цікаве оформлення та настроєвість. А, отже, відзначили не лише переможців,
але й усіх учасників.

актуальна проблема

МАФи — малі, але небезпечні

18

жовтня Львівська політехніка
стала ареною вирішення болючої проблеми — розміщення кіосків,
які торгують алкоголем та сигаретами
поблизу навчальних закладів та на
території студмістечок.
На круглий стіл „Містобудівне
бачення та соціяльні аспекти функціонування малих архітектурних форм
у сфері роздрібної торгівлі та послуг
у Львові“ зібралися представники виконавчих органів Львівської міськради,
депутати, представники львівських
вишів та шкіл, медичних закладів і
духовенства. Модерував обговорення
проректор Львівської політехніки Богдан Моркляник.
Богдан Васильович наголосив, що
Політехніка виступає проти надання
чи продовження дозволів МАФам, що
розташовані біля навчальних корпусів або на території студмістечка. Це
він мотивував тим, що невідповідна
форма цих кіосків псує вигляд міста і
закриває пам’ятки архітектури. Ще одним негативом МАФів є невідповідні
санітарно-гігієнічні умови, які спричиняють небезпеку для молоді, яка купує
в таких кіосках продукти швидкого
харчування. Крім цього, є проблема
захаращености навколо МАФів і фактичного забруднення ними паркових
зон. Цю думку підтримав і директор
студмістечка Львівської політехніки
Ігор Гельжинський.
Обговорення цієї тематики було
досить активним і різнобічним. Так
представник Територіяльного відді-

лення ВГО Асоціяції платників податків
України у Львівській області Андрій
Антонищак наголосив, що навіть у
стаціонарних магазинах поблизу шкіл
торгують алкоголем і нездоровими
продуктами харчування.
Зі свого боку представниця батьківського комітету однієї з львівських
шкіл наголосила, що в магазинах продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім
легше проконтролювати. А також , на
відміну від кіосків, там є можливість
дотримуватися гігієнічних норм.
Про небезпеку МАФів говорили
і медики. Завідувач реанімаційного
відділення Львівської міської дитячої
клінічної лікарні Ігор Лукашевич наголосив на стрімкому зростанні кількости гострих алкогольних отруєнь дітей.
За останні три роки ця кількість зросла
на 10 — 12 відсотків. Лікар наголосив, що цю ситуацію можна змінити,

припинивши продаж алкоголю на
маршрутах, де діти і студенти йдуть на
навчання. Про проблему і небезпеку
алкогольно-тютюнових виробів для
молодого організму говорила і завідувачка поліклінічного відділення 10-ої
міської лікарні Надія Середоха.
У підсумку учасники круглого столу
підготували звернення до голови міста
і депутатів міської ради. У цій резолюції вони висловили вимогу запровадити мораторій на встановлення МАФів
у центральній частині міста. Також запропонували встановити обмеження
на торгівлю у МАФах поблизу освітніх
закладів і гуртожитків алкогольними
напоями і тютюновими виробами та
розробити єдині вимоги до вигляду
малих архітектурних форм у місті.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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українці світу

Зустріч на рідній землі
одина Сидора-Михайла та Марії
Тимяків відома українській громаді своїм величезним вкладом у
розвиток української медицини, підтримкою громадських і церковних
діячів у часи переслідувань і гоніння
та меценатською діяльністю.
Вихідці з України, які волею долі
прожили все життя за її межами, залишалися українцями і не лише зуміли
добитися неабиякого успіху і професійних висот на чужині (пан Тимяк був
відомий інженер, його знала Австрія,
Німеччина, Канада, Австралія, Північна та Південна Америка та ин.), але й
завжди підтримували своїх земляків з
України. Інженер поєднував професійні обов’язки зі служінням Церкві (був
співзасновником Українського патріярхального світового об’єднання). А наприкінці 80-х років минулого століття
сім’я Тимяків уперше за багато років
приїхала в Україну і з того часу стала
незмінним меценатом у багатьох сферах життя українців.
Зустріч з Марією Тимяк, яка відбулася у колі друзів та родичів у Марійському товаристві „Милосердя“
минулих вихідних, стала ще однією
нагодою подякувати меценатці за допомогу і зацікавлення українськими
питаннями.
З-поміж багатьох гостей, які висловлювали подяку і захоплення діяльністю цих великих українців була
й Галина Старчевська (Фалик). Вона
розповіла про книгу „Відданий Богові
і Україні“, де містяться спогади людей,
яким в Україні сприяв Сидір Тимяк. Ця
книжка вийшла невеликим тиражем як

Світлина Наталії Павлишин

Р

данина пам’яті видатному інженерові.
Зараз сім’я Старчевських планує розмістити видання в інтернеті, аби всі зацікавлені могли мати доступ до праці.
Дев’яностолітня пані Тимяк розповіла, що зараз працює над книгою спогадів про своє життя, яку обов’язково
презентує в Україні.
― Родина Тимяків є прикладом
того, як з гідністю треба берегти свою
ідентичність. Займаючи високі позиції
в чужому суспільстві, Сидір-Михайло
Тимяк завжди опікувався своєю Батьківщиною. Не менш унікальною є й
пані Марія. Особливо цікавою є її творчість — керамічні писанки і святковий
посуд, які відображають національний
образ і українську ментальність, — наголосила завідувач кафедри художнього текстилю Львівської національної
академії мистецтв Зеновія Шульга.
Свої роботи — дванадцять надзвичайно красивих писанок — Марія
Тимяк подарувала Львівському національному музею. Творчість майстрині високо цінують шанувальники

мистецтва, але, як зазначила авторка,
вона не вважає свої роботи чимось
особливим і ніколи не продавала їх та
не влаштовувала виставок, а дарувала
родичам та друзям.
Серед українців, яким допомогла
родина Тимяків, був і Блаженніший Йосип Сліпий. Саме Марія та Сидір Тимяки посприяли, щоб після звільнення
з ув’язнення він поїхав до Пітсбурга.
Також вони надали необхідні кошти на
відновлення Українського католицького університету в Римі.
― Коли Йосип Сліпий приїхав до
Риму, в Канаді утворилося патріярхальне товариство, до якого ввійшли люди,
які своєю працею прагнули допомогти
втілити в життя ідеї Блаженнішого.
Сьогодні ці принципи здійснюються в
Українському католицькому університеті під проводом о. Бориса Гудзяка.
Послідовниками Йосипа Сліпого є
Любомир Гузар, а тепер ще й Блаженніший Святослав Шевчук, — сказала
пані Тимяк.
Наталія ПАВЛИШИН

студентський конкурс

В

еселий конкурс малюнка „Red
Bull Арт ПАРаКУЛІ“ тривав від 22
вересня до 7 жовтня у Львівській політехніці.

Головною ідеєю конкурсу було
надати можливість студентам зобразити те, що вони зазвичай малюють
на партах, на останній сторінці зошитів
чи на полях і за свої роботи отримати
коштовний приз.
― З-поміж багатьох робіт, які
студенти подали на конкурс ми відібрали пів сотні найкращих, — розпо-

вів співорганізатор конкурсу студент
четвертого курсу ІНЕМ Роман Зорій, ―
студенти мали можливість оглядати
роботи і таємно проголосувати. Переможцем конкурсу став студент першого курсу ІАРХ Олекса Балух. Хлопець
отримав у подарунок iPod nano шостого покоління та диплом переможця.
Незабаром організатори конкурсу
планують провести вечірку, на якій всі
учасники матимуть можливість познайомитися один з одним та оглянути
конкурсні роботи.
Н. П.

Світлина Наталії Павлишин

Весело і креативно
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унікальна збірка

коротко

Українська Еллада

У

рамках проєкту „Відкриймо для
України українську діяспору“ 20
жовтня в актовій залі Львівської політехніки (вперше в Україні) з нагоди
60-ліття Української Ради Миру Міжнародний інститут освіти, культури
та зв’язків з діяспорою Львівської
політехніки презентував видання
двомовного (грецькою та українською мовами) збірника „Заповіт“
Т. Шевченка.

