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Володимир Слободян, студент другого курсу Інституту будівництва 
та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Альтернативну музику, трилери й комедії, 
журнали“

Оскільки я займаюсь екстремальним велоспортом, музику слухаю 
альтернативну, щось веселе, що активізує організм — скажімо, 
математичний рок, коли збитий ритм: ритм гітари не відповідає 
ритму барабана, але разом вони творять гармонію. Переважно хочеться скачати при-
ємну музику, яка супроводжує відеозаписи велосипедних змагань. Книжок не читаю, 
якщо дуже нудно під час подорожі, то можу почитати пізнавальний журнал. Фільми 
беру з інтернету — трилери, комедії, щоб посміятися, продовжити собі життя.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

[Ваша Думка]

Що ви читаєте, дивитеся і слухаєте?
Якщо хтось нарікає на моло-

дих, що от такі вони ледарі — 
нічого не читають, нікуди не 
ходять, нічого доброго не 
дивляться, не вірте. Звичайно, 
певний прошарок студент-
ства є культурно інертним 
ще з часів школярських, але 
більшість таки читає, якщо не 
книжки, то пресу, дивиться 
різножанрові фільми і встає 
та лягає спати з музикою.

Бажання читати прищеплюють, 
напевно, таки батьки, вчителі 
його або розвивають, або 
притлумлюють. В універси-
теті, якщо ти не вчишся на 
філології, нема програмних 
творів і ти вільний у своє-
му виборі як авторів, так і 
їхніх творів. Підтекстово-
надтекстові глибини худож-
ньої літератури приваблюють 
швидше дівчат, ніж хлопців. 
Сильна половина студент-
ства вибирає хитросплетіння 
сюжетів або популярно-
наукову літературу про речі, 
які хочеться у своєму житті 
збагнути.

Чоловіча стриманість і раціо-
налізм впливають на вибір 
жанрів кіно: багато хлопців 
ладні посміятися над героями 
комедії, але категорично від-
мовляються плакати і співпе-
реживати з героями мело-
драми. Телевізор як основне 
джерело перегляду фільмів 
потроху відходить у минуле: 
молоде покоління обирає 
вільні простори інтернету, 
де можна безплатно скачати 
фільми, а також зручні крісла 
найновіших кінотеатрів із 
потужним звуком і яскравим 
кольором стрічок. 

музика — це те, що студенти 
готові слухати навіть під 
час навчання, а то й замість 
нього. Хлопці люблять стилі, 
котрі важчі, дівчатам подо-
бається теж не тільки попса. 
У великій повазі рок, укра-
їнський і закордонний. А ще 
багато залежить від настрою. 
Саме він впливає на потребу 
слухати ту чи иншу групу, 
композицію.

Продовження теми на 17 с. →

Настя Остапчук, студентка другого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Рок, філософські книжки, напружені 
фільми з хепі ендом“

Слухаю рок, читаю філософські книжки, дивлюся фільми, які 
примушують задуматися над тим, як ми живемо. Подобаються 
психологічно напружені фільми, як от „Ще одна з роду Болейн“, 
але які закінчуються добре, бо я позитивна людина. Музику слухаю щодня — це 
невід’ємна частина мого життя, фільми дивлюся раз на тиждень з друзями, опісля 
обговорюємо їх. З літератури люблю класику, хоч намагаюсь бути в курсі сучасних но-
винок. Мої улюблені письменники — Марина та Сергій Дяченки, зараз читаю „Ідіота“  
Достоєвського.

Руслан Дідик, студент першого курсу Інституту інженерної механіки 
та транспорту Львівської політехніки:

„Музику українських груп, фантастику 
в книжках і фільмах“

Коли вчуся, слухаю музику, переважно легкий рок. Маю музичні 
диски, влітку їжджу на музичні фестивалі, де багато таких україн-
ських груп, як „Опіум“, „Оратанія“ тощо. Найбільше дивлюсь кіно, 

навіть коли в дорозі, то вмикаю собі фільм у ноутбуці. З фільмів полюбляю фантастику, 
скажімо, „Сутінки“ — яскраві спецефекти, незабутні враження, крім того, бойовики й 
комедії. Якщо вдається, йду з друзями в кінотеатр, зрідка дивлюсь кіно он-лайн. Про-
читав усі сім частин „Гаррі Поттера“ і зробив висновок, що ліпше читати книжки, ніж 
дивитися фільми: коли читаєш, то можеш собі написане уявити.

михайло Бобенко, студент третього курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Пізнавальні книжки, романтичні фільми, 
легкий рок“

Зараз читаю Джеймса Пакера „Пізнання Бога“ — книжку, яка 
спонукає людину шукати Бога в собі. Взагалі, якщо мене книжка 
надихає читати Біблію і сприяє її більшому розумінню, то вона 
для мене добра. Художню літературу мені читати нудно, надаю 

перевагу пізнавальній, тій, що мене розвивала б. Люблю романтичні фільми, драми, 
також кінострічки, над якими можна подумати, подивитися їх ще раз. Не люблю „без-
голових“ комедій. З музики слухаю групу „Іmprint“, подобається легенький рок, можу 
деколи послухати класику.



3ч. 32 (2752)
3 — 9 листопада 2011

Святковий початок
Традиційно засідання розпочалося з 
нагороджень. Почесний консул Бельгії 
у Львові Ярослав Гарцула вручив ди-
плом професорові кафедри будівель-
них конструкцій та мостів Богданові 
Демчині на знак вдячности „за співпра-
цю з порятунку будинку консульства“.

Ректор професор Юрій Бобало вру-
чив нагрудний знак „Відмінник освіти“ 
доцентові кафедри обліку та аналізу 
Галині Кіндрацькій. За видатні успіхи 
в науковій та педагогічній діяльності 
ректор вручив Почесні грамоти ювіля-
рам: від МОНМС — директорові ІБІД 
професору Зеновію Бліхарському (з на-
годи 50-річчя), від університету ― за-
відувачу кафедри фізичного виховання 
професору Віктору Корягіну (з нагоди 
75-річчя) та завідувачеві кафедри хі-
мічної технології силікатів професорові 
Ярославу Вахулі (з нагоди 60-річчя).

У різному також затвердили сти-
пендіятів іменних стипендій, Вченої 
ради та ин.

Дистанційне навчання

Упродовж місяця в університеті пра-
цювала комісія для аналізу стану та 
перспектив дистанційного навчання 
у Львівській політехніці. На засіданні 
виступив голова комісії Андрій Пеле-
щишин, декан ІКНІ.

― Дистанційна освіта — це форма 
навчання, рівноцінна з очною, вечір-
ньою, заочною та екстернатом, — на-
гадав у своєму виступі проректор з 
інформатизації навчального процесу 
Дмитро Федасюк. Однак Андрій Пе-
лещишин констатував:

― У межах роботи комісії ми про-
вели відкрите засідання, на яке запро-
сили деканів усіх інститутів Львівської 
політехніки. Ми прийшли до висновку, 

що говорити про форму дистанційного 
навчання (денна, заочна і т. д.) наразі 
ще передчасно через нерозвинуту 
нормативну базу в нашій державі і 
певні суперечні моменти.

В актовій залі головного корпусу 
Львівської політехніки відбулася 

урочиста Академія з нагоди 20-річ-
чя Інституту післядипломної освіти 
Львівської політехніки. 

Привітати ювілярів прийшли про-
ректори університету Анатолій За-
городній, Дмитро Федасюк та Юрій 
Рашкевич, голова профкому праців-
ників Політехніки Володимир Гайдук, 
директори інститутів, професори, 

студенти і, звичайно ж, багато гостей.
Директор ІПДО Василь Якубенко 

відкрив імпрезу і виголосив промову. 
Він, зокрема, відзначив, що інститут 
посідає важливе місце в системі ви-
щої освіти університету, виконує над-
звичайно важливу і вкрай необхідну 
для України функцію — забезпечує 
спеціялістам промислових і підприєм-
ницьких структур здобуття повноцінної 
післядипломної освіти. Від початку 
створення й донині інститут дбає про 

те, щоб навчальний процес підготов-
ки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації спеціялістів здійснювався 
на високому організаційному рівні 
й відповідно до вимог нормативних 
документів. 

― Двадцятиріччя інституту, — 
підкреслив його керманич, — це не 
тільки підбиття підсумків роботи, а й 
привід для осмислення пройденого 
шляху, планування на майбутнє. Свій 
дальший розвиток Інститут післядим-
ломної освіти вбачає у впровадженні 
нових технологій у процес підготовки, 
перепідготовки та підвищення квалі-
фікації спеціялістів, зокрема впрова-
дженні дистанційних (електронних) 
технологій навчання; відкритті нових 
спеціялізованих курсів підвищення 
кваліфікації; розширенні маґістерської 
підготовки за спеціяльностями спе-
цифічних категорій; відкритті нових 
спеціяльностей перепідготовки спеці-
ялістів. Добрим словом згадав Василь 
Яковенко першого директора інституту 
Анатолія Барвінського, який, на жаль, 

Питання порядку денного чергового засідання Вченої ради у жовтні були дуже різні — перше стосувалося 
віртуальних речей (дистанційного навчання), у третьому говорили про стан цілком осяжної матеріяльно-

технічної бази університету

[nOta bene!]

Закінчення на 5 с. →

Закінчення на 6 с. →

з головної зали

До зими готові

ювілеї

Інституту післядипломної освіти — двадцять!
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У Львівській політехніці — час 
студентських науково-технічних 

конференцій. В Інституті економіки 
та менеджменту паралельно з цим 
заходом відбулася IV студентська 
наукова конференція „Проблеми об-
ліку, контролю та аналізу в економіці 
України“, організована кафедрою об-
ліку та аналізу

Юні науковці з усієї країни (Дніпро-
петровськ, Харків, Кіровоград, Кривий 
Ріг, Миколаїв, Одеса, Полтава, Київ, 
Житомир, Львів…) — обговорили про-
блеми бухгалтерського, управлінсько-
го та податкового обліку, аудиторської 
діяльности, реформування внутріш-
нього та зовнішнього контролю для 
подолання економічних проблем 
підприємства, та, звичайно, шляхи 
вирішення цих проблем, а також пи-
тання розвитку теорії економічного 

аналізу та способи її використання 
для прийняття управлінських рішень 
на практиці.

На конференції відзначили найкра-
щих: і політехнікам, і гостям пощастило 
на призові місця. Було їх цього разу 
шість. У „домашній“ трійці — сту-

дентки ІНЕМу Олександра Фарйон, 
Іванна Будзуляк, Катерина Саханевич. 
Преможці отримали грамоти й до-
бірку необхідної кожному економіс-
тові літератури: Податковий кодекс, 
Фінансово-економічний словник та ин. 

Завідувач кафедри обліку та аналізу 
Політехніки, проректор з науково-
педагогічної роботи професор Ана-
толій Загородній вручив дипломи й 
переможцям у різних номінаціях. Так, 
за творчий підхід у дослідженнях ви-
окремили політехніків Христину Сіру, 
Ірину Шах, Ірину Жуковську, Наталю 
Третяк, Степана Ковалишина, Павла 
Вільчика, Андрія Мальця; в категорії 
„Молодий ерудит“ — Марію Телятин-
ську й Ірину Юнко. Студентські допо-
віді надруковано в збірнику матеріялів 
конференції „Проблеми обліку…“, а 
найкращі опублікують у збірнику 69-ї 
СНТК.