― Ініцятором і основним натхненником видання є українське товариство у Греції „Українсько-Грецька
Думка“. У збірнику є не лише твори
Шевченка, а й статті про життя і творчість поета, — розповідає директор
МІОК Ірина Ключковська. — Упорядник збірника директор Грецького
департаменту Української Ради Миру,
голова „Українсько-Грецької Думки“
Галина Маслюк, зокрема, переклала
українською мовою грецького генія
сучасности Нікоса Лігероса про Голодомор в Україні, який він трактує як Геноцид. Фінансувала видання Українська
Рада Миру. Активну допомогу у появі
творів нашого генія мовою еллінів надала влада Греції, зокрема Грецький
департамент Української Ради Миру.
На жаль, через страйки у Греції Галина Маслюк та член Ради директорів
Грецького департаменту Української
Ради Миру Дімітріос Теодоролєас не
змогли взяти участь в імпрезі.
У презентації взяли участь представники владних структур, освітяни,
науковці, громадські діячі, представники грецьких товариств у Львові, студентська молодь, викладачі з різних
вишів міста.
Як відзначила директор МІОК Ірина Ключковська, вперше ця унікальна
збірка творів українського генія була
презентована цього року в грецьких
Афінах. У ній взяв участь голова Української Ради Миру Леонід Кравчук, який,
зокрема, відзначив: „перекладена
багатьма мовами творчість Шевченка
відкрила світові велич українського
духу, вийшла далеко за національні
межі і набула світового значення“.
Відтепер греки можуть рідною мовою
читати поезії Тараса Шевченка, відтак,
краще зрозуміти душу українського
народу, пізнати його глибокий національний код. І через творчість нашого невмирущого генія ми можемо
стати близькими і зрозумілими одне
одному, бо творчість Тараса Шевчен-

ка повертає Україну до її культурних
джерел — до Еллади, Европи, Світу
та Миру.
Презентацію супроводжував показ фрагментів фільму, присвяченого
60-ій річниці діяльності Української
Ради Миру. Перед присутніми виступили також начальник Головного
управління з питань внутрішньої
політики, преси та інформації ЛОДА
Ігор Держко, в. о. начальника Управління освіти Львівської міської ради
Катерина Гороховська, голова Львівського відділення Всеукраїнського
товариства „Україна — Світ“ Богдан
Якимович, заступник декана з наукової роботи факультету іноземних мов
Франкового університету, директор
Центру грецької мови і культури ім.
Арсенія Еласонського Ліна Глущенко,
голова Львівської обласної грецької
общини „Еллінес“ Людмила Кочеджі,
заступник голови Західноукраїнського
грецького національно-культурного
товариства ім. К. Корніактоса Ірина
Євкарпіді та инші. На адресу імпрези
надійшли вітальні телеграми від Посла
Греції в Україні Георгіоса Георгунтзоса
та Леоніда Кравчука.
Святкове дійство органічно доповнили своїм неповторним співом
Народна хорова капела студентів „Гаудеамус“, членкиня грецької общини,
студентка Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка Юліяна
Ковальська та аспірантка Франкового
університету Соломія Антонюк, яка
грецькою мовою прочитала Шевченків „Заповіт“.
— Українське товариство у Греції
робить дуже велику справу, — говорить Ірина Ключковська. — Це зокрема, й відкриття пам’ятника Шевченкові, видання українсько-грецького збірника творів Тараса Шевченка, читання
циклу лекцій про Україну, створення
двох суботніх і недільних шкіл, які,
до речі, є потужним чинником збереження національної ідентичности
українців на теренах Греції. Все це
сприяє тому, що українська громада в
Греції залишається українською, водночас, маємо прекрасні стосунки між
двома державами, що підтверджує і
посол Греції в Україні. Нинішня подія
є прикладом для инших громад у світі.
Їм також треба долучитися до перекладів наших класиків і сучасників,
показувати світові наші скарби.
Катерина ГРЕЧИН

„Пласт“ — найбільша молодіжна та
дитяча організація України. Такі
висновки дослідження щодо розвит
ку молодіжної політики у країнах
Південно-Східної Европи, Східної
Европи та Кавказу, яке провели на
замовлення Програми партнерства
між Европейським Союзом та Радою
Европи. Неполітична і позаконфесійна організація „Пласт“ сприяє
вихованню молоді як свідомих,
відповідальних і вартісних громадян
національної та світової спільноти,
провідників суспільства. Сьогодні
„Пласт“ в Україні об’єднує близько
10 тис. членів різного віку в усіх
областях України, зокрема й у АР
Крим. Крім України „Пласт“ офіційно існує ще у восьми країнах. Усі ці
організації об’єднуються у Конференцію Українських Пластових
Організацій.
Національний музей-меморіял жертв
окупаційних режимів „Тюрма на
Лонцького“ тепер належить до
Міністерства культури та туризму.
Таке рішення своїм розпорядженням
ухвалив Кабмін України. Кабмін
також вирішив передати від СБУ
Мінкультури і бюджетне фінансування музею.
До свята УПА, 14 жовтня, Вищий
адмінсуд відмовив у допуску до провадження Верховного Суду справи
про позбавлення лідера ОУН Степана Бандери і Головнокомандувача
УПА Романа Шухевича звань Героїв
України. Це рішення спричинило
повну відсутність будь-яких процесуальних можливостей у законодавстві
України для скасування судових
рішень про незаконність Указів Президента Віктора Ющенка про присвоєння звання Герой України Роману
Шухевичу та Степану Бандері.
24 жовтня у понад 100 вищих навчальних закладах України відбувся
Всеукраїнський студентський референдум. Організаторами референдуму виступили Національний
студентський союз, Асоціяція профспілкових організаторів студентів та
громадська ініціятива „Студентський
захист“. Результати будуть надіслані
до Адміністрації Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України.
За матеріялами інформаґенцій
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Світлина Наталі Яценко

оетеса, історик мистецтва Ярослава
Павличко скромно досліджує давнє
українське малярство і стародруки в Національному музеї імени митрополита
Андрея Шептицького та воліє не принижуватись перед видавцями — видає
збірки віршів власним коштом.

наш український час. Це, насамперед,
пояснюється талантом. Поетеса дуже
уважна до слова, у неї нема випадкових
слів — усе осмислене духом. Сучасна ж
поезія уникає проблематики, яку піднімає
Ярослава Павличко — у сучасних поетів є
спекуляція асоціятивним рядом і текст перетворюється на ребус, що створює бар’єр
між читачем і автором.
Своє добре слово про Ярославу Павличко сказали поети Богдан Смоляк (згадав відгуки й особисті враження про першу
збірку поетеси) та Роман Лубківський, який
прочитав переклади її поезій словацькою.
Останнім віршем вечора стала „Елегія
старого міста“, яка залишила щемку нотку
осіннього суму…
Наталя ЯЦЕНКО

хіт-парад

Хай переможе ваш кумир!
Агов, меломани, не спіть! Перерва, повторюємо, закінчилася, хіт-парад триває
далі! Отож, незважаючи на спад вашої
активности, станом на 24 жовтня серед
пісень все одно маємо переможців. На
сайті нашої газети www.audytoriya.lviv.ua
у фінал вийшло чотири композиції.
Третє місце посіли дві пісні — „Пиво“
від групи „Йорий клоц“ і „Карколомні

перевтілення“ від „Мертвого півня“. За них проголосувало 14,3% наших

читачів. На другій сходинці опинилася
„Вода“ від „Гудімова“. 28,6% прихильників нашого хіт-параду віддали свої
голоси власне за неї. А переможцем
стала пісня „Тіні в раю“ у виконанні
групи „Мотор’ролла“ — 42,9% слухачів,
мабуть, теж відгороджуються від міста
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коротко

Фантазії еліксир,
закодований у слові

Нещодавно у Музеї релігії відбулася
творча зустріч з авторкою, на якій вона
читала свої твори — як нові, так і давні, слухала теплі слова на свою адресу й наприкінці всіх присутніх частувала цукерками.
Підсилювала радість від „розкошування
на банкеті слова“ музика.
Поезія Ярослави Павличко тематично
розмаїта: її вірші розповідають про сокровенне — про рідну хату, батьків, кохання
і сприйняття життя загалом — розуміння
„таємних письмен“ протягу історичного,
прочитування філософії вічности в красі
природи.
Доктор філологічних наук, критик,
письменник Любомир Сеник про Ярославу
Павличко (до речі, членкиню НСПУ, лавреата міжнародних літературних премій імени Б. Лепкого та імени О. Грицая, обласної
премії імени М. Шашкевича „Львівська
слава“) висловився так:
— Сьогодні ми слухаємо поезію в найкращому розумінні цього слова. Після
першої збірки Ярослава замовкла на довгі
роки. Але я розумів, що справжній поет не
може замовкнути назовсім, та й це просто
були „прокляті роки“. І ось спалах: особлива особистість, яка органічно відчуває

[культура]

за допомогою плеєра і джазу (чи иншої
музики), який звучить у ньому.
Переможців-вгадувальників і цього
разу, на жаль, не виявлено. Тож гарні
призи залишаються у редакції. Але то не
перешкода нам скласти новий список із
добрих композицій, тобто продовжувати
конкурс і чекати на ваші версії-прогнози.
За нових учасників можна голосувати
до 7 листопада. Процедура ця проста —
надсилаєте свій музпрогноз на нашу
редакційну скриньку info@polynet.lviv.ua,
якщо вгадуєте переможця, то отримуєте
подарунок! Щоб швидше він потрапив
до вас, зазначайте хоч якусь мінімальну
інформацію про себе — ким ви є, телефон
тощо. Хай щастить! J
Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

22 — 23 жовтня Державна
академічна хорова капела
„Дударик“ у Львівській
філармонії та у Міському палаці культури ім. Г. Хоткевича відзначила свій 40-літній
ювілей. Саме в обласній
філармонії 17 жовтня 1971
року відбулась перша репетиція „Дударика“ під орудою
засновника Миколи Кацала,
а в листопаді того ж року
хорова капела здійснила свій
деб’ютний виступ — хор
разом зі Львівським симфонічним оркестром узяв
участь у виконанні балетної
сюїти Б. Петрова „Сотворіння
світу“. В неділю ж у Палаці
культури ім. Г. Хоткевича,
крім старших „Дудариків“,
виступав, вітаючи хлопців, і
дівочий колектив „Веселка“
з Білгород-Дністровська.
23 — 28 жовтня триває
музичний фестиваль „До
200-річчя з дня народження Ференца Ліста“. У
фестивалі беруть участь
всесвітньовідомі піяністи
Болаж Соколаї (Угорщина),
Валерій Шкарупа (Росія),
також лавреати міжнародних конкурсів, заслужені
артисти України Етелла
Чуприк і Йожеф Ермінь, солістка Львівської обласної
філармонії Маріанна Лаба.
На фестивалі виступили
симфонічний оркестр
Оперної студії ЛНМА імени
М. Лисенка й заслужена
академічна капела України
„Трембіта“.
У Національному музеї імени
А. Шептицького відкрито
персональну виставку відомого львівського графіка
Богдана Сороки. На виставці
представлено картини з
усього періоду творчости
художника. Як чорно-білі,
так і кольорові графічні малюнки вражають неповторним світом уяви, почуттям
простору та великої любови
до рідної землі. До виставки
автор підготував і книгу про
себе.
За матеріялами інформаґенцій
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у кадрі

„Розвиток екранної культури треба починати
ще з дитячого віку“

У

цьому переконаний Андрій Тимчишин, режисер,
ініціятор створення у Львові громадської організації
„Кіновізія“. Її основна функція ― освіта і можливість для
студентів, які хотіли б знімати відео й фільми, спробувати себе в різних напрямках екранного мистецтва.

Перші кроки
Андрій Тимчишин після
закінчення режисерського
факультету КДІТМ імени
І. Карпенка-Карого й стажування у відомого польського режисера Кшиштофа
Зануссі намагався кілька
разів організувати у Львові
акторські студії. Але ці намагання через відсутність
коштів і підтримки щоразу
закінчувалися фіаско. У
1997 році його запросили
на телебачення працювати
режисером молодіжних
програм. Це була добра
школа режисури: доводилось для передачі „Мальовид“ знімати репортажі,
відеокліпи, документальні
фільми. Але потім, як і всім
творчим людям, захотілося
робити більше. Тож з 2008
року Андрій Тимчишин
вирішив остаточно займатися розвитком екранних
мистецтв, а для цього, зрозумів, потрібно створити
громадську організацію.
Так і виникла „Кіновізія“.

Наївні. Не супер
На кафедрі менеджменту
мистецтва у ЛНАМі „Кіновізія“ спочатку збирала
переважно студентів цього
вишу, згодом почали приходити зацікавлені з різних
навчальних закладів, навіть зі шкіл.
― Дуже багато людей,
прийшовши до нас, хочуть
взяти камеру в руки і знімати, до того ж такі фільми,
які би відразу претендували на „Оскара“, — ділиться
спостереженнями Андрій
Тимчишин. — Студентів
спрямовано на голлівуд-

ський ширпотреб. Це стає
зрозуміло, коли, познайомившись з ними, даю
завдання скласти топ „10
ваших улюблених фільмів“. Але після перших
занять вони усвідомлюють, що ще не розкрили
себе — особливо здається
їм складним моє прохання
принести відзнятий один
кадр. Через те багато студентів відсіюється: торік
у вересні їх було близько
ста осіб, наприкінці наших
зустрічей у травні залишилося тільки десять. Але ті,
хто зостається, потім цікавляться різними жанрами й
напрямками, охоплюючи
відео-арт.

Від теорії до
практики
Заняття у „Кіновізії“ — це
начитка лекцій і практика.
Відбуваються вони паралельно. Двічі на тиждень
по дві години студенти
слухають розповіді про
історію, розвиток, особливості кіно, як світового, так
і українського, переглядають короткометражки з
різних фестивалів.
― Ми дивимось і повнометражні фільми — вибираємо найкращі стрічки
таких відомих режисерів,
як Фелліні, Тарковський,
Бунюель, аналізуємо їх, ―
розповідає Андрій Тимчишин. — Практичний блок
занять охоплює вивчення
теорії драми і написання своїх сценаріїв. Фотографуємо, освоюємо і
ази акторства, операторства — проводимо зйомки короткометражок без
озвучення. А ось робота

з музикою — абсолютний провал — тут потрібні люди, які цікавляться
екранним мистецтвом і є
хорошими музикантами.
Хотілося б зробити зустріч
студентів з композитором
Мирославом Скориком,
який ще у 60-х роках озвучував анімацію.

Успіхи
фестивальні
Незважаючи на те, що в „Кіновізії“ всі студенти мають
власну не надто професійну техніку — фотоапарати
з відеокамерами, якими
можна зняти хіба коротке
відео, їм вдається досягти
непоганих результатів, які
не соромно представити
на суд иншим. Вихід на
міжнародні кінофестивалі,
яких є понад три тисячі,
перспективний — є можливість і себе показати, і
инших побачити.
Майбутній скульптор
Степан Федорин захоплюється анімацією. Його дво
хвилинна „Сім’я“ брала
участь у конкурсній програмі фестивалю Арсенія і Андрія Тарковських у
Києві. А на кінофестивалі
в Луцьку Степан за відеопоезію „Коли йдеш вулицею“ отримав друге місце.

Торік учасники „Кіновізії“ під час Форуму видавців представили відеопоезії Юрія Покальчука,
взяли участь у фестивалі
„Арка пам’яті Бруно Шульца“ у Дрогобичі.

Ініціятиви і плани
Відгалуженням „Кіновізії“
є КіТ (кіно і театр) „На долоні“. У цій студії в парку
Знесіння займаються діти
віком від 8 до 12 років.
― У нас нема наполегливої студійної роботи з
дітьми, — вважає Андрій
Тимчишин. — Не так проблема з грошима і технікою, як з людьми — треба
абсолютно від даватися
роботі. Ми вирішили охочим працювати з дітьми
провести тренінги.
Знімання кіно поєднує
мистецький напрямок із
технічним (скажімо, анімація — це від і до робота
з комп’ютером), тому
невдовзі у студмістечку
Л ь в і в с ь ко ї п ол і тех н і к и
„Кіновізія“ відкриє свій
осередок кінопрактики.
Хто зна, може, чийсь шлях
у світовий кінопростір
розпочнеться саме з нього…
Наталя ЯЦЕНКО
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музЕй
андурБенд“ — це харківський гурт, який руйнує всі стереотипи, співаючи українською мовою. Свої ви„Б
ступи хлопці розпочинають із фрази: „Лови цікавості момент! З повагою — гурт „БандурБенд“. Актори за
освітою перетворюють свої виступи із запальними, енергійними мотивами на цікаве дійство. Про історію групи,
його сьогодення та плани на майбутнє розповідають фронтмени гурту Павло Савельєв та Андрій Вакуленко.