[СтуДІї]

Представники кафедри систем авто-
матизованого проєктування Львів-

ської політехніки побували на ХІХ 
міжнародній українсько-польській 
конференції „САПР в  машинобу-
дуванні. Питання впровадження та 
навчання“. Наукова зустріч відбулася 
14 — 15 жовтня у місті Баранов-
Сандомирський (Польща). Конфе-
ренцію традиційно організували 
Варшавська й Львівська політехніки

Якщо Польщу репрезентували на-
уковці з різних міст (Варшава, Лодзь, 
Білосток, Познань, Ґданськ та ин.), 
то нашу країну — лише львівські по-
літехніки. Наукові сили кафедри САПР 
(ІКНІ) — професори, викладачі, аспі-
ранти — представили десять допові-
дей, з них сім — англійською. Завідувач 
кафедри САПР, співголова конференції, 
професор Михайло Лобур каже:

— Тематика — комп’ютерні систе-
ми автоматизованого проєктування в 
машинобудуванні — актуальна, адже 
комп’ютери як інструмент допомага-
ють проєктувальнику швидше, якісніше 
здійснювати проєктування сучасних 
пристроїв, які постійно ускладнюються, 
зменшуються в розмірах, а це потребує 
нових підходів. Тому обмін досвідом 
між науковцями є дуже важливий.

У конференції також взяв участь 
директор ІММТ Політехніки, завідувач 
кафедри електронного машинобуду-
вання професор Зіновій Стоцько.

Як розповіла заступник завідувача 
кафедри САПР доцент Уляна Марікуца, 
крім власне професійного спілкування, 
гарні враження залишила й загальна 
атмосфера конференції, адже про су-
часні розробки говорили в цікавому й 
красивому історичному місці — замку 
Лещинських, зведеному на межі XVI ― 
XVII cт. Та й сама конференція — з 
традиціями. 

Михайло Лобур каже, що вперше 
вона відбулася в 1994 році у Варшаві. 
Оскільки місце проведення форуму 
чергується — то Польща, то Украї-
на, — то на ювілейну, ХХ конференцію 
11 — 13 жовтня 2012-го науковці збе-
руться саме у Львові. Організовують 
захід науковці кафедри САПР під 
керівництвом професора Лобура, а 
відповідальним секретарем конфе-
ренції є доцент Андрій Керницький. 
Організатори запрошують усіх охочих 
до участи.

Сторінку підготувала Ірина ШУТКА

студентська науково-технічна

САПР у машинобудуванні

Гаряча пора конференцій
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не дожив до цієї дати. Присутні хвили-
ною мовчанні вшанували його пам’ять.

Цього дня ювіляри почули багато 
теплих слів на свою адресу. Анатолій 
Загородній пригадав як „двадцять 
років тому, у 207-ій кімнаті головно-
го корпусу з’явилася нова структура, 
яка з легкої руки професора Кузьміна 
дістала дуже складну, але вагому 
назву „Міжгалузевий інститут підви-
щення кваліфікації та перепідготовки 
керівних працівників і спеціялістів 
народного господарства“. Як від-
значив Анатолій Загородній, це 
навчання було досить важке для 
викладачів і легке для слухачів, бо 
до інституту йшли вже підготовлені 
люди, які хотіли ще чогось навчитися. 
Але саме Анатолій Барвінський зумів 

із зародкової структури створити  
освітню структуру, яка, крім надання 
освітніх послуг, пропонувала ще дуже 
багато цікавих проєктів. Становлення 
інституту проходило в неоднозначно-
му на той час правовому полі, йшло 
шляхом проб та помилок. Однак, 
все було виправдано значними до-
сягненнями: у 1991 році створено 
додаткові, добре оплачувані, робочі 
місця; тисячі осіб, які здобули освіту, 
змогли знайти нові робочі місця; 
було підготовлено і випущено нову 
навчальну літературу; реалізовано 
сотні успішних проєктів з енерго-
ощадности, перепідготовки офіцерів 
запасу, які звільнялися зі Збройних 
сил України тощо. Нині в книгарнях — 
сотні їхніх книжок. 

З нагоди свята Анатолій Григорович 
вручив коштовні призи, грамоти і ди-

пломи університету групі працівників 
ІПДО.

Професори, директор ІБІД Зеновій 
Бліхарський, завідувач кафедри екс-
плуатації та ремонту автомобільної 
техніки Богдан Кіндрацький, доцент 
кафедри хімічної технології переробки 
нафти та газу, дійсний член Української 
нафтогазової академії Петро Топіль-
ницький, на кафедрах яких навчається 
багато студентів та слухачі ІПДО, та 
инші відзначили, що їхня співпраця з 
інститутом  успішна, вдала, корисна, 
плідна і приємна. Вони з великою те-
плотою говорили про ювілярів, бажали 
їм якнайшвидше стати повноцінним 
інститутом з потрібною кількістю ка-
федр, і мати таких студентів і слухачів, 
які допомогли б їм реалізувати свій 
потенціял. 

Катерина ГРЕЧИН

[СтуДІї]

→ Закінчення. Початок на 3 с.

Щоправда, йшлося не про святкові 
заходи, а про Студентський день 

CISCO у Львівській політехніці. Він від-
бувся в рамках щорічної конференції 
„Сучасні проблеми телекомунікацій і 
підготовка фахівців у галузі телекому-
нікацій“. Перший день конференції 
традиційно пройшов у ПАТ „Укрте-
леком“, де відбувається діялог між 
інженерами компанії й викладачами 
кафедри, обговорюють нагальні про-
блеми галузі.

Другий день було присвячено 
власне підготовці студентів у локаль-
ній мережевій академії CISCO при 
кафедрі телекомунікацій Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки 
та електронної техніки Львівської 
політехніки. У великій авдиторії ім. 
професора Величка зібралося понад 
150 зацікавлених — крім політехніків 
(викладачів та студентів), — пред-
ставники з Києва, Івано-Франківська, 
Закарпаття, Тернополя, вчителі шкіл 
із Криму. Учасників привітав прорек-
тор Політехніки Дмитро Федасюк. Він 
наголосив на важливості співпраці 
ІТ-компанії з навчальним закладом.

Локальна академія CISCO працює 
при кафедрі телекомунікацій ІТРЕ з 
2006 року. Чотири викладачі кафедри 
пройшли відповідні навчання та отри-
мали сертифікати інструкторів академії 

CISCO. Таким чином відбувається інте-
грація програми в навчальний процес. 
За ці роки в академії провчилось більше 
200 студентів. За словами інструктора 
академії CISCO при кафедрі телекому-
нікацій Ореста Костіва, компанія CISCO 
розробила програму соціяльної відпо-
відальности, відповідно до якої без-
оплатно надає матеріяли для навчання 
студентів. Відповідно на кафедрі теле-
комунікацій навчання в академії для 
студентів безоплатне. Оплатити слід 
лише складання іспитів у незалежному 
сертифікаційному центрі.

Однак завідувач кафедри Михайло 
Климаш під час конференції пообіцяв: 
студенти, котрі складуть іспит упро-
довж року і принесуть йому показати 

відповідний сертифікат, отримають 
грошову компенсацію.

В кінці Студентського дня CISCO 
випускникам, які успішно закінчили 
повний курс навчання в академії, вру-
чили сертифікати. Тарас Колодій, Віталій 
Шинкар, Вікторія Бринза, Наталія Деркач 
пройшли повний курс за технологією 
CCNA. Сергій Алєксєєв закінчив курси за 
CCNA та CCNA Security, тому отримав не 
лише диплом, а й точку доступу LinkSys. 
Ще одну таку точку доступу, за словами 
менеджера Програми мережевих ака-
демій CISCO в Україні Олени Домотен-
ко, залишили на кафедрі як майбутню 
нагороду комусь зі студентів, на розсуд 
керівництва кафедри.

Тетяна ПАСОВИЧ

інформаційні технології

На телекомунікаціях День студента вже відбувся

ювілеї

Інституту післядипломної освіти — двадцять!
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Дмитро Васильович переконаний, 
що академічна спільнота переважно 
вже поборола упередження проти 
дистанційного навчання. Якщо раніше 
мова йшла про нього як про можливу 
форму навчання, то тепер ті чи инші 
елементи дистанційної освіти до-
сить широко використовують виші 
і при традиційних формах навчан-
ня. Світові тенденції показують, що 
майбутнє — за гнучкими моделями 
освітнього процесу, в якому активно 
використовують різні засоби, методи 
і технології, зокрема й дистанційні.

Андрій Пелещишин (на світлині) 
також вважає, що технології дистанцій-
ного навчання варто впроваджувати у 
всі форми навчання.

― На відкрите засідання комісії 
ми, зокрема, запрошували колег із 
Хмельницького національного універ-
ситету, які поділились досвідом впро-
вадження цих технологій у себе. В них 
зараз у систему внесено близько 1000 
дисциплін (методичні пакети, включ-
но зі засобами автоматизованого 
тестування знань), — розповів Андрій 
Миколайович. — Усі методичні пакети 
оновлюються раз на три роки, тестові 
завдання — щорічно. Крім цього, їхня 
система, на відміну від нашої, містить 
ще засоби адміністрування навчаль-
ного процесу, зокрема можливість 
виставлення оцінок в електронному 
вигляді, що значно спрощує і при-

скорює процес документообігу в 
самому університеті. Система себе, за 
словами представників університету, 
повністю виправдовує й окуповує. Од-
нак говорити про можливість її тира-
жування чи перенесення в инші виші 
(зокрема й у Львівську політехніку) 
нереально. З нашої точки зору, серед 
недоліків системи є її немобільність 
та дорога ціна (зроблено на основі 
дорогого ліцензійного програмного 
забезпечення).

У Львівській політехніці основним 
інструментом дистанційного навчання 
є Віртуальне навчальне середовище. 
Зараз у ВНС зареєстровано близько 

5000 студентів, більше 1000 викла-
дачів. Ці викладачі внесли у ВНС 
близько 2000 дисциплін. Три роки 
його функціонування показали, що 
технічно вибрано грамотне рішення, 
яке справляється з навантаженням і з 
поставленими перед ним завданнями, 
водночас фінансово необтяжливе для 
Політехніки, бо зроблене на основі 
вільно вживаного ПЗ.

Доповідач акцентував і на недо-
ліках:

― Перше, що впадає у вічі, що зі 
вказаних 2000 дисциплін лише для 
250 є повністю сформовані пакети ме-
тодичного забезпечення (приблизно 
15 % дисциплін із внесених у систему). 
Невисока щоденна активність у ме-
жах ВНС у міжсесійний період — до 

300 користувачів (студентів і виклада-
чів разом) є тривожним індикатором 
того, що принаймні студенти не дуже 
активно користуються тим, що там 
розміщено.

Крім згаданого ВНС, у Львівській 
політехніці є инші системи аналогіч-
ного класу, зокрема система Edu, яку 
зараз експлуатують в Інституті дистан-
ційного навчання в експерименталь-
ному та демонстраційному режимах. 
Окремі викладачі розміщують для 
студентів там свої дисципліни. Комісія 
також досліджувала стан в Інституті 
дистанційного навчання, позаяк цей 
термін фігурує у його назві.

― На сьогодні ми не відчули осо-
бливого внеску інституту саме в ста-
новлення технологій дистанційного 
навчання у Львівській політехніці, — 
констатує голова комісії. — Взагалі, 
наші викладачі мало працюють над 
забезпеченням саме методичних мате-
ріялів для студентів-заочників, екстер-
натної форми навчання, другої вищої 
освіти. Там, де це найбільше потрібно, 
відчувається найбільша прогалина.

Також комісія досліджувала стан 
справ у бібліотеці. НТБ щодо інфор-
матизації досягла за останні роки зна-
чного розвитку. Однак комісія знайшла 
і недоліки:

― Окремі дуже вартісні ресурси 
(наприклад, наукові бази даних) до-
ступні лише в певний час. Доступ до 
інформаційних ресурсів НТБ обмеже-
ний з віддалених філій.

Комісія запропонувала бібліотеці, 
зокрема, зберігати матеріяли, напра-
цьовані викладачами, в електронному 
вигляді, а також розробити медіятеки 
як сховища мультимедійних навчаль-
них даних.