„БандурБенд“ — етно-гурт із сучасними
мотивами
― Як заснувався „БандурБенд“?
Павло Савельєв: Гурт засновано ще в далекому
2005 році, коли одного вечора ми разом із Юрком
поверталися із репетиції і
біля одного з харківських
гуртожитків зустріли афроамериканця (афроукраїнця)
Чарльза. Слово за словом
розговорилися про музику і Чарльз запропонував
створити спільну „банду“
із афро-ритмами. До нас
приєднався ще Чарльзовий
знайомий Мартін, і почали
ми спільно творити. З часом
афроамериканці (афроукраїнці) десь загубилися, а
ми з Юрком запрезентували наші пісеньки друзям і
зрозуміли, що наша музика
буде цікава людям. Додали
до стандартних гітар та барабанів ще й автентичні інструменти — бандуру, баян
і контрабас (бас-балалайка).

в складі гурту відклалися на
рік, і тільки в 2009 році ми
спільно виступили на фесті
„Печенізьке поле“.

після чого звалився на землю… Також на цьогорічному
„Підкамені“ нас закидали
тапочками.

― Чи були якісь курйози,
пов’язані із виступами?
А. В.: Мій виступ на фестивалі „Печенізьке поле“ міг і не

― Чому назвалися саме
„БандурБенд“?
П. С.: Загалом у нас були
різні варіянти назви. Хотіли

― Чи важко було почати
концертувати?
П. С.: Починали із місцевого клубу „Черчіль“ та з
харківських концертів. У
2007 році нас запросили на
„Країну Мрій“ до Києва. Цей
виступ мав би стимулювати,
та в нас почався творчий
анабіоз. Юрко завершив
навчання і повернувся до
рідного Львова.

відбутися. З Харкова організатори везли нас автобусом,
який відправлявся о 8 годині
ранку. Щоб не запізнитися, я
спеціяльно ночував у знайомого, від якого було близько до місця відправлення.
Встав за півтори години до
від’їзду, зібрався, підійшов
до дверей, вставив ключ, а
двері не відчиняються. Що я
тільки не робив… Викликав
того знайомого з роботи, та
ззовні двері теж не змогли
відчинити… Довелося викликати майстрів. На щастя,
я звідти таки вибрався і
встиг добратися до с. Печеніги до початку концерту.
П. С.: Оскільки п’яними на
сцену ми не виходимо, на
одному концерті це зробив
слухач: виліз до нас і почав
битися головою об стіну,

ми себе назвати „Васько,
де Гама?“, та зупинилися
таки на „БандурБенді“ — від
назви бандури та від англ.
„band“ — гурт.

― Андрію, як Ти почав
виступати із „БандурБендом“?
Андрій Вакуленко: Павло
розказав про наступний
концерт „ БандурБенду“ і
запропонував заспівати з
ними. Почали ми робити
спільні репетиції, підготувалися до концерту, та його
відмінили… Так мої виступи

― Що скажете про свій
музичний стиль?
П. С.: Ми його називаємо
народний етно-фольк-хаусдрамен-бейс-хіп-хоп-рок (з
елементами рок-н-ролу)реп-хевіметал-буряк-ріпкапопка-рейв-дум-джангл-бітреггі… Одне слово — просто
„ГОН“.
― Чим бандурбендівці займаються в житті?
А. В.: Ми з Павлом та наш
адміністратор Дара — актори, а баяністка Євгенія
ще вчиться на акторському.
Також я працюю на радіо

і живу музикою. Бандуристка Надя та кум Сашко
(бас-балалайка) на всі 100%
музиканти. Барабанщик
Анатолій займається звукозабезпеченням різних
концертів.
― Ви вже виступали на
різних концертах, фестивалях — „Печенізьке поле“ на Харківщині,
„Мазепа-Фест“ у Полтаві, „Країна мрій“ у Києві,
„Трипільські Зорі“ в Черкасах, „Шевченко-Фест“
у Львові, „Підкамінь“ та
„Захід“ на Львівщині. Чи
є міста чи фестивалі, на
яких ви хотіли б ще виступити?
П. С.: Над таким не задумувалися наразі. Ми виступаємо всюди, де можуть
щиро сприйняти українську
музику.
А. В.: Хочу виступити в якомусь екзотичному місці, яке
б не асоціювалося з „БандурБендом“.
― Про що мріє „БандурБенд“?
П. С.: Звісно, стати страшенно популярними, а ще
злітати на Марс, відіграти
міжгалактичний концерт і
полетіти далі, щоб запрезентувати цілому всесвіту
Землю і Україну зокрема.
― А які конкретні плани
маєте?
П. С.: Плануємо випустити
перший офіційний альбом.
А. В.: Окрім переспівів народних пісень та творів
відомих поетів, потроху
починаємо писати і виконувати власні авторські пісні.
Спілкувався
Орест КОНДРАТОВИЧ
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проба пера
олодимир Андрієнко навчається на третьому курсі Інституту комп’ютерних наук та інформаційних техноВлітературою
логій Львівської політехніки. Але крім новітніх технологій, він цікавиться сучасною світовою художньою
і пробує себе в журналістиці та художній прозі. У його творах відчутний хист до психологічного

аналізу, небайдужість до проблем молоді і сьогодення загалом. Сьогодні ми продовжуємо публікацію оповідання „Нарцис“, яке, сподіваємося, викличе зацікавлення наших читачів

Нарцис
Френк обняв Джессіку і
поцілував ніби востаннє. А дівчина, будучи на
сьомому небі від щастя,
побігла ділитися враженнями зі своєю подругою,
котра вже місця собі від
заздрощів не знаходила і
котра „мусила“ знати всі
подробиці.
А Френк? Френк, з його
улюбленою усмішкою на
обличчі, спокійним кроком прийшов до своєї кімнати. Наспівуючи улюблену мелодію, приготував
вечерю, під час поїдання
якої пожартував про зачіску одногрупника, потім
пішов у ванну кімнату,
почистив зуби, помив обличчя і глянув на себе у
дзеркало. Точніше — на
свою усмішку, котра не
зникла з часу прощання з
Джессікою.
Френк милувався собою, вдивлявся у дзеркало
і бачив там ґеніяльного
хлопця. Авжеж. Френк з
нею зустрінеться ще кілька
разів, а потім подзвонить і
промовить фразу на зразок: „Ти знаєш, я вважаю,
що зараз не час“, або: „Розумієш, стосунки мені заважатимуть учитися“, чи найімовірніше: „Тобі зі мною
буде погано, а я хочу, щоб
у тебе все було гаразд“.
А там почує схлипування,
плач і питання: „Чому ти
так вирішив? Все ж було
добре…“.
Після дзвінка Френк спокійно видихне, а на обличчі
з’явиться та сама усмішка, котра була у розмові з
Джейсоном. Нарцистичний
Френк насолоджуватиметься своїм еґоїзмом…
Початок у ч. 29.

Частина друга.
Слабинка
Важкість на серці скувала Френка. Він заціпенів.
Зникли будь-які емоції. Не
було більше нічого, окрім
неї. Окрім її обличчя, цього
нищівного погляду — не
ненависного, не злого, але
такого болючого, розчарованого і здивованого.
Хлопець не пам’ятає як
він прибіг під свій гуртожиток і сів на найближчу лавку. Закурив. Вдих і видих.
Синюватий димок разом
із зустрічним вітром знову
повернувся до нього. І в цей
момент Френку стало дійсно гірко, по-справжньому
боляче… Затулив руками
обличчя: що з ним відбувається? У його розумінні, у
його реальності такого не
могло бути в принципі…
Френк не міг уявити, що
йому може бракувати когось. Що він взагалі захоче
думати про когось „понад
норму“. За свої двадцять
років хлопець жодного разу
ні до кого не прив’язувався.
Він спостерігав за своїми
закоханими друзями і насміхався з них, вважав їх
слабкодухими. „Як вони
можуть бути такими ідіотами, адже будь-які стосунки
врешті-решт закінчаться, і
тоді вони самі сміятимуться
з себе“ — так колись думав
Френк, дивлячись на своїх
друзів, коли вони, випивши,
на вечірках говорили про те,
як вони кохають і не можуть
бути без своїх коханих.
Наш герой також мав
дівчат і говорив так само,
як і вони. Говорив — але так
не думав, не відчував. І всі
стосунки з протилежною
статтю, що у нього були, завжди завершувалися лише

з його ініціятиви. А потім на
тих же вечірках, на відміну
від своїх друзів, котрі у таких
випадках майже завжди
були розбиті і робили щось
безглузде, Френк залишався
спокійним. „Головне — не
напитись“, єдине, за що
він тоді дійсно переживав.
Алкоголь розв’язував йому
язик, і парубок міг сказати
зайве, те, що він завжди
приховував від оточення:
бездушну байдужість до всіх
і всього, байдужість, котра
починалася з того моменту,
коли небайдужість могла
хоч якось йому зашкодити.
Та зараз щось сталося.
Щось пішло не так. Наш герой механічно докурив цигарку і поплентався до себе
в кімнату. В автоматичному
режимі почистив зуби, ні
разу не глянувши в дзеркало, роздягнувся і опустився
на ліжко без жодної надії
заснути. Він навіть не міг
заплющити очі, бо одразу
побачить її і тоді йому стане
боляче. Думки сумбурно
стрибали в голові, не даючи шансу зосередитися…
Перед очима спливало сповнене болю й розчарування
обличчя Джессіки…
З часом Френк відчув
„відносну“ спокійність і вирішив все проаналізувати…


― Давай ще по п’ятдесят!
На мій день народження всі
мої друзі повинні бути п’яні!
Інакше бути не може! Френку, давай без того: „я вже не
хочу, я не можу“! Пий! —
п’яний Джейсон ніяк не міг
вгамуватися.
Френк перехилив ще
одну склянку. Від цього
голова почала крутитися
ще більше. Та як Френк міг
відмовити своєму другові

у його день народження?
У напівпорожньому барі їх
за столиком було шестеро.
― Ходімо на дискотеку! — запропонував хтось.
І компанія, допиши пиво,
з шумом і галасом, перекинувши кілька стільців,
вирушила у студмістечко.
У „Студентській зірці“
грала швидка, запальна
музика. Клуб був повний.
Френк зупинився біля вікна. Кілька симпатичних
дівчат, що кружляли майже
всередині залу, помахали йому руками, мовляв,
ходи до нас. „Та навіщо ви
мені здалися?“ — іронічно
про себе промовив Френк і
глянув у другий бік. Його зацікавила дівоча постать, що
танцювала за десять метрів
від нього.
Незнайомка рухалася ритмічно і повільно. Її струнка
фігура, золотисте волосся, витонченість рухів вабили Френка. Секунду-другу повагавшись, він посунув у напрямку
дівчини, на ходу готуючи
першу фразу для знайомства,
щось на кшталт „Дівчино, а
можна мені розбавити вашу
прекрасну самотність своєю
скромною присутністю…“,
або „Красуне, де ваші крила?“. Та зразу ж відкинувши
ці банальні фрази, які ніяк не
пасували цій дівчині, Френк
зупинився на нейтральному
„Потанцюємо?“, і раптом інстинктивно зупинився. Чому
це волосся, ця постава такі
йому знайомі?
Френк миттю протверезів — перед ним стояла
Джессіка…
Володимир АНДРІЄНКО,
студент третього курсу
ІКНІ Львівської політехніки
Продовження
в наступному числі.

ч. 30-31 (2750-2751)
27 жовтня — 2 листопада 2011
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деб’ют

наш календар

Р

24 жовтня — Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй.
30 жовтня — День автомобіліста і дорожника.
1 листопада — День Листопадового
чину (проголошення ЗУНР).

оман Петрицький, студент першого курсу ІГДГ Львівської політехніки, окрім конспектів, пише й вірші, про
своє бачення світу, свої думки і переживання. На думку
керівника літстудії, котра діє при редакції „Аудиторії“,
відомого поета Ігора Калинця, „хлопець талановитий, знаючий, його вірші мають філософське спрямування, але він
належить до складних молодих постмодерністів — ще не
викристалізувався настільки, щоб ми могли його повністю
розуміти; мистецтво для мистецтва — добре, однак поезія мусить мати ширше
коло читачів, крім того, не бачу відгуку на наш час, не відчуваю, що поетові
в ньому болить“. Пропонуємо увазі читачів кілька віршів — читайте, робіть
свої висновки і приносьте, якщо теж щось пишете, власні твори до редакції.

Осінь

Носоріг

Темний гаптований срібним
кленом плащ.
Вишуканий погляд.
Цукром вирізьблена
посмішка. Уперта німота в словах.
Живий страх стелиться її обличчям.
Розкішний блідий колір шкіри.
Заздрість богів. Дощовий
присмак волосся.
Солодко і гидко. Мить насолоди.
Невпевнені кроки в тіні.
Зелені чорним золотом политі очі.
Цікаві зморшки й танення
червоного ковтка у роті.
Іржава ходьба у минулих віках
Заплутує пасма її волосся.
Вона іде. Кроки нестримні.
Чекай із нетерпінням
довгого мовчання.
Осінь.

Кричить у тіні завтрашнього сонця
бездушна зірка.
Пекельним маревом забута,
омита людськими сльозами,
світить яскраво в колонах небес;

Cфера
Це межа. Це межа
між вічністю та реальністю,
між часом і піском у часі,
між голосом і правдою у ньому,
між тишею і голосним ревінням птаха.
Це слова. Це слова правди та зневіри,
слова корозії й початку нового життя.
Зазирни всередину:
між межею часу й слів,
зовсім мало здобуття – більше
там зневіри.
Кайся, людська істото, кайся.
Тебе простять. Придбай вину за
страждання,
смаком гнилого шматка металу.
Кайся, людська істото, кайся,
можливо, хтось почує. Можливо, придбає страх.
А ти гори і кайся.
Вона прийде —
іще не час.

Копає ніжно творцеві могилу носоріг.
Дурна Тварина!! –
Сотні криків лине з небес.
Вогонь пече невинну шкіру, –
та він продовжує прогрес.
Зелена кістка, дике море,
опалена щока. Це все без сліз.
Залізна воля невичерпна,
як зірки сяйво у вогні.
Копай могилу, мій же брате:
Чудовий погляд – та без сліз.

Домівка Мертвих Тіней
Він ніжно рвав їй серце,
кажучи, що він її кохає.
Він пестив її руки січкарнею думок.
Він весело мовчав,
щоб їй не було сумно,
та все даремно... Серед живих
ніколи більше вже не зустрічав.
Ці спогади вривались в його
зморшки на чолі:
пропалені й сотворені від сонця,
він кожен день
їх потом й кров’ю поливав.
Проте не знав й не буде знати,
її нема. Це все ілюзія пуста...
Мара закралась в небосхил його душі,
і ржаві ланцюги униз,
у саме пекло потягли.
На вічний спокій і спочин
згадав її ім’я,
і зник....

Пам’ятні дати
20.10.1814 — народився Якiв Головацький, український поет i вчений, член
„Руської трiйцi“.
21.10.1989 — установча конференція
ухвалила рішення про відновлення
діяльности Наукового товариства
ім. Шевченка.
22.10.1835 — загинув на Подiллi леґендарний народний месник Устим
Кармелюк.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, український поет.
23.10.1937 — розстріляно енкаведистами Михайла Семенка, видатного
українського поета-футуриста.
24.10.1949 — убили письменника
Ярослава Галана.
26.10.1863 — у Женеві створено організацію Міжнародний Червоний Хрест.
26.10.1612 — запорожці на чолі з Петром Сагайдачним та сили польського
короля здобули Москву.
26.10.1947 — початок наймасовішої у
повоєнний період депортації українців
західних областей.
27.10.1745 — народився Максим
Березовський, відомий український
композитор.
27.10.1887 — померла Олександра
Псьол, українська поетеса-демократка.
27.10.1931 — померла Христина Алчевська, українська поетеса.
29.10.1889 — народився Нестор Махно, лідер селянського руху в Україні,
„гуляйпільський батько“.
29.10.1914 — перемога Українських
Січових Стрільців на горі Ключ.
30.10.1947 — помер Юрій Клен, український поет і літературознавець.
31.10.1853 — народився Микола
Кибальчич, автор проєкту ракетного
двигуна.
1.11.1889 — народився Остап Вишня,
український письменник-гуморист.
1.11 — 4.11.1937 — дні страти тисяч
соловецьких в’язнів (серед них — українських лiтераторiв i культурних дiячiв
Валер’яна Полiщука, Миколи Зерова,
Валер’яна Пiдмогильного, Павла Филиповича, Григорiя Епiка, Леся Курбаса,
Миколи Кулiша та инших) до „двадцятиріччя Жовтневої революції“ у Росії.
1.11.1944 — помер український грекокатолицький митрополит, визначний
громадський діяч i меценат української
культури Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій
Мельник, Голова Проводу ОУН.
2.11.1878 — народився Антон Манастирський, український живописець.
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здоровий спосіб життя
а противагу тим людям, для яких відпочинок — це пиво та цигарка, існує група людей, які відпочивають,
Н
займаючись спортом. Здавалося б, як можна відпочити, коли ти, тренуючись, втомлюєшся ще більше?
Студент третього курсу Інституту архітектури Львівської політехніки Дмитро Дубчак знає як