Підсумовуючи свою роботу, ко-
місія запропонувала усунути основні 
недоліки і перешкоди на шляху впро-
вадження технологій дистанційного 
навчання у Львівській політехніці 
(відсутність єдиного загальноунівер-
ситетського центру, який розробляв би 
концепцію і стратегію впровадження 
технологій дистанційного навчання, 
реалізовував конкретні задачі; відсут-
ність загальноприйнятої методології 
використання технологій дистанційно-
го навчання у Політехніці; певні прога-
лини в нормативній базі університету; 
відсутність мотивації викладачів до 
участи у впровадженні дистанційного 
навчання; недостатня інтегрованість 
систем керування навчальним проце-
сом з ВНС; відсутність навиків у роботі 
з ВНС студентів, особливо студентів 
молодших курсів). 

Проректор Дмитро Федасюк додав, 
що потрібно провести організаційні 
заходи, консолідувати дії всіх структур. 
Загалом схвалив діяльність комісії. 
Його оцінку та ухвалу одностайно під-
тримали учасники засідання.

Буде тепло

Проректор з  адмін істративно-
господарської роботи Володимир 
Крайовський доповідав про готовність 
матеріяльно-технічної бази універ-

[СтуДІї]

Львівська політехніка має план розвитку 
університету до 2020 року. Серед основних 
завдань — заходи з енергоощадности.

з головної зали

До зими готові
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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коротко

28 жовтня 2011 року в києві відбувся 
ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників 
освіти. У з’їзді взяло участь майже 
1000 делегатів з усіх областей Укра-
їни — представники освітянської 
галузі, яких обрано на регіональних 
конференціях, урядовці, народні 
депутати України, представники мі-
ністерств та відомств, громадських 
організацій і ЗМІ. 

міністерство юстиції україни затвер-
дило правила вступу абітурієнтів до 
вищих навчальних закладів. Зокре-
ма, у 2012 році через проведення 
в Україні матчів фінальної частини 
Чемпіонату Европи з футболу 
вступну кампанію буде скорочено 
на один день, вона триватиме з 2 до 
31 липня. Абітурієнти зможуть по-
давати до вишів атестати всіх років, 
творчі конкурси проводитимуться 
з 10 до 31 липня. Мінімальний 
прохідний бар’єр буде збережено 
на рівні 124 балів, але з профіль-
них предметів він повинен бути не 
нижче 140 балів.

міністр Дмитро табачник пішов на по-
ступки студентам кПІ у призначенні 
нового ректора. На зустрічі з акти-
вом студентів університету міністр 
пообіцяв призначити нинішнього 
ректора Михайла Згуровського 
виконувачем обов’язків ректора до 
нових виборів керівника вишу. Рані-
ше студенти висловлювали незадо-
волення тим, що вже півтора місяця 
студентський і трудовий колектив 
КПІ не можуть отримати офіційної 
відповіді від МОНМС, коли буде 
оголошено конкурс на заміщення 
посади ректора і хто очолить виш 
із 1 листопада, коли закінчиться 
каденція діючого ректора.

1 — 4 листопада у Львові відбува-
ються зустрічі директора Програми 
імени Фулбрайта в україні мирона 
Стахіва й координатора Програми 
Наталії Залуцької зі студентами 
та викладачами вишів міста. Мета 
зустрічей — ознайомлення з мож-
ливостями, що їх надає Програма, та 
обговорення умов участи в конкурсі 
на отримання фулбрайтівських 
стипендій для навчання, стажування 
й проведення досліджень в універ-
ситетах США. Зокрема, у Львівській 
політехніці зустріч відбудеться 
сьогодні о 16.00.

За матеріялами інформаґенцій

[СтуДІї]

ситету до осінньо-зимового сезону. 
Роботи для покращення матеріяльно-
технічної бази університету, а відтак і 
покращення умов роботи, навчання, 
проживання щороку проводяться на 
основі поточного плану, затвердже-
ного Вченою радою, котрий упродовж 
року з об’єктивних причин зазнає 
певних змін.

Проректор прозвітував про завер-
шені роботи та близькі до завершення 
(відремонтовано 185 авдиторій і допо-
міжних приміщень; проводяться капі-
тальні ремонти санвузлів, інженерних 
комунікацій, що унормовує стабільні-
шу подачу енергоносіїв; триває заміна 
вітражного скління; встановлюються 
індивідуально-теплові пункти). Во-
лодимир Ярославович визнав, що з 
різних причин деякі ремонти тривають 
досі, що заважає навчальному проце-
су. Однак канікулярний період надто 
короткий, а поспіх негативно впливає 
на якість робіт.

― При плануванні і виконанні 
робіт наступного року всі ці чинники 
ми будемо враховувати, — пообіцяв 
доповідач. — Щодо якости, більшість 
об’єктів ремонтуємо добре, але це 
далеко не 100-відсотковий показник. 
І вже з наступного року жоден об’єкт, 
який ремонтуватимемо в університеті, 
не буде здано в експлуатацію без від-
повідної візи керівника підрозділу, де 
виконуватимуться такі ремонти. Так що 
відповідальність за якість виконаних 
робіт буде покладено на них також.

Львівська політехніка має план 
розвитку університету до 2020 року. 
Серед основних завдань у найближчій 
перспективі — заходи з енергоощад-
ности.

― За 2010 рік за споживання тепла 
університет заплатив 13,5 млн грн. 

(61 % від загальних витрат на енерго-
носії), — навів дані доповідач. — Що-
правда, ціна на газ з лютого 2011 року 
до липня зросла на 30 %. Але все одно 
ми можемо дещо скоротити енергови-
трати. Зокрема, у планах на наступний 
рік — заміна 8 підвальних котелень, 
які є енергомісткі, небезпечні для 
експлуатації і потребують негайної 
заміни; встановлення індивідуальних 
теплових пунктів (це дає економію до 
20 % тепла, в університеті за останні 
роки встановлено 16 таких пунктів, 
10 потрібно ще встановити); заміна 
вікон, вітражів, утеплення фасадів (на 
сьогодні замінено близько 64% загаль-
ного скління в університеті загалом, 
економія тепла в цій позиції становить 
також до 8%); заміна теплових мереж 
і т. д. Ми повинні завершити вста-
новлення засобів обліку електричної 
та теплової енергії, газу, холодної та 
гарячої води, затвердити обґрунтовані 
ліміти споживання всіх видів енер-
гоносіїв, здійснювати постійний кон  - 
т роль за дотриманням усіх лімітів. Як 
оперативно це все буде зроблено, за-
лежить від фінансових можливостей. 
Завдання для всіх нас — проведення 
роз’яснювальної роботи щодо культу-
ри споживання енергоресурсів серед 
студентів і працівників університету.

Володимир Крайовський покри-
тикував відділ капітальних ремонтів, 
робота якого потребує вдосконален-
ня, ПКО „Політехніка“ (є претензії до 
термінів і якости робіт), досить роз-
балансована система при проведенні 
підготовчих робіт. Натомість похвалив 
директорів інститутів, професорів, 
доцентів, які докладають особисті 
зусилля і власні ресурси для покра-
щення умов.

Тетяна ПАСОВИЧ
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На перетині наук
У 2006-му Віталій закінчив хімічний 
факультет ЛНУ ім. І. Франка. Перші 
кроки в науку зробив ще на першому 
курсі. Тому, закономірно, під кінець 
навчання мав напрацьований ма-
теріял на кандидатську. І не дивно, 
у 2008-му, ще аспірантом кафедри 
неорганічної хімії Франкового вишу, 
став найкращим молодим науковцем 
хімічного факультету, а в 2009 році 
достроково захистив кандидатську 
дисертацію.

Спеціяльність Віталія — „неорганіч-
на хімія“. Чому хімік працює на кафедрі 
інженерного матеріялознавства та 
прикладної фізики у Львівській по-
літехніці? Нічого надзвичайного, про-
сто його науковий інтерес на перетині 
двох наук — хімії та фізики:

— Свій вибір — точні, природничі 
науки — пов’язую з тим, що мої бать-
ки — науковці: мати — хімік, а бать-
ко — фізик. Я змалку бачив, як вони 
працюють, заглядав у батькові книжки 
з фізики, а з часом прийшло розуміння 
того, про що вони. Та я обрав сферу 
знання, яка мені імпонувала більше, — 
хімію. Однак те, чим я займаюся, дещо 
віддалене від традиційного уявлення 
про цю науку. Власне, це хімія твер-
дого тіла, тісно пов’язана з фізикою 
твердого тіла: я займаюся неорганіч-
ними матеріялами, досліджую фізичні 
властивості інтерметалічних сполук, — 
розповідає Віталій.

Ранньому науковому становленню 
він завдячує не лише батькам. Каже, 
йому пощастило з мудрими настав-
никами — з першого курсу працював 
під науковим керівництвом відомого у 
світі вченого професора Оксани Бодак, 
а пізніше — професора Романа Глади-
шевського. 

Між університетами

Хіміків Франкового вишу пов’язують 
тісні зв’язки з політехніками, зокрема 
й кафедрою інженерного матеріялоз-
навства та прикладної фізики, де й пра-
цює Віталій з минулого року. Зараз він 
читає кристалографію та молекулярну 
фізику для другокурсників своєї кафе-
дри, проводить лабораторні роботи. 
Якщо викладання для нього — робота, 
то наука — улюблене заняття.

Свого часу Віталій отримав сти-
пендію Ернста Маха, тож упродовж 
жовтня 2010-го — березня 2011-го 
працював спільно з австрійськими, 
польськими, українськими вченими у 
Віденському університеті. А недавно 
дізнався, що знову виграв ґрант на 
піврічне стажування у Відні. 

— Якщо узагальнити, йдеться 
про енергоощадні технології, — 
каже Віталій. — Оскільки природних 
енергоресурсів стає дедалі менше, 
важливо максимально ефективно 
використовувати всі доступні ресурси. 
Проблема в тому, що коли ми на-
гріваємо і спалюємо якісь речовини, 
залишкове тепло, яке виділяється, 
йде в нікуди, у повітря. Тим часом 
термоелектричні матеріяли прямо 
перетворюють теплову енергію в 
електричну і навпаки. Цей ефект знай-
шов своє застосування, наприклад, в 
автомобілебудуванні: у Віденському 
університеті розробляють технології 
для акумуляції енергії викидних газів 
автомобіля та її дальшого викорис-
тання. Инші приклади застосування 
термоелектричних матеріялів — охо-
лоджувачі для процесорів, портативні 
холодильники, в яких невеликий аку-
мулятор дозволяє утримувати низьку 
температуру досить довго.

Віталій Ромака співпрацює з уче-
ними ЛНУ І. Франка (наукова група 
провідного наукового співробітника 
Юрія Стадника), Віденського універси-
тету (наукова група професора Петера 
Рогля) й Інституту Нееля (Гренобль, 
Франція, професори Даніель Фрушарт 

і Хліль Ель-Кебір) — „результатом 
такої кооперації є якісний фінальний 
продукт“.

У пошуках нового

Віталій є співавтором кількох десятків 
статей у фахових вітчизняних і міжна-
родних журналах (понад 25 публікацій 
у виданнях Філадельфійського списку), 
активним учасником наукових конфе-
ренцій з проблем фізики та хімії твер-
дого тіла, термоелектичних елементів 
тощо. Результати своєї наукової роботи 
він представляє на поважних наукових 
форумах. Це, наприклад, конференція 
з кристалохімії інтерметалічних сполук 
ІМС (ЛНУ ім. І. Франка), де останні до-
сягнення в галузі обговорюють учені з 
усього світу (США, Японії, Росії, Евросо-
юзу). З 2006 року відвідує міжнародну 
конференцію SCTE. Збирається на неї, 
в Лісабон, й наступного року.