Тренажерний зал не для лінивих
― Дмитре, коли Ти прийшов у спортивний зал
уперше?
― То чно не приг а д аю,
але займатися почав десь
у класі дев’ятому, тобто
займаюс я вже близько
п’яти років. Тоді я важив
70 кілограм, зараз — 93.
Що важ ливо, д ля мене
тренування завжди були і
залишаються хобі. Займатися професійно бодібілдингом чи пауерліфтингом я б нікому не радив,
лише фізкультурою — тепер професійний спорт зі
здоров’ям має дуже мало
спільного.
― Чи багато людей займаються у тренажерних
залах?
― Достатньо. Але це люди,
які займаються протягом
довгого часу і віддані цій
справі. З’являються також
безліч новачків. Але з 50-ти
осіб залишається максимум
5 — 6. Люди швидко загоряються ідеєю привести
себе у форму, а потім різко
ця ідея зникає. Особливо
це стосується дівчат. У нас у
залі займається жінка, якій
38 років. А виглядає вона на
18 — 19. Звісно, добилася
вона високих результатів не
одразу. На це пішли роки.
А більшість хоче досягти
чогось подібного за кілька
тижнів.

― А скільки ж потрібно
часу, щоб новачок побачив
якийсь ефект від відвідувань тренажерного залу?
― Тут усе залежить від конституції тіла. Повним дівчатам потрібно два-три місяці.
Худшим — дещо менше.
Щодо початківців-хлопців,
то вже через місяць вони
можуть набрати 1 — 2 кілограми м’язової маси.
― Наскільки важливе для
людини, яка вирішила займатися у спортзалі, правильне харчування?
― Скільки ви б не тренувалися, якщо не будете
правильно харчуватися,
успіху досягти практично
не вдасться. Потрібно відмовитися від жирного, смаженого, напівфабрикатів.
― Якими мають бути сніданок, обід і вечеря?

крос

С

туденти першого-третього курсів
навчальних груп з фізичного виховання здають залікові нормативи і проходять тест на розвиток такої важливої
і фізіологічно необхідної для кожної
людини якости як витривалість.
Вісімдесят одна жінка вийшла на
дистанцію бігу на 500 метрів. Першою
на фініші була Ганна Філіпович (ІКНІ) з ре-

― Сніданок має бути повноцінний. Оптимально —
яєшня, перша страва чи
якась з видів каш. Безліч
людей звикли зранку лише
випити кави і з’їсти скибку
хліба з маслом. З точки зору
раціонального харчування,
дві третини їжі людина має
споживати в першій половині дня. На обід обов’язково
повинна бути перша страва
та щось із м’ясного. На вечерю можна залишити салати,
фрукти чи молочне.
― Чи спортивне харчування допоможе швидше
досягти результатів у
спортзалі?
― Безумовно, адже спортивне харчування спрямоване на покращення
результатів спортсменів.
Напевно, найпопулярнішим
продуктом спортивного
харчування є гейнер. Це порошок, який на 70% формують з різних вуглеводів та
на 30% із білків. Найкраще
вживати гейнер зранку, одразу після пробудження —
у людини тоді величезний
дефіцит калорій. Також
корисно випити гейнер
одразу після тренування. Є
такий термін як вуглеводне
вікно. Це проміжок часу після тренування, який триває
близько 40 хвилин. Все, що
людина буде споживати
протягом цього часу, за-

своїться із надзвичайною
активністю.
Ще один продукт спортивного харчування — протеїн. Він містить 70% білків
та 30% вуглеводів. Протеїн
варто вживати тим, хто не
поспішає і хоче набрати
якісну вагу, тобто за рахунок м’язів, а не зайвого
жиру.
Спортивне харчування
не має побічних ефектів. Не
радять вживати протеїни
людям, у яких проблеми зі
шлунком і погано працюють нирки.
― Як підтримувати форму тим, у кого сидяча
робота?
― Американські вчені дослідили, що людський організм зранку ще не готовий
до навантажень. Тому бігати можна лише за 2 — 3
години після пробудження.
Якщо ж людина йде на роботу на восьму, то краще
бігати ввечері.
― Що наостанок порадиш
читачам?
― Постійно рухатись. Їздіть
на велосипедах, бігайте. Це
дуже корисно для здоров’я.
А якщо буде здоров’я, буде
все инше.
Спілкувався Артур БОБРИК,
студент третього курсу
ІКНІ Львівської політехніки

Біжи, студенте, біжи!
зультатом 1 хв. 46,0 с. Ольга Страп (Інститут ім. В. Чорновола) поступилась їй лише
на 0,2 с і посіла друге місце. Третьою стала
Марія Балух — 1 хв. 48,1 с (ІНПП).
За нагороди Універсіяди-2011
Львівської політехніки з бігу на дистанції тисяча метрів боролося 170
студентів. З результатом 2 хв. 49,9 с
переміг Микола Стасюк (ІГДГ). Срібний
призер Ігор Полчинський (ІІМТ) пока-

зав результат 2 хв. 51,2 с. Бронзовим
призером став Назар Садовський
(ІІМТ) — 2 хв. 51,2 с.
У загальнокомандному заліку на
п’єдестал пошани підіймалися представники ІТРЕ (І місце — 395 очок), ІГДГ
(ІІ місце — 267 очок), ІІМТ (ІІІ місце —
249 очок).
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент, майстер спорту
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Склала Христина ВЕСЕЛА
Аеропорт Парижа

Поема
І. Котляревського

Столиця
Люксембургу

Вугільний
басейн
Німеччини

Голова
проводу
ОУН

Одновесельний
човен венеціянців

Одиниця
площі

Художник
Наполеона
Порода
мисливських собак, що
походять
від
англійських
лягавих

Порода
собак
Дух
вогню у
давніх
слов’ян

Детекив, друг
доктора Ватсона

Опера
Дж.
Верді за
драмою
В. Гюго

Ріка в
Швейцарії

Нота

Одиниця
електричного
опору

Друковані періодичні
видання

Японія
пояпонськи

Нитка,
якою
шиють
взуття

Попередник
А. Меркель

Найбільша ріка в
Пакистані
Титул феодального
правителя
у Монголії

В Англії королівський замок, потім
в’язниця, зараз
музей

Газетна
сторінка
Один з
дванадцяти

Мис на півночі
Франції на
півострові
Котантен

Вигук
футбольних
фанатів

Мис у
США,
головний
центр
космічГоловна думка
них
польотів художнього твору

Літера
церк.-слов’янськ.
алфавіту

Ріка у
Франції
Хрещений
Тип
українсь- батько для
батьків
кого
дитини
літака

СпортивКнязь, глава
держави у деяких Замкне- на спорумусульманських на крива да для
велогонок
країнах

Зодіякальне
сузір’я

Їдке, викривальне
глузування

Трагедія
Евріпіда
Наука
про закони мислення

Мідна
монета у
Ст. Греції

Дорога,
обсаджена деревами

Озеро в
Канаді та
США

Англ. мислитель,
автор
„Утопії“

Король у
Шекспіра

Звертання
до заміжньої
аристократки в
Англії

Періодич- Мати боні торги гів у нау певно- родів Маму місці лої Азії

Відхилення
від
норми

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 29
Горизонтально: 1. Бандура. 3. Фантаст. 5. Діаметр. 7. Докер.
9. Короста. 10. Кабан. 12. Лисенко. 14. Вермахт. 16. Номер.
17. Радар. 18. „Вир“. 19. Іда. 20. Турин. 22. Ідеал. 23. Фермата.
24. Канцлер. 26. Такса. 27. Есенція. 29. Молот. 30. Реформа.
31. Яхтсмен. 32. Несесер.
Вертикально: 1. Бланк. 2. Агава. 3. Факел. 4. Термобарокамера. 5. Дискваліфікація. 6. Рабат. 7. Демонстрант. 8. Ростр.
10. Квадр. 11. Нейтралітет. 13. Нірвана. 15. Рамадан. 21. Норка. 22. Іслам. 23. Факір. 25. Рулон. 27. Екран. 28. Янтар.

Гера
обернула
її на
корову

J J J
Залік з електротехніки.
Викладач:
― Розкажіть про трифазну лінію.
Студент:
― Ну, трифазна лінія складається з трьох проводів.
― Далі.
― По першому проводу тече струм, по другому тече
напруга, а по третьому — косинус фі.
― Як?
― Ну, косинусом уперед!
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увага: конкурс!

„Молодь — енергетиці України-2011: відкритий
конкурс молодих енергетиків“
Мета конкурсу полягає в широкому залученні молоді до вирішення проблем паливно-енергетичного комплексу (ПЕК)
України; підвищенні техніко-економічних показників роботи
ТЕС, АЕС та инших енергетичних об’єктів ПЕК; покращенні
екологічних показників роботи енергоблоків; впровадженні
нових енергетичних технологій; підвищенні ефективности
видобутку, підготовці до спалювання вітчизняного вугілля;
розробці пропозицій щодо стратегії розвитку енергетики
України.
Основні завдання конкурсу: залучення молодих
фахівців сфери енергетики, молодих учених, провідних фахівців НАН України, вищих навчальних закладів,
інститутів, енергетичних компаній і організацій Мінпаливенерго, громадських науково-технічних об’єднань
України енергетичного спрямування до вирішення проблем у галузі охорони довкілля, енергозбереження та
підвищення економічности та надійности енергетики
України. Під час конкурсу широке коло учасників матиме
можливість надати пропозиції щодо впровадження нових
екологічно чистих технологій в енергетику, використання, відтворення та збереження природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки функціонування ПЕК,
ефективного використання енергії у виробництві та
енергозбереження, запровадження моніторингу стану
навколишнього середовища.
Організатори конкурсу: Міністерство палива та
енергетики України, Міністерство освіти та науки
України, ОЕП „Галузевий резервно-інвестиційний фонд
розвитку енергетики“, Відділення фізико-технічних
проблем в енергетиці НАН України, об’єднання громадян „Рада старійших енергетиків України“, Науковотехнічна спілка енергетиків та електротехніків України,
енергокомпанії та енергопідприємства, Національний
технічний університет України „КПІ“, Інститут вугільних
енерготехнологій НАНУ та Міненерго України, Українське ядерне товариство, Рада молодих енергетиків
України.
Конкурс проводиться у секціях:
• Паливно-енергетичні ресурси.
• Теплова енергетика.
• Атомна енергетика.
• Відновлювальні джерела енергії.
• Електроенергетика.
• Екологія в енергетиці.
• Енергозбереження та енергоменеджмент.
Нагороди: за перше, друге та третє місця у кожній номінації — диплом лавреата І, II, III ступенів та подарунки.
Решта конкурсантів отримують дипломи учасників.
Вимоги до учасників конкурсу та конкурсних робіт. До
участи в конкурсі допускаються представники енергетичних підприємств і енергокомпаній, інститутів та науководослідних організацій електроенергетичної галузі Національної академії наук України, ВНЗ (віком — до 35 років),
учнів шкіл та технікумів.
Конкурсні роботи, виконані українською або російською
мовами, приймають в паперовому вигляді (один примірник) до 22 грудня 2011 року. Обсяг друкованої роботи:
20 — 40 с.

Кожну конкурсну роботу оцінює два експерти (доктори
та кандидати наук).
Конкурсні роботи та анкету учасника надсилати за адресою: 01032, м. Київ, вул. Комінтерна, 27, к.414, ОГ РСЕУ з
поміткою „Конкурс „Молодь — енергетиці України-2011“.
Контактний тел./ф 044-239-45-22,
e-mail: rseu@.energy.gov.ua

Анкета учасника
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): _ ______
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. Назва роботи: _____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
3. Номінація (позначити):
• Паливно-енергетичні ресурси;
• Теплова енергетика;
• Атомна енергетика;
• Відновлювальні джерела енергії;
• Електроенергетика;
• Екологія в енергетиці;
• Енергозбереження та енергоменеджмент;
• Енергобезпека.
4. Домашня адреса: __________________________
___________________________________________
___________________________________________
5. Адміністративний р-н проживання: ___________
___________________________________________
___________________________________________
6. Ідентифікаційний номер: ____________________
___________________________________________
7. Рік народження: ___________________________
8. Місце роботи та посада: _ ___________________
___________________________________________
___________________________________________
9. Контактні телефони (дом. та служб.):__________
___________________________________________
10. Вчений ступінь та вчене звання автора роботи:_
___________________________________________
___________________________________________
Дата__________________________________ 2011 р.
Підпис______________________________________
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до уваги молодих науковців!
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практичний семінар

Східна вісь —
на захід від Львова

Українська біржа поділиться
досвідом

Громадська організація „Інститут Дослідження Соціяльного Капіталу“ (http://
expert-portal.org) запрошує молодих науковців та студентів українських вишів у
навчально-ознайомчу подорож „Східна
вісь“.
Поїздка за маршрутом Львів — Варшава — Берлін для зацікавлених у навчанні/
проведенні наукових досліджень у Берліні
та Варшаві відбудеться 30 листопада —
3 грудня (знання англійської мови бажане).
Організатори забезпечують цікаву та
насичену програму, яка охоплює формальні і неформальні зустрічі; навчальнометодологічну програму та роздаткові матеріяли; екскурсійну програму; проживання в столиці Німеччини (м. Берлін), трансфер автобусом евро-класу за маршрутом
(Львів — Варшава — Берлін — Львів).
Кінцевий термін подання заяв для участи у програмі — 7 листопада 2011 року.
Контактна інформація:
Богдана Гурій (dana.hurij@expert-portal.org;
(096) 398-65-31).

Foyil Securities, ПАТ „Українська Біржа“ запрошують студентів
та викладачів на семінар для досвідчених інвесторів, а також для тих, хто тільки відкриває для себе світ ефективного
трейдингу.
„Всі знають про кризу. Ми допоможемо на цьому заробити“, — стверджують організатори і запрошують у готель „Жорж“
(пл. Міцкевича, 1) 21 (18.30 — 20.30) та 22 жовтня (13.00 —
15.00) на практичний семінар. Представник „Української Біржі“
Костянтин Немолюк розповість про роботу головної фондової
біржі України, нові інструменти торгівлі, які вже доступні
приватним інвесторам, а також про перспективи розвитку
на наступний інвестиційний рік. Фахівці компанії поділяться
практичним досвідом торгівлі на фондовій біржі і розкажуть
про те, що необхідно знати для успішного інвестування в різноманітних ринкових умовах.
Після завершення виступів учасники зможуть задати додаткові питання спеціялістам і отримати на них докладні відповіді,
ознайомитися з реальними результатами клієнтів компанії.
В суботу (22 жовтня) після завершення основної частини
семінару спеціялісти Foyil Securities проведуть майстер-клас
„Технічний аналіз — математика ризику“.
Попередня реєстрація і додаткова інформація — за телефонами (044) 393-23-10, 393-23-13 або за електронною адресою
brokers@foyil.com (контактна особа — Ярослав Ткачук).

експрес-оголошення

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
27 жовтня — концерт Карен Вермейрен
(сопрано, Бельгія). За участю
симфонічного оркестру театру.
18.00.
29 жовтня — „Набукко“ (опера). 18.00.
30 жовтня — „Наталка Полтавка“ (опера).
12.00; „Баядерка“ (балет). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
27 жовтня — „Неаполь — місто
попелюшок“. 18.00.
28 жовтня — „Підступність і кохання“. 18.00.
29, 30 жовтня — „Блакитна троянда“.
Прем’єра. 18.00.