Крім того, Віталій є співавтором 
дванадцяти патентів України:

— Разом з иншими вченими до-
сліджую склад, будову, фізичні влас-
тивості термоелектричних матеріялів. 
Ми порівнюємо їх з уже існуючими 
елементами і якщо за певними пара-
метрами наші матеріяли є кращими, 
мають перспективу практичного за-
стосування — це дає підстави для того, 
щоб їх запатентувати. Наприклад, один 
з наших патентів стосується твердих 
розчинів на основі сполуки ZrNiSn: 
часткова заміна одного компонента 
цієї сполуки на инший дозволяє по-
кращити термоелектричні характерис-
тики матеріялу. Серед розроблених 
і запатентованих методів — спосіб 
виявлення феромагнітної фази у па-
рамагнійтній речовині (тобто визна-
чення магнітних домішок у сполуках), 
визначення межі твердих розчинів 
(до якої межі можна розчиняти певні 
компоненти).

Віталієві відомо, що вже є пози-
тивне рішення про видачу ще одного 
патенту. Він зізнався, що його наукова 
група працює над ще одним, новим 
термоелектричним матеріялом. Як 
говорить науковець, „періодична 
система елементів велика, вихідних 
сполук, які є перспективними термо-
електриками, багато — тож працювати 
є над чим“.

Ірина ШУТКА

молода наука

Одним із кращих молодих науковців Політехніки в галузі природничих наук 2011 року є старший викладач 
кафедри інженерного матеріялознавства та прикладної фізики, кандидат хімічних наук Віталій Ромака

Періодична система елементів велика…
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— Проєкт транскордон-
ного співробітництва, який 
розпочався 2007 року, про-
ходить у рамках европей-
ського сусідства і партнер-
ства, — розповідає профе-
сор кафедри вищої геоде-
зії та астрономії Інституту 
геодезії Степан Савчук. 
— Мова про двосторонній 
розвиток регіонів 30-кіло-
метрової зони по обидва 
боки кордону. Оскільки 
він більше стосується об-
міну досвідом релігійних і 
культурних громад, то нам 
було складно підібрати до 
нього науково-технічний 
проєкт, який би влаштову-
вав усі сторони. Непросто 
було вклинитися у проєкт 
й з багатьох инших причин. 
Перша перешкода — Львів 
розташований поза вка-
заною зоною. До того ж, 
треба було знайти рівно-
цінних партнерів у тій зоні, 
або хоча б у найближчих 
до кордону районах, не-
комерційних і неприбутко-
вих. Ми три місяці потра-
тили на пошук партнерів 
у Польщі і, врешті-решт, 
знайшли їх в особі Люблін-
ського природничого уні-
верситету і Ярославського 
геодезичного технікуму 
(обидва навчальні закла-
ди теж розміщені поза 
межею 30-кілометрової 
прикордонної зони). Від 
України участь у проєкті 
братимуть, крім Львівської 
політехніки, Ужгородський 
національний університет 
і Львівське астрономічне 

товариство. Дуже допоміг 
нам у підготовці техніч-
ної документації проєкту 
Інс тит у т регіонального 
розвитку. Внаслідок такої 
співпраці ми й підготува-
ли проєкт „Система дис-
танційного моніторингу 
атмосфери“. Загальна вар-
тість проєкту — 500 тисяч 
евро. Політехніка вкладає 
10 відсотків від цієї суми.

— У чому полягатиме 
роль Львівської політех-
ніки у цій співпраці? 
— На території транскор-
доння України, Польщі 
і Білорусії існує мережа 
GNSS-станцій, якими ке-
рують національні опе-
ратори. Станції забезпе-
чують різних користува-
чів можливістю визнача-
ти свої координати для 
розв’язування задач наві-
гації, геодезії, кадастру, 
картографування тощо. Їх 
визначення базується на 
проведенні користувачем 
супутникових спостере-
жень у будь-якому місці 
мережі та отриманні від 
національних операторів 
вимірювальної інформа-
ції від найближчих GNSS-
станцій. У країнах Західної 
та Центральної Европи 
застосування дистанцій-
ного методу моніторингу 
атмосфери, що базується 
на використанні наземної 
мережі GNSS-станцій, вже 
має майже десятирічну 
історію. Він досить ефек-
тивний для коротко- та 

середньострокового про-
гнозування погодних умов, 
тож ми теж вирішили ско-
ристатися цим досвідом. 
Тим паче, що на теренах 
Західної України діє мере-
жа супутникових станцій, 
починаючи від Закарпаття 
і аж до Шацька. Аналогічна 
мережа діє і з польсько-
го боку. Ми з ними спів - 
працюємо вже два роки, 
обмінюючись даними, що 
забезпечують геодезичні 
і кадастрові роботи на цій 
території. 

Львівська політехніка, 
а властиво кафедра ви-
щої геодезії та астрономії, 
як єдиний центр збору 
даних, акумулюватиме 
в себе інформацію про 
зміни погоди в реально-
му часі. Відтак, тут буде 
створено постійно дію-
чу багатофункціональну 
сис тему дис танційного 
моніторингу атмосфери. 
Найваж ливіше, що до -
стовірну інформацію про 
кількіс ть вод яної пари 
в атмосфері політехніки 
прийматимуть із супут-
ників. Ця пара, що займає 
лише незначну частку від 
усіх атмосферних складо-
вих, найбільше впливає 
на короткочасні  зміни 
погоди. Дотепер такі дані 
виявляти аналогічними 
методами в Україні  не 
вдавалося нікому.

— Дані надходитимуть 
безпосередньо до метео-
рологів?

— З нашого центру вони 
надходитимуть в інтернет. 
З цими даними й працю-
ватимуть метеорологи. До 
речі, маємо лист з Управ-
ління гідрометеорології 
України Міністерства над-
звичайних ситуацій, яким 
підтверджено потрібність 
таких даних. 

— Чому саме зараз вирі-
шили займатися збором 
такої інформації?
— В Україні не збирали таку 
інформацію через брак 
інфраструктури. Не було ні 
станцій, ні програмного за-
безпечення, ні методики, 
за якою можна було вико-
нувати цю роботу. Майже 
80 — 90 відсотків існуючих 
станцій мають зовсім инше 
завдання, будувати ж стан-
ції лише для метеорології 
— дуже дороге задово-
лення. Ми цю інформацію 
маємо давно, та дотепер 
ніде не використовували. 
Хочемо використати й инші 
дані, які раніше теж були 
нікому непотрібні. 

— В проєкті братимуть 
участь студенти й аспі-
ранти?
— Радше маґістри й ас-
піранти, адже у нас від-
крито нову спеціяльність 
„Космічний моніторинг 
Землі“, в якій є курс „GNSS-
метеорологія“. Тому це 
навчання цілком збігаєть-
ся з нашим проєктом. За 
допомогою супутникових 
станцій ми навчатимемо 
маґістрів дистанційних 
методів моніторингу ат-
мосфери, розкажемо, як це 
все технічно відбувається, 
чому від збурення сигна-
лу, який проходить через 
атмосферу, ми можемо 
отримати саме такі метео-
рологічні характеристики, 
а не инші. 

Катерина ГРЕЧИН

Львівська політехніка, як головний партнер транскордонного 
співробітництва, спільно зі своїми українськими, польськи-

ми і білоруськими партнерами планує два роки працювати над 
проєктом „Система дистанційного моніторингу атмосфери“. 

На основі комплексної обробки супутникових даних (по-
токів GNSS-спостережень) та наземних метеорологічних даних 
про стан атмосфери науковці проводитимуть екологічний 
моніторинг транскордонної території. Це, зокрема, допоможе 
синоптикам прогнозувати наближення (напрямок та швидкість) 
грозових дощів, повеней та инших метеорологічних явищ і 
вчасно реагувати на їхню руйнівну дію. 

[СтуДІї]
транскордонна співпраця

Про погоду матимемо достовірнішу 
інформацію
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Становлення Інституту права і психології — одного з новостворених навчально-наукових інститутів Політех-
ніки — ще триває. Проте в ньому вже вирує життя

[СтуДІї]

Фундамент є
Передісторія Інституту права 
та психології почалась із рі-
шення трудового колективу 
Інституту новітніх технологій 
та управління ім. В. Чорно-
вола про приєднання до 
Львівської політехніки. При-
єднання відбулося в грудні 
2010-го. Пізніше, у лютому, 
це рішення підтримали від-
повідною постановою Ка-
бінету Міністрів і наказом 
Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту: Інститут 
ім. В. Чорновола як юридич-
ну особу реорганізували в 
два нові навчально-наукові 
інститути Політехніки. Тоді ж 
директором Інституту права 
та психології призначили 
доктора юридичних наук, 
професора, академіка Акаде-
мії наук вищої освіти України 
Володимира Ортинського.

― У структурі Інституту 
ім. В. Чорновола діяв юри-
дичний факультет. Важливо 
було продовжити функ-
ціонування факультету і 
дати можливість студентам 
закінчити навчання. Так ви-
ник задум трансформувати 
факультет в інститут. Тож у 
Політехніці з’явився новий 
структурний підрозділ — 
Інститут права та психоло-
гії, ― розповідає директор.

Директора ІНПП тішить 
те, що за якихось пів року 

вдалося закласти фунда-
мент для становлення й роз-
витку інституту — отримати 
ліцензії МОНМС, сформува-
ти колектив із відповідним 
викладацько-науковим по-
тенціялом. Сьогодні ІНПП 
може похвалитися достат-
ньою кількістю науковців: 
9 докторів і понад 20 кан-
дидатів юридичних наук, 
зокрема заслужені юристи 
України Володимир Ортин-
ський, Степан Сливка, Олена 
Ковальчук.

― Сформований науко-
вий потенціял визначив 
нашу долю — впродовж 
двох місяців інститут успіш-
но пройшов акредитацію у 
МОНМС. А зазначу, що лі-
цензія Інституту ім. В. Чорно-
вола закінчувалася 1 липня 
2011 року. Комісія з МОНМС 
визнала, що ми готові про-
водити навчальний процес 
відповідно до четвертого 
рівня акредитації, — каже 
Володимир Львович.

Ще одним серйозним 
кроком він називає відкрит-
тя аспірантури (з напрямів 
адміністративне право, те-
орія та історія держави і 
права), а також спеціялізо-
ваної Вченої ради із захисту 
кандидатських дисертацій у 
галузі права. Рада вже пра-
цює, незабаром відбудуться 
захисти кандидатських робіт.

Юристи, 
психологи, 
журналісти

Наразі новий інститут має 
такі напрями підготовки: 
правознавство, практична 
психологія, журналістика; 
управління навчальним за-
кладом. 

Підготовку бакалаврів, 
спеціялістів та маґістрів 
з права забезпечує п’ять 
кафедр. Психологія, управ-
ління навчальним закла-

дом ― це „парафія“ кафе-
дри психології, педагогіки 
та соціяльного управління, 
яка постала на базі кафедри 
психології, педагогіки та 
права, що раніше функці-
онувала в структурі ІГСН. 
Уже створено й кафедру 
журналістики; зараз фор-
мується її професорсько-
викладацький склад.

В інституті істотно збіль-
шено ліцензований обсяг 
прийому студентів. Так, 
якщо на юридичному фа-
культеті Інституту В. Чор-
новола на правознавстві 
було 75 стаціонарних і 
стільки ж заочних місць, 
то тепер в ІНПП — 200 та 
100 відповідно. Певною 
мірою джерелом абітурієн-
тів є коледжі Політехніки, 
котрі готують молодших 
спеціялістів-правознаців: 
Техніко-економічний, Зо-
лочівський, а також коледж, 
який раніше входив у струк-
туру Інституту ім. В. Чорно-
вола, а тепер є структурним 
підрозділом Політехніки.

— У багатьох виникає ло-
гічне запитання: чому Полі-
техніка готуватиме юристів? 
— каже керівник ІНПП. ― 
Наші юристи працювати-
муть насамперед у галузі 
виробництва: підготовка 
таких фахівців у Західному 
регіоні — незайнята ніша. 
А добре обізнаний з вироб-
ництвом правник дуже за-

требуваний. Він зможе бути 
адвокатом, працювати в гос-
подарському суді тощо. Ми 
пропонуємо три напрями — 
адміністративно-правовий, 
господарсько-правовий і 
цивільно-правовий.

На близьку 
перспективу

Становлення ІНПП триває — 
чимало ідей є на стадії вті-
лення. Так, в інституті хотіли 
б готувати судових експер-
тів: ще цього року планують 
відкрити кафедру судової 
експертизи та ліцензувати 
відповідну спеціяльність.

Инший проєкт — Центр із 
надання безплатної юридич-
ної та психологічної допомо-
ги. Під нього вже виділено 
приміщення, набрано штат. 
Консультації розпочнуться 
найближчим часом. Важли-
во, що центр виконуватиме 
кілька завдань: надаватиме 
допомогу населенню, буде 
„навчальним полігоном“ для 
студентів і водночас лабора-
торією для підвищення ква-
ліфікації викладачів. Згодом 
і журналісти тут вивчатимуть 
громадську думку, писати-
муть матеріяли.

Взагалі, студенти мати-
муть де попрактикуватись 
і постажуватись — уже під-
готовлено відповідні угоди 
з ЛОДА, районними адмі-
ністраціями, судами, Голо-
вним управлінням юстиції 
в області тощо. Налагоджен-
ню контактів сприяє й те, 
що директор ІНПП очолює 
Львівську обласну організа-
цію Союзу юристів України.

Поступово розвивають-
ся й міжнародні зв’язки: 
спудеї вже слухають лек-
ції фахівців-правників зі 
США, а недавно пропозиція 
про співпрацю надійшла і з 
Польщі, з Вищої школи по-
ліції в Щитно.

Ірина ШУТКА

інститут

Феміда оселилась у Політехніці
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31 жовтня політех-
ніки Тарас Гон-

чар, Тарас Крет (ІКТА), 
Юлія Біганич, Соломія 
Турій (ІНПП), голова 
„Молодої Просвіти“ 
Наталія Прокіп та за-
ступник голови сту-
дентського профкому 
Юрій Баланюк упоряд-
кували могили колиш-
ніх ректорів на Лича-
ківському кладовищі.

Традиційно тиждень перед свя-
том Всіх святих українці впорядкову-
ють могили своїх рідних. Прибирати 
на місцях вічного спочинку видатних 
політехніків, які зробили значний 
вклад у розвиток університету — 
колишніх ректорів Юліяна Мед-

ведського, Юліяна Захарієвича та 
Юрія Рудавського на Личаківському 
кладовищі є незмінною традицією 
„Молодої Просвіти“ Львівської по-
літехніки та Колегії і профкому сту-
дентів та аспірантів.

Н. П.

30 жовтня Студент-
ське братство 

Львівщини за під-
тримки Управління 
молоді, сім’ї та спор-
ту департаменту мо-
лодіжної політики 
Львівської міськради 
провело конферен-
цію „Революція на 
граніті — історико-
культурний вплив на 
молодіжний рух“.

Конференція розпочалася з пре-
зентації проєкту „Революція 90-го“, 
в рамках якого готують видання фо-
тоальбому „Студентське голодуван-
ня-1990“, книгу спогадів та відзняли 
фільм. Для всіх присутніх продемон-
стрували відеохроніку „Революції на 
граніті“ та фотографії тих часів.

Учасники конференції проана-
лізували роль молодіжних громад-
ських організацій, зокрема Сту-
дентського братства та Української 
студентської спілки, у суспільно-
політичному житті України 1989 — 
1990 рр. та їхній вплив на дальші 
державотворчі процеси. 

З доповідями виступили молоді 
активісти Братства — Андрій Остап, 

Любомир Лещук та голова оргко-
мітету Ольга Летнянчик. У рамках 
обговорення учасники „Революції на 
граніті“ — Ігор Коцюруба, Андрій Са-
люк, Андрій Хавунка, Іван Паров’як, 
Роксоляна Шевчук, Вероніка Равська 
(Величко), Наталя Семчишин (Бабик), 
Олесь Пограничний, Богдан Горбо-
вий, Йосип Вільховий, Василь Фецич, 
Олег Кузан — ділилися спогадами 
про студентську акцію непокори. 

Всі зійшлися на думці про необ-
хідність створення музею Студент-
ського братства. А Олесь Погра-
ничний передав молоді братську 
хоругву, яку зберігав понад двадцять 
років у приватній колекції. 

Наталія ПАВЛИШИН

референдум

Як вивчали 
студентську думку

Оприлюднили результати Всеукраїн-
ського студентського референдуму, 

який провели 24 жовтня у різних вишах 
україни, — на всі запитання студентська 
молодь відповіла позитивно. В опитуванні 
взяли участь 77 тис. студентів із 111 ви-
щих навчальних закладів. 

Навколо референдуму, який організува-
ли Національний студентський союз, 
Асоціяція профспілкових організаторів 
студентів та громадська ініціятива „Сту-
дентський захист“, тривають дискусії. 
Багато громадських молодіжних орга-
нізацій, політиків, соціологів виступали 
проти проведення цього опитування. 
Причинами невдоволення стали листи, 
скеровані очільникам вишів від Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту про 
сприяння проведенню референдуму, а 
також некоректність формулювання за-
питань анкети. Соціологи наголошують, 
що це простий маніпулятивний прийом 
„ефект наведеної згоди“, коли співроз-
мовнику пропонують низку запитань, які 
передбачають лише позитивну відповідь, 
а потім він автоматично погоджується і з 
тим, що й було предметом зацікавлення.

На перс-конференції президент Націо-
нального студентського союзу Анатолій 
Ігнатович наголосив, що запитання на 
референдум були готові ще 6 жовтня і їх 
можна було знайти у вільному доступі в 
інтернеті. Всі охочі могли запропонува-
ти свої зауваження. Однак, за словами 
молодіжного лідера, лише в останній 
день перед проведенням опитування 
з’явилися критичні оцінки щодо форму-
лювання запитань.

Координатор громадської ініціятиви 
„Студентський захист” Андрій Черних 
пояснив, що організатори не мали на 
меті опитати всіх студентів України. 
Їхньою головною метою було провести 
експеримент, щоб мати більше вагомих 
аргументів у діялозі з владою, зокрема, 
щодо рівня студентських стипендій.

Організатори також відкинули закиди у за-
мовному характері цієї акції з боку влади та 
звинувачення у тому, що референдум мав 
на меті продемонструвати підтримку сту-
дентів ініційованого Міністерством освіти 
нового законопроєкту „Про вищу освіту“.

До слова, низка провідних університетів, 
зокрема, Київський національний універ-
ситет ім. Т. Шевченка, Національний уні-
верситет „Києво-Могилянська академія“ 
відмовилися проводити захід, мотивуючи 
це його маніпулятивністю.

За матеріялами інформаґенцій

громадські ініціятиви

Студентське братство пам’ятає 
свою історію

вшанування пам’яти

Впорядкували могили ректорів
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У цьогорічному фотоконкурсі „Зупини 
щасливу мить!“ взяло участь двадцять 
студентів з Інституту архітектури. Цього-
річ, окрім вже відомих фотоаматорів, які 
неодноразово були учасниками, а дехто 
й переможцями фотоконкурсів від „Ау-
диторії“, з’явилося багато нових імен. 

Усі роботи оцінювало поважне 
журі, очільником якого був керівник 
Західного комерційного макрореґіону 
(Львів) Унікредитбанку, голова прав-
ління Асоціяції випускників Львівської 
політехніки Олег Сергєєв. До складу 
журі ввійшли: проректор Богдан Мор-
кляник; голова Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Богдан Поліщук; 
голова товариства „Просвіта“ Львів-
ської політехніки професор Христина 
Бурштинська; майстер фотосправи 
доцент Леонід Сніцарук і професійний 
фотограф, журналіст радіо „24“ Роман 
Шмідт. Окремо відбувалося голосуван-
ня відвідувачів виставки, які обрали 
роботу на приз глядацьких симпатій. 

Церемонію закриття фотовис-
тавки розпочала головний редактор 
тижневика „Аудиторія“ Ярослава 
Величко. Своє слово сказали і члени 
журі. Зокрема, проректор Богдан 
Моркляник закликав молодь обирати 
більш оптимістичні та актуальні теми й 
сюжети своїх робіт. До його побажань 
долучився і Богдан Поліщук.

З професійного боку роботи мо-
лодих фотографів оцінив Леонід 
Сніцарук: 

― Сьогодні техніка відкриває ве-
ликі можливості знімання, виготов-

лення та опрацювання фотографій, і 
цим треба користуватися сміливіше. 
Величезне значення мають і підписи 
до робіт, які часто змінюють погляд 
на фотографію і дають можливість 
глибше оцінити ідею автора. Але, на 
жаль, були випадки, коли фотографія 
і назва не гармоніювали. 

Як завжди поетично і дуже образно 
побудувала своє звернення до молоді 
Христина Бурштинська. Передовсім 
вона привітала колектив „Аудиторії“ та 
її читачів із 65-літтям газети, наголосив-
ши на тому, що це видання „інтелекту-
альна сила не лише Політехніки, але 
й усієї України“, та побажала наснаги 
і успіхів надалі. 

― Фотоконкурс від „Аудиторії“ вже 
давно став традицією і, коли настає ро-
мантична пора осени, ми всі очікуємо, 
що редакція влаштує гарну фотовистав-

ку. Я щаслива, що змогла зупинитися 
біля цих миттєвостей, прихилитися 
до чогось гарного і високого. Кожен 
учасник, беззаперечно, є творчою 
особистістю, яка дуже тонко і душевно 
дивиться на світ, — сказала вона.

Христина Василівна особливо від-
значила дві роботи, які мають яскраво 
виражене національне звучання: фото 
студента четвертого курсу ІЕСК Євгена 
Щегольського „Тато, мама і я“ та сту-
дента п’ятого курсу ІАРХ Роберта Вов-
чика „Велика душа великого Каменя-
ра“. Цих авторів „Просвіта“  Львівської 
політехніки нагородила спеціяльними 
преміями.

І ось настала урочиста хвилина ого-
лошення вердикту. Імена переможців 
та присуджені їм місця зачитує заступ-
ник головного редактора тижневика 
Тетяна Пасович. Вона повідомляє, що 
премії за перші і треті місця студенти 
отримають із фонду ректора. Пере-
можців конкурсу, які навчаються на 
комерційній основі, буде нагороджено 
із комерційних коштів Політехніки. 
Премії за другі місця забезпечила Ко-
легія і профком студентів та аспірантів 
Політехніки. Гран-прі цього року надав 
Олег Сергєєв. 

Приз глядацьких симпатій забезпе-
чила редакція тижневика „Аудиторія“. 
За результатами голосування глядачів 
нагороду отримав першокурсник ІТРЕ 
Ростислав Матвіїв за роботу „Останні 
промені цього дня“. 

Третє місце у номінації „портрет“ 
за роботу „Назустріч безконечнос-
ті“ отримав четвертокурсник ІЕСК 
Євген Щегольський. Хлопця також 
нагородили спеціяльним призом від 
„Аудиторії“ ― книгою Ліни Костенко 
„Берестечко“.

Третім у номінації „пейзаж“ зі 
своєю роботою „Студена і чиста“ став 
маґістр першого року навчання ІАРХ 
Андрій Макійчук.

Премію за друге місце у номінації 
„портрет“ (робота „Намистинка“) 
отримала першокурсниця ІАРХ Оля 
Мельник.

Другою у номінації „натюрморт“ 
за роботу „Листи з моря“ стала шес-
тикурсниця ІТРЕ Мар’яна Ружицька. 

У номінації „пейзаж“ за роботу 
„Карпатська пустеля“ друге місце посів 
другокурсник ІАРХ Святослав Поліщук. 