Камерна сцена
27 жовтня — „Венера в хутрі“. 19.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
28 жовтня — „Наркіс“. 19.00.
29 жовтня — „Хвала Еросу“. 19.00.
30 жовтня — „Марко проклятий, або
Східна легенда“. 19.00.

Львівський драматичний театр
імени Лесі Українки
30 жовтня — „Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00.

Львівський академічний
духовний театр „Воскресіння“
30 жовтня — „Він, вона, вікно, покійник“.
18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
27 жовтня — „Оскар…“. 18.00.
28 жовтня — „Гобіт, або Подорож за
Імлисті гори“. 14.00.
29 жовтня — „Дюймовочка“. 14.00.
30 жовтня — „Чарівник Смарагдового
міста“. 15.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
29 жовтня — MONARCA DELLA TROMBA.
Музика на королівських дворах
Европи XVII — ХVІІІ ст. „Starck
Compagna“ (ансамбль барокових
труб (Краків/Бидґощ), Томаш
Слюсарчик (мистецьке керівництво,
Краків), Марек Топоровскі (орґан,
Варшава). 19.00.

Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Штеньович Євгенії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Метлінської Роксолани Олегівни;
утрачений диплом КВ № 754324р447, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Вариводи Лілії Василівни;
утрачений студентський квиток
ВК № 07641890, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Слюсара Назарія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Крень Юлії Борисівни;
утрачений студентський квиток
ВК № 08092965, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Тузяк Марії Василівни;
утрачені студентський квиток і залікова
книжка, видані Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Скірки Остапа
Орестовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лаптюк Іванни Олексіївни;
утрачену залікову книжку № 0614056, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пазан Ольги Григорівни;
утрачену залікову книжку № 0614117, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гасинця Олександра
В’ячеславовича.

26

[реклама та оголошення]

ч. 30-31 (2750-2751)
27 жовтня — 2 листопада 2011

Многая літа!

Многая літа!

Колектив кафедри картографії та геопросторового
моделювання Інституту геодезії Львівської політехніки
сердечно вітає з ювілеєм завідувача кафедри, доктора
технічних наук, заслуженого працівника освіти України
професора
Петра Гервазійовича Чернягу.
Хай літа Ваші мудрі та щирі, як осінні дзвінкі небеса,
Будять в серці надію і віру, що не згасне ніколи краса.
Були нитки і чорні, й червоні на вишиванці
Вашого життя,
Хай Вам сонце насипле в долоні
Проміння щастя, радості, здоров’я і добра.

Колектив кафедри систем автоматизованого проєктування ІКНІ Національного університету „Львівська
політехніка“ сердечно вітає ювілярів:

Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ — громадське об’єднання
працівників Львівської політехніки 1946 року народження ― щиро вітає із 65-літтям побратимівровесників, котрі з’явилися на світ у жовтні:
• Ігора Павловича Гаранюка (кафедра комп’юте
ризованих систем автоматики),
• Михайла Володимировича Меленя (кафедра тео
ретичної радіотехніки та радіовимірювання),
• Петра Гервазійовича Чернягу (кафедра картографії геопросторового моделювання).
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих наукових дерзань та довголіття!

Кафедра фінансів ІНЕМ Львівської політехніки проводить ліцензування спеціяльности 8.18010014
„Управління фінансово-економічною безпекою“
освітньо-кваліфікаційного рівня „маґістр“.

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва ІНЕМ Львівської політехніки проводить
ліцензування спеціяльности 8.18010018 „Адміністративний менеджмент“ освітньо-кваліфікаційного
рівня „маґістр“.

із 60-річчям доцента
Віталія Володимировича
Мазура

із 50-річчям доцента
Ігора Вірославовича
Фармагу
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість Ваша не згасає!
Хай доля Вам відсипле ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю.

Ліцензування освітньої діяльності
з підготовки фахівців ОКР „бакалавр“
напряму підготовки 6.140103 „Туризм“
У національному університеті „Львівська політехніка“ у листопаді 2011 р. відбудеться ліцензування
освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня „бакалавр“.
Галузь знань 1401 — „Сфера обслуговування“.
Напрям підготовки — 6.140103 „Туризм“.
Термін навчання — 4 роки.
Форма навчання — денна та заочна.
Підготовку фахівців здійснюватиме кафедра туризму Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола.
Для забезпечення належної підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр“ напряму
6.140103 „Туризм“ у Навчально-науковому інституті
екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В. Чорновола та зокрема на кафедрі туризму
створено всі умови для матеріально-технічного,
кадрового, наукового, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення навчання студентів.

Колектив кафедри фізики Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук Львівської політехніки глибоко сумує з
приводу передчасної смерти завідувача лабораторії
Адама Мирославовича Сороківського
та висловлює щире співчуття родині й близьким покійного.

Видавництво Львівської політехніки
запрошує на роботу

Колектив кафедри напівпровідникової електроніки ІТРЕ Львівської
політехніки висловлює глибоке співчуття завідувачу лабораторіями
кафедри Оресту Артемовичу Добрянському з приводу тяжкої
втрати — смерти
батька.

Із розвитком книготорговельної мережі, видавництво запрошує на роботу продавців для повної або
часткової зайнятості, маркетолога. Надамо перевагу
людям з досвідом роботи. Свої резюме надсилайте
на е-mail: vmr@vlp.com.ua або поштову адресу:
вул. Ф. Колесси, 2, корп. 23 А, м. Львів, 79000.
Телефон для довідок — (032) 258 21 46.

[реклама та оголошення]

ч. 30-31 (2750-2751)
27 жовтня — 2 листопада 2011
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Анкета читача „Аудиторії“

Д

орогі друзі! Ось уже 65 років Ваша студентська газета щотижня приносить у Ваші оселі важливу для Вас інформацію,
допомагає навчатися і цікаво проводити дозвілля. Але ми хочемо з Вашою допомогою зробити нашу газету ще
більш студентською, цікавішою і кращою. Ваші пропозиції неодмінно врахуємо у своїй роботі. Крім того, Ваші анкети
візьмуть участь у лотереї, де розігруватимуться цінні призи. Не зволікайте — читайте, заповнюйте і присилайте їх в
редакцію до 1 грудня 2011 року.

1. Як часто Ви читаєте тижневик
„Аудиторія“?
а) регулярно;
б) коли потрапить до рук;
в) ваш варіянт відповіди
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
2. Як тижневик до Вас потрапляє?
а) купую;
б) передплачую;
в) читаю у бібліотеці;
г) позичаю у товариша;
д) беру в гуртожитку;
е) инше_________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
3. Оцініть тижневик:
а) подобається усе;
б) більше подобається, ніж не подобається;
в) більше не подобається, ніж подобається;
г) не подобається зовсім.
4. Ваші пропозиції щодо поліпшення
газети:
а) змінити тематичне наповнення;
б) змінити верстку газети;
в) змінити дизайн;
г) инше
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

О С В І Т Н І Й

5. Яких тем, на Вашу думку, бракує?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
6. Чого, на Вашу думку, забагато?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
7. Ваші пропозиції для відділу освіти
та науки
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
8. Ваші пропозиції для відділу культури та дозвілля
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
9. Ваші пропозиції для відділу сім’ї,
молоді та спорту
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
10. Ваші пропозиції щодо інформаційної насичености газети
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

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 3,25 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №110943.

11. Які матеріяли Ви хотіли б частіше
читати на сторінках тижневика?
а) інформаційні;
б) аналітичні;
в) історичні, краєзнавчі, просвітницькі;
г) публіцистику;
д) листи читачів, відповіді й коментарі
до них;
е) художні твори;
є) студентську творчість.
12. Ваш вік:
а) до 18;
б) 18 — 23 роки;
в) 23 — 30 років;
г) 30 — 50 років;
д) за 50 років
13. Стать: жін. чол.
14. Ваш соціяльний статус:
а) школяр, гімназист;
б) студент;
в) аспірант;
г) кандидат, доктор наук;
д) службовець, робітник;
е) приватний підприємець;
є) військовослужбовець;
ж) безробітний;
з) пенсіонер;
і) инше_________________________
15. Вкажіть координати, за якими Вас
можна повідомити про виграш:
ім’я, прізвище_ ___________________
________________________________
адреса___________________________
________________________________
телефон_ ________________________
________________________________
Дякуємо за співпрацю!

Т И Ж Н Е В И К

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.

„ 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.

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