[•] Премію від „Просвіти“ Є. Щегольському 
вручає професор Х. Бурштинська

[•] Головний редактор Я. Величко нагороджує 
переможця вікторини а. Остапа

[•] учасників імпрези вітає проректор 
Б. моркляник

[мОЛОДІжНа ПОЛІтика]
день газети

Завершальним акордом відзначення 65-річчя тижневика „аудиторія“ стало урочисте закриття традиційної 
фотовиставки студентських робіт, яка експонувалася впродовж двох тижнів у головному корпусі Львівської 

політехніки 

Вінець щасливої миті
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Двічі друге місце посіли фотографії ма-
ґістра другого року навчання ІТРЕ Дмитра 
Григорчака: у номінаціях „макрозйомка“ 
(фото „Подорож у часі“) та у номінації 
„сюжетне фото“ (фото „На зустріч“).

Два призові місця здобули також робо-
ти студентки другого курсу ІАРХ Юлії Тере-
щук. Друге місце у номінації „урбаністика“ 
посіла робота „Спалахи неба“ і третє місце 
у номінації „макрозйомка“ — „СтреКОЗА“. 

Другий рік поспіль переможні місця 
виборюють роботи студента четвертого 
курсу ІГДГ Івана Іщенка. Його фотографії 
стали найкращими у номінації „портрет“ 
(„Візьми мене в очі“) та у номінації „сю-
жетне фото“ („Вдихнути твій подих“).

Перше місце у номінації „натюрморт“ 
за роботу „Feast of friend“ отримав також 
неодноразовий призер фотоконкурсів 
„Аудиторії“ маґістр другого року навчання 
ІТРЕ Олександр Вальчук. 

Перше місце у номінації „макрозйом-
ка“ з роботою „Прокляте коло“ посів 
другокурсник ІТРЕ Василь Павлівський .

Два призові місця (перше у номінації 
„пейзаж“ за роботу „Останні промені 
цього дня“ і третє у номінації„сюжетне 
фото“ за роботу „Зупини цю мить — вона 
прекрасна“) отримав першокурсник ІТРЕ 
Ростислав Матвіїв.

Подвійним призером також став сту-
дент ІНТУ ім. В. Чорновола Юрій Заверуха. 
Премію хлопець отримав за перше місце 
у номінації „урбаністика“ (робота „Місто 
після дощу“) та за третє місце у номінації 
„портрет“ (робота „Скрипаль“).

Найщасливішим став третьокурсник 
ІАРХ Дмитро Чекмак, який отримав най-
вищу нагороду — ґран-прі — за роботу 
„Хочеш бути щасливим — будь ним!“ 

Дипломи переможцям вручав про-
ректор Богдан Моркляник. 

Приємним подарунком учасникам 
фотоконкурсу стало повідомлення про 
те, що голова журі Олег Сергєєв надає 

їм можливість продемонструвати свої 
роботи у виставковій залі Унікредитбанку 
у грудні цього року.

Усі без винятку отримають також від ре-
дакції „Аудиторії“ запрошення на дві особи 
у львівські театри. Відвідати театр отримала 
можливість і постійна позаконкурсна учас-
ниця, викладач ІНЕМ Людмила Мороз. 

У цей день свої нагороди здобули і пе-
реможці ще одного конкурсу від студент-
ського тижневика — вікторини „Ерудит“. 
Перше місце посіла маґістрантка ІГСН 
Мар’яна Маркевич, за це вона отримала 
книжку Ліни Костенко „Гіацинтове сонце“ 
та видання тижневика „Аудиторія“. Дру-
гим та третім стали активісти Студентсько-
го братства Львівської політехніки Андрій 
Остап та Андрій Дуда. У подарунок хлопці 
отримали видання тижневика „Аудиторія“ 
та художній календар на наступний рік.

Окрему подяку оргкомітет фотокон-
курсу „Зупини щасливу мить!“ висловлює 
студентам Ірині Камшій, Насті Погребняк 
(ІАРХ), Володимиру Макару та Миколі Бри-
чу (ІТРЕ), Павлові Якимчику (ІЕСК), Тарасові 
Перуну (ІНПП) та Андрієві Євстігнєєву (ІКТА) 
за допомогу у монтуванні фотовиставки та 
партнерам в організації фотовиставки — 
Колегії та профкому студентів і аспірантів 
Львівської політехніки.

Наталія ПАВЛИШИН

[•] Поради молодим фотоаматорам дає доцент Л. Сніцарук (крайній ліворуч) 

[•] Володар ґран-прі Д. Чекмак на тлі своїх робіт

[мОЛОДІжНа ПОЛІтика]
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1 листопада до всіх україн-
ських телеканалів і радіо 
буде передане звернення 
з проханням 26 листопада — 
в День пам’яти жертв Голо-
доморів зняти з ефіру всі 
розважальні програми, шоу і 
фільми. Натомість наповнити 
ефір програмами та фільма-
ми про Голодомори в Україні 
або такими, які б відповідали 
жалобному настрою. З таким 
зверненням до генеральних 
директорів українських теле-
каналів та радіо звернулися 
провідні українські журна-
лісти, письменники, поети, 
музиканти, науковці, істори-
ки, громадські активісти та 
просто всі небайдужі українці. 

українські підлітки, за статис-
тикою, опинилися у списку 
найжорстокіших серед своїх 
европейських однолітків. 
Статистика свідчить, що 34% 
українських дітей хоча б раз 
у житті були в ролі жертви, 
а 43% приміряли на себе 
амплуа аґресора. За рівнем 
жорстокости вони посідають 
четверте місце в Европі — 
після своїх однолітків із Росії, 
Албанії та Білорусії.

Документальні стрічки про 
євреїв україни в часи Другої 
світової війни та про укра-
їнців, які їх рятували, про-
демонстрували 30 жовтня в 
Національному музеї „тюрма 
на Лонцького“. Кінопокази 
присвячені 70-річчю трагедії 
Бабиного Яру, де вбивали єв-
реїв, українців та ромів. Фільм 
„Назви своє ім’я“ (режисер 
Сергій Буковський, продюсер 
Стівен Спілберг) — повно-
метражне документальне 
кіно про Голокост на тери-
торії України. А 6 листопада 
(о 13 годині), заплановані по-
каз та обговорення канадської 
документальної стрічки „Вона 
заплатила життям“ (режи-
сер Ірина Коран) про долю 
Катерини Сікорської (бабусі 
авторки), яку в роки Другої 
світової війни розстріляли 
за рішення врятувати трьох 
євреїв під час Шоа. 

За матеріялами інформаґенцій
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наш календар
3 листопада — День ракетних 
військ і артилерії.
4 листопада — День залізнич-
ника.
4 листопада — День Прикор-
донних військ.
9 листопада — День української 
писемности та мови (вшану-
вання пам’яти преподобного 
Нестора Літописця).

Пам’ятні дати
3.11.1801 — народився Вінченцо 
Белліні, італійський композитор.
3.11.1885 — помер Микола 
Устиянович, український поет 
і прозаїк. 
3.11.1898 — народився Дми-
тро Фальківський, український 
письменник.
4.11.1872 — народився Богдан 
Лепкий, український письмен-
ник, автор тетралогії „Мазепа“.
4.11.1921 — помер Яків Сте-
повий, відомий український 
композитор.
6.11.1811 — народився Маркіян 
Шашкевич, видатний україн-
ський поет, культурно-освітній 
діяч, один із засновників „Русь-
кої трійці“.
6.11.1814 — народився Адольф 
Сакс, бельгійський майстер ду-
хових інструментів, винахідник 
саксофона.
6.11.1855 — народився Дмитро 
Яворницький, славнозвісний 
український історик, етнограф, 
археолог, дослідник історії За-
порізької Січі.
6.11.1912 — помер геніяльний 
український композитор Мико-
ла Лисенко.
6.11.1953 — померла Соломія 
Крушельницька, відома укра-
їнська оперна співачка.
7.11.1857 — народився видат-
ний історик, академік Дмитро 
Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія 
Кюрі-Склодовська, французь-
кий і польський фізик та хімік.
7.11.1917 — більшовицький 
переворот у Росії.
8.11.1891 — народився Олесь 
Досвітній, український пись-
менник і громадський діяч.
9.11.1794 — помер Григорій 
Сковорода, видатний україн-
ський філософ, письменник.
9.11.1872 — народився Богдан 
Лепкий, український прозаїк 
і поет.
9.11.1918 — створено Держав-
ний Секретаріят ЗУНР.
9.11.1976 — створено на чолі з 
Миколою Руденком Українську 
групу сприяння виконанню 
Гельсінкських угод.

28 жовтня у Перемишлі (Польща) 
святкували 100-річчя школи імени 

Маркіяна Шашкевича ― „Шашкевичів-
ки“ — та 20-річчя її відродження (нині це 
комплекс шкіл, куди входить початкова 
школа, гімназія, загальноосвітній ліцей 
та дитячий садок). 

На відзначення цієї події в Перемишлі 
відбулися Міжнародна наукова конфе-
ренція, в якій взяли участь науковці з 
України і Польщі, та урочиста академія і 
презентація школи, однієї з найкращих 
у Перемишлі. Львівську обласну раду на 
заходах, що відбувалися в рамках відзна-
чення 200-ліття Маркіяна Шашкевича, 
представляли секретар депутатської 
комісії евроінтеграції, транскордонного 
співробітництва та зв’язків з українцями 
за кордоном Ярослав Кравченко, депутати 
Остап Стахів та Остап Канака. 

Привітати ювілярів до Перемишля 
приїхали представники громадських 
організацій Львова, серед яких і чле-
ни Об’єднання „Закерзоння“ зі своїм 
керманичем Володимиром Середою, а 
також колишні випускники „шашкеви-
чівки“. Участь у святкових заходах взяли 
Надзвичайний і Повноважний посол 
України у Польщі, Генеральний консул 
України, голова Перемиського відділення 
Об’єднання українців у Польщі, підкарпат-
ський воєвода, президент Перемишля і 
голова міської ради міста, керівник депар-
таменту національних шкіл Міністерства 
освіти з Варшави та инші.

В урочистій академії, що відбулася 
у приміщенні Культурного центру Пе-
ремишля, загалом взяло участь понад 
3 тисячі осіб. Її відкрив архиєпископ 
Перемисько-Варшавської Української 
греко-католицької церкви Іван Мартиняк.

Вперше спробували відродити освітню 
діяльність українців у Польщі ще 1952 
року, однак про справжній ренесанс укра-
їнського шкільництва можна говорити 

лише з 1956 року. Саме тоді, внаслідок 
помітної політичної „відлиги“, засновано 
УСКТ, статутним обов’язком якого було 
піклування про допомогу в забезпеченні 
навчання дітей рідної мови. У цей час по-
стали початкові та середні школи з україн-
ською мовою навчання. Однак, польська 
комуністична влада послідовно гальму-
вала процес повернень українців на рідні 
землі. Щойно політичні зміни, які настали 
на зламі вісімдесятих і дев’яностих років, 
виправдали сподівання українців Пере-
мишля на існування рідної школи.

З українського боку ідею відродження 
української школи підтримав Володимир 
Пилипович, з польського – Станіслав Стем-
пень. Коли врешті в березні 1991 року 
міська влада Перемишля та Міністерство 
освіти дала дозвіл, в місті було відкрито 
початкову школу № 17 з українською 
мовою навчання. Вона розташувалася у 
будинку на вул. Смольки, 10, тобто, там, 
де колись була семикласна школа ім. М. 
Шашкевича (діяла вона в 1911 ― 1945 
рр.). Директором школи призначили Юлі-
яна Бака, який, до слова, перетворив її на 
справжню европейську школу, в якій нині 
українські діти отримують належну освіту 
й виховання. 

Чимало випускників ІІІ Загальноос-
вітнього ліцею Перемишля навчається в 
престижних вишах України.

Голова Львівської обласної ради Олег 
Панькевич надіслав вітання директоро-
ві школи, вчителям, батькам та учням. 
Львівські депутати подарували школі 
100 примірників ювілейного видання — 
книжки Степана Заброварного та Ірини 
Спольської-Онишко „Перемиська шаш-
кевичівка“. 

На завершення імпрези учасників свят-
кування привітали колективи художньої 
самодіяльности гімназії, Присутні також 
оглянули виставку, яку до ювілею підго-
тували учні школи.

Катерина ГРЕЧИН

рідні терени

„Шашкевичівці“ — 100 літ

статистика

Зросли тиражі видань українською мовою
Станом на 24 жовтня 2011 року в україні видано 14359 друкованих одиниць книг і брошур за-

гальним накладом 26940,8 тис. примірників. Про це йдеться в оновлених статистичних даних 
Книжкової палати України ім. І. Федорова, повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ 
Держкомтелерадіо.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виданих книг і брошур змен-
шилася на 682 друковані одиниці або на 4,5%. Водночас загальний тираж виданих книг та 
брошур збільшився на 219,5 тис. примірників та становить 100,8% щодо загального тиражу 
за аналогічний період 2010 року. При цьому тираж видань українською мовою зріс на 20,4%, 
а тираж видань російською мовою зменшився на 26,3%.

За матеріялами інформаґенцій
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У 1975 році в Гельсінкі ряд країн, серед 
яких і СРСР, підписав Прикінцевий акт 
Наради з питань безпеки і співробітни-
цтва в Европі. В його гуманітарній час-
тині зокрема йшлося про дотримання 
прав і свобод людини, зафіксованих 
у Загальній декларації прав людини 
(1948 р.). Прикінцевий акт став для 
правозахисників у Радянському Союзі 
юридичною основою для легальної й 
законної боротьби з порушенням прав 
людини державою — в республіках 
сформувалися громадські групи спри-
яння виконанню Гельсiнкських угод, 
так звані Гельсінкські групи.

Серед засновників Української 
Гельсінкської групи — М. Руденко, 
О. Бердник, П. Григоренко, І. Кандиба, 
Л. Лук’яненко, О. Мешко, М. Мату-
севич, М. Маринович, Н. Строката, 
О. Тихий. Дещо згодом приєдналися 
П. Вінс, В. Овсієнко, В. Стус, В. Чор-
новіл, З. Красівський, С. Шабатура та 
инші. Члени Групи збирали й вивчали 
інформацію про факти порушення 
прав людини на теренах України, ви-
ступали за вiльний обмiн iнформацiєю 
й iдеями та захищали переслідуваних, 
домагалися акредитування в Українi 
представникiв зарубiжної преси тощо. 
УГГ визначила своїм завданням ін-
формувати міжнародну й українську 
спільноту про гуманiтарно-правову 
ситуацію в УРСР, ознайомлювати 
українців із Загальною декларацією 
прав людини й домагатися, „щоб цей 
мiжнародний правовий документ став 
основним у вiдносинах помiж Особою 
i Державою“.

Про суспільну атмосферу, в якій за-
родилася Українська громадська гру-
па сприяння виконанню Гельсiнкських 
угод, а також, що спонукало до її поя-
ви, розповідає безпосередній учасник 
правозахисного руху, публіцист, релі-
гієзнавець, віце-ректор Українського 
католицького університету Мирослав 
Маринович:

— Головним поштовхом було 
відчуття, яке дуже лаконічно і точ-
но окреслив засновник і перший 
керівник Московської Гельсінкської 
групи Юрій Орлов — „надоїло“: міра 
державного лукавства в тодішньому 
Радянському Союзі досягла межі. Ідея 
прав людини, що з’явилася на Заході 

й була високо піднесена президентом 
Джиммі Картером, електризувала 
суспільство в тодішньому Радянсько-
му Союзі, зокрема в національних 
республіках. З’явилося відчуття, що 
ця ідея може дати ефект збурення на 
новому історичному етапі. Саме на 
цьому й постала Українська Гельсінк-
ська група, як і такі инші національні 
групи в Союзі.

— Влада „відреагувала“ на діяль-
ність УГГ — відбулися репресії, 
арешти. За підрахунками Василя 
Овсієнка, 24 з 41 учасника Групи 
було засуджено, а загалом на її ра-
хунку — понад 550 років неволі та 
п’ять смертей. Ви отримали суво-
рий присуд — ув’язнення, заслання 
вкрало із життя десять років… 
Але арешти не зупинили розвиток 
правозахисного руху, а, навпаки, 
викликали своєрідний протест і 
приєднання нових людей до нього, 
чи не так?..
— Так. Визначальною для тих, хто 
приєднувався до руху, була якась 
дивовижна самовідданість, само-
жертовність. Я пригадую, ми з М. Ма-
тусевичем розуміли (як, мабуть, й 
усі инші), що може статися з нами за 
участь у Гельсінкській групі. Ми аналі-
зували, що робитимемо, коли будуть 
арешти, переслідування, але страх і 
думка про те, що якщо скажемо „ні“, 
просто перестанемо себе поважати, 
були настільки сильні, що, зрештою, 
питання так навіть не стояло… Це був 

якийсь такий виразний український 
феномен, який тоді, до речі, дуже 
вражав Москву.

— Чи досягла Українська група своєю 
діяльністю бажаного ефекту?
— Передусім ми ставили за мету 
інформувати західні суспільства, а 
через них і українське, про порушен-
ня Гельсінкських угод у Радянському 
Союзі. Ці випадки були кричущі: 
представники інтеліґенції сиділи в 
таборах лише за те, що передали свої 
твори за кордон. Це було порушення 
Гельсінкських угод, які гарантували 
людині право вільно передавати свої 
ідеї, твори незалежно від державних 
кордонів.

Якщо говорити про „зловтішні“ 
моменти, то дуже хотілося „підлови-
ти“ радянську владу на її лукавстві. 
Адже зрозуміло, що коли Л. Бреж-
нєв, підписував Гельсінкську угоду, 
він був переконаний, що КДБ роз-
чавило будь-які спроби спротиву в 
Радянському Союзі і що суспільство 
не помітить того великого лукавства. 
Але ні, помітило і навіть зуміло через 
Гельсінкські групи „підловити“ владу. 
Я б сказав, що це „завдання“ було ви-
конане дуже успішно. До речі, кілька 
місяців в українському випадку і 
більше року в російському (мова про 
Московську групу) КДБ не знало, що 
робити, адже в наших деклараціях 
було виразно сказано, що ми не під-
німаємо питання державного устрою 
в Радянському Союзі, а говоримо про 
права людини. А які порушення прав 
людини можуть бути в „найдемо-
кратичнішій“ державі світу?.. Влада 
зрозуміла, що ідеологічні втрати від 
існування Гельсінкських груп значно 
більші, аніж будуть від придушення 
правозахисного руху. Врешті групи де-
факто перестали існувати, українську 
зокрема було паралізовано: вона не 
саморозпустилася, але всіх її членів 
методично „знешкоджено“. Проте 
влада все одно прорахувалася: хоч 
дисиденти, як я думаю, і не були го-
ловними призвідцями падіння кому-
нізму, але принаймні кілька листочків 
з лаврового вінка переможця на їхні 
плечі таки лягли.

Ірина ШУТКА

з історії правозахисного руху

Права людини — ключова ідея, навколо якої 35 років тому об’єдналися українські дисиденти: 9 листопада 
1976 року в києвi було створено правозахисну організацію українська громадська група сприяння вико-

нанню Гельсiнкських угод

Коли державне лукавство сягає межі
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У Львівському драматичному теа-
трі імени Лесі Українки з успіхом 

пройшли прем’єрні покази нової ви-
стави „Четвертий кут для любовного 
трикутника“ за п’єсою естонського 
драматурга Яана Тятте „Щасливих 
буднів“. Режисер-постановник — за-
служена артистка України Людмила 
Колосович, художник-постановник — 
Оксана Радкович.

Дружина (Іванна Мисюк) повер-
тається з кількаденної подорожі до 
Парижа і заявляє чоловікові (Василь 
Когут), що вона закохалася в иншого 
мужчину (Віктор Петруняк), який зго-
дом теж з’являється в домі подружжя. 
Анета розлучатися не має наміру (адже 
підростають двоє синочків), натомість 
виголошує своє рішення: відтепер 
вони житимуть усі разом — вона, її 
чоловік Фред і коханець Манфред. 

Перепитій, пристрасних діялогів і 
неймовірних поворотів сюжету ви-
стачило б на багатосерійне „мило“, 
натомість творці вистави вмістили 
це все у дві години театрального дій-
ства — дотепного, цікавого, смішного, 
легкого й повчального. Несподіваний 

фінал вистави — Манфред виявився 
людиною нетрадиційної сексуаль-
ної орієнтації і намагається звабити 
Фреда, натомість самого збоченця 
зваблює сусідка головних героїв Анюта 
(Галина Лозинська). Це дещо нагадує 
психологічний трилер, проте п’єса є 
добротною комедією.

Про нову постановку говорить 
художній керівник театру і режисер 
вистави Людмила Колосович:

― Ми відважилися на експери-
мент, оскільки цієї п’єси в Україні ще 
ніхто не ставив, до того ж, герої мають 
бути 35 — 40-річними, а їх грають 
молоді 25-літні актори. У нашій трупі 
дванадцять осіб, більшість — молодь. 
Це найменша трупа у Львові. Театр пе-
ребуває у постійному пошуку, тому що 
треба віднаходити такі п’єси, які могли 
б грати наші молоді актори. 

Людмила ПУЛЯЄВА

Бажання сучасних режисерів мо-
дернізувати класику, надати ві-

чним темам актуального звучання 
є природним. Цьогоріч у світлі їх 
театрального експерименту опини-
лася творчість Лесі Українки. Що ж з 
того може вийти, ми вже бачили на-
весні в Молодіжному академічному 
театрі імени Л. Курбаса, а від суботи, 
29 жовтня — і в Національному акаде-
мічному драматичному театрі імени 
М. Заньковецької.

Традиційні заньківчани, на відміну 
від сміливих курбасівців, вирішили своє 
„відступництво“ від п’єси Лесі Українки 
подати, на їх думку, в ориґінальний спо-
сіб — зробити виставу танцювально-
співочою. Тож „Блакитна троянда“, а 
взяли для постановки її (мабуть, „Лісова 
пісня“ для такого задуму надавалася 
менше, та й не хотілося конкурувати з 
колегами), з психологічно-філософської 
драми перетворилась на абсолютно по-
псову мелодраму, де „оголені почуття, 
сплетіння тіл, голосів та неймовірна 
музика…“.

Історія у ритмі танго. Режисер ви-
стави народна артистка України Таїсія 
Литвиненко побачила „Блакитну тро-
янду“ саме такою. І у першій частині 
постановки актори між манірними 
хихотіннями про незбагненну неземну 
любов середньовіччя (блакитна троян-

да — символ чистої, піднесеної 
любови, побачити її міг тільки 
лицар без страху і догани, який 
думав про свою даму серця як 
про ідеал) творили напругу пе-
реважно за допомогою танців і 
пісень. Після антракту почався 
емоційний надрив — головна 
героїня Любочка металась між 
потребою бути щасливою і 
зробити щасливим коханого 
Ореста та страхом збожеволіти, 
як і її матір, зробивши всіх не-
щасними. Заслужена артистка 
України Альбіна Сотникова, яка 
цього вечора грала Любочку, 
теж металась між щирістю (як 
передати такі пристрасті?) і 
награністю (заньківчанський 
вишкіл чи то особисте?). Ну а 
завершилося все не самогубством-
отруєнням Любочки, як було у тексті 
п’єси Лесі Українки, а голлівудським 
хепі-ендом. Глядач щасливий — за-
кохані, не зважаючи ні на що і ні на 
кого, знову разом — овації, троянди 
акторам...

Ось так заньківчани з високого зро-
били низьке, позбавивши твір екзис-
тенціяльного наповнення. Блакитне 
світло на сцені, підібрані у тон йому 
вбрання акторів сприймались як щось 
окреме, їх діялоги — як ще одна окре-
мішність, ну а танці і співи, непогані 

самі собою (щемкі й ліричні „Скрипка 
грає“, „Не забудь“, „Я стужився, мила, 
за тобою…“ чи „Назавжди“ („Мужчини 
в сивих пальтах із кишень виймають 
зорі…“)), могли б теж бути окремими 
естрадними номерами. Акцентування 
на ледь не карнавальній видовищності 
призвело до втрати естетики неоро-
мантичности — „Блакитна троянда“ 
зблідла і стала ще одним „екземпля-
ром нашої хворої культури“.

А хотіли, мабуть, зробити якнай-
краще…

Наталя ЯЦЕНКО

театр сучасности

Любовний трикутник чи любовний квадрат?

Штучні пелюстки „Блакитної троянди“
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Текст чи життя?
Студенти не можуть не 
читати, бо весь навчаль-
ний процес базується на 
освоєнні нового через сло-
во ― мовлене (викладач) і 
написане (підручник). Од-
нак, склалося враження, 
що у Львівській політехніці 
у більшої частини студентів 
читання тим і обмежуєть-
ся ― вони цікавляться лише 
літературою зі спеціяльнос-
ти. На більше у них нема 
часу (хоч сідай у в’язницю, 
аби був, як пожартував 
один зі студентів), сили, а 
то й просто потреби, бо, як 
казала героїня роману Ва-
лерія Шевчука „Дім на горі“, 
цікавіше жити повноцінно 
самому, ніж читати про те, 
як живуть инші. І все ж такі 
студенти-нечитальники, 
на думку психологів, дещо 
втрачають: можливість роз-
вивати уяву (ту, яка від-
творює), можливість збіль-
шувати свій словниковий 
запас і вдосконалювати 
грамотність. Для останньо-
го, правда, слід обирати 
книжки „правильних“ ви-
давництв, де не тільки всі 
коми на місці, а й стилістика 
не шкутильгає.

Торік у рамках рейтингу 
„Книжка року“ було пред-
ставлено результати до-
слідження, яке проводив 
Інститут літератури імени 
Т. Шевченка НАН України 
та Національний педаго-
гічний університет імени 
М. Драгоманова. Згідно з 
опитуванням двох тисяч 
студентів кількох київських 
вишів, більшість з них таки 
читає, і це переважно ху-
дожня література. Читання 
для студентства є розвагою. 
У столиці спудеї читають 
здебільшого зарубіжну кла-
сику, часто — в оригіналі. 
Серед сучасних українських 
письменників найбільш 
знаним і шанованим є Юрій 

Андрухович. Паперові кни-
ги наразі ще не поступили-
ся місцем електронним.

Львівські політехніки, 
згідно з нашим опитуван-
ням, більше люблять книж-
ки практичні, в яких можна 
знайти відповіді на життєві 
запитання, котрі хвилюють 
(скажімо, як правильно 
будувати стосунки з проти-

лежною статтю). З художніх 
книжок у хлопців у пошані 
фантастика, а дівчат більше 
цікавить класика, зі сучас-
них авторів зацікавлення 
викликає Ірена Карпа (тоді 
як, скажімо, студенти Моги-
лянки відгукуються про неї 
не надто схвально).

Ля-ля-фа

Сучасна молодь надає пе-
ревагу поп і рок-музиці. 
Такий висновок зробили 
експерти Інституту Горше-
ніна за підсумками між-
народних соціологічних 
д о с л і д жень пр о г р а м и 
„Студенти ― образ май-
бутнього“. Третє місце у 
списку музичних захоплень 
молодих має реп. Значна 
частина молоді, крім того, 
слухає джаз, шансон, ритм-
н-блюз. Менш популярні 
серед студентів такі стилі, 
як етно, лаунж і фанк.

Музичні вподобання у 
студентів з часом зазнають 
змін: діяпазон музичних 

пристрастей розширюєть-
ся, толерантність до різних 
жанрів, стилів і напрямків 
зростає. Загалом — музика 
стає фоном їхнього життя. 
Під неї вчаться, танцюють 
на вечірках, відгороджу-
ються від зовнішнього світу, 
їдучи в маршрутці.

У Політехніці теж нема-
ло меломанів. Багато хто 

слухає музику на перерві, 
думаючи про щось своє чи 
чекаючи на друзів. Попри 
увагу до стилю року, зо-
крема легкого, студенти-
політехніки часто не зо-
середжуються на якомусь 
одному музичному стилі. 
Радіо, інтернет, концерти й 
фестивалі — щоб заряди-
тись і відпочити, набратись 
музичних вражень, студен-
ти мають що вибрати.

Музика — згусток емо-
цій. Якщо ти маєш сумний 
настрій, вона може його по-
кращити, вважають студен-
ти. Звичайно, вони люблять 
веселу музику, слухають 
„Bon Jovi“, „Linkin Park“, 
„С.К.А.Й“, „Другу ріку“. Вве-
чері „на ура“ йде спокійна 
інструменталка, а зранку — 
щось енергійне.

Кіностандарти  
і не тільки

Молоде покоління обирає 
комедії. Трохи менше його 
цікавлять пригодницькі 

фільми, драми й мелодра-
ми. Ще менше — бойовики 
(їх люблять польські студен-
ти), жахи, документалістика. 
Це висновки соціологів. Що 
ж полюбляють політехніки?

Студенти-першокурс-
ники стверджують, що у 
гуртожитку фільми майже 
не дивляться, бо нема теле-
візора. Трохи їх рятує інтер-
нет. Звідти, окрім повноме-
тражних стрічок, качають 
такі популярні серіяли, як 
„Містер Бін“, „Інтерни“. 
Якщо є можливість, то хо-
дять в кінотеатри „Львів“, 
„Кінопалац“,  „Планет а 
кіно“. Що там дивляться? 
„Звичайно, що не мелодра-
ми!“ — обурюються хлопці.

Однак Ярослав Пала-
мар, студент третього курсу 
Інституту архітектури Львів-
ської політехніки, зауважує, 
що багато людей у своїх 
блогах пишуть, що найбіль-
ше дивляться голлівудські 
стандартні мелодрами про 
любов і романтику.

― Але особисто я, — 
каже хлопець, — дивлюсь 
фільми, які мають якісь на-
городи, в яких продумано 
сценарій і в основу яких 
покладено реальну жит-
тєву історію, котра могла 
би мене чогось навчити. 
З них дізнаюся, яка честь, 
відвага були раніше. Моїми 
улюбленими є кінострічки 
„Гра“, „Одного разу в Аме-
риці“, „Хрещений батько“.

І наостанок слід згадати, 
що є люди, яким все „по-
фіг“: вони не лише не чи-
тають нічого, а й дивляться 
те, що потрапить випадково 
на очі в телевізорі, вибір 
музики для них також не є 
вибором — що крутять по 
радіо, тим і наповнюють 
вуха. На запитання, що ж 
вони реально роблять після 
пар, жартома відповідають: 
„Ми спимо“. І це правда.

Наталя ЯЦЕНКО

у фокусі

Студент як читач, меломан 
і кінолюбитель
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Новачки фестивалю КВН 
„Осінь Політехніки“ з Ін-

ституту психології та права 
(„Риторичне запитання“) й 
Інституту екології, приро-
доохоронної діяльности та 
туризму ім. В. Чорновола 
(„Такі прості“) в обидвох 
півфіналах обійшли по-
літехніків із усіх инших 
команд і легко потрапили 
до фіналу.

Інститут 
ім. Чорновола 
поділився і … 
двічі переміг

Крім цих двох команд-
переможниць, у фіналь-
ній грі в День студента, 17 
листопада, позмагаються 
архітектори („НЕсучі кон-
струкції“), котрі посіли дру-
ге місце у І півфіналі, та 
команди ІКТА („Pazitiff“) й, 
за рішенням суддів, ІІМТ 
(„Механізатор“) — відпо-
відно друге та третє місця у 
ІІ півфіналі.

Цього року учасники КВН 
не були обмежені якоюсь 
конкретною темою, тому 
могли жартувати про все, 
що завгодно. Перші бали 
команди заробляли у тради-
ційній „Візитці“, експромт-
ний гумор демонстрували 
у „Розминці“, де запитання 
задавали члени журі, а на 

завершення був нетиповий 
для фінального завдання 
СТЕМ (зате короткий). Про 
жодну команду не можна 
сказати, що їх виступ був 
провальним — усі жарту-
вали на пристойному рівні. 
Програли ті, хто перестав 
рости, або ті, кому вдалося 
„вистрелити“ не у всіх кон-
курсах. А виграли глядачі, 
бо було весело і тепло (на 
думку ведучих Вадима Стру-
ка і Сашка Лопушанського, 
саме сміх та холод на вулиці 
загнали студентів до зали).

Перші 
починають — 
і перемагають

Переможці „Риторичне за-
питання“ (ІНПП) відкривали 
І півфінал. Презентуючи 
себе, вищі бали заробили, 
крім них, хіміки („Alloha“) 
та архітектори („НЕсучі 
конструкції“). Психологи-
правники вибилися в од-
ноосібні лідери вже після 
другого конкурсу — „Роз-
минки“. Дотепні й артистич-
ні відповіді Михайла Дени-
сова („варяга“ з Рівного) зал 
сприймав на ура. А самим 
учасникам КВН, схоже, най-
більше сподобалися справді 
студентські запитання — від 
заступника директора Студ-
містечка Ігора Якубовського 

(А як ви розминаєтесь пе-
ред сесією?) та випускника 
Політехніки, актора студії 
„Магарич“ Богдана Гациля-
ка (Якщо дівчина живе в гур-
тожитку і вчиться на двійки, 
то чи означає це, що вона 
нічого не вміє?), адже саме 
на ці запитання відповідали 
охоче й дотепно.

Хіміки та архітектори на-
пружено боролись за друге 
місце, тобто перепустку до 
фіналу. І хоч „жіноча ко-
манда“ влаштувала шоу — 
„Гуцул шукає файну дівку“, 
знайомство з батьками в 
гуртожитку в інтерпрета-
ції архітекторів виявилось 
ближчим глядачеві. Мама 
у виконанні Степана Солана 
„порвала“ зал.

Команди ІМФН „Прима-
ти“, ІТРЕ „Чия-хуа-хуа“, ІГДГ 
„Навхтема враґаши“ (вони 
казали, що це з закарпат-
ської „Навіки разом“) мали 
би шанси на перемогу, якби 
їм попались слабші супер-
ники. Невдах цього разу не 
було, просто команда ІНПП 
та архітектори виявились 
дотепнішими, кмітливіши-
ми, а головне — артистич-
нішими.

„Такі прості“ — не 
такі вже й прості

На другу поспіль перемогу 
новачків ніхто не сподівав-
ся. Але студенти Інституту 
екології, природоохорон-
ної діяльности та туризму 

ім. В. Чорновола зразу ви-
рвались уперед і вже не зда-
вали своїх позицій упродовж 
цілої гри. „Такі прості“ по-
чувались на сцені впевнено 
та вдало жартували — ось 
такий простий секрет успіху.

„Pazitiff“ ІКТА вийшов 
на сцену вже без Василя 
Медецького, на цьому й 
побудували „Візитку“. Але 
Сергій Гладин не зациклився 
на дуеті ім. Костіва, тому 
хоч нова команда практич-
но продовжує стару лінію, 
зміни підняли команду на 
щабель вище (бо це вже 
щось нове), як наслідок — 
команда таки у фіналі.

Ще одна команда, яка 
зробила якісний стрибок 
уперед, — „Скандал“ ІКНІ. 
Цього разу їхній гумор був 
зрозумілий усім. Особливо 
вдало комп’ютерники ви-
ступили у фінальному СТЕМі 
(думки кожного з пари під 
час побачення). Але цього 
не вистачило для перемоги. 
Так само класний СТЕМ (про 
чоловіків, котрі залишились 
без жінок) — динамічний 
і з сильними акторами — 
підготували будівельники 
„СНиП і молот“. Але цього 
також мало для перемоги.

„Хід конем“ (ІНЕМ) та 
„Різні люди“ (ІГСН) виступа-
ли трохи слабше. Але й вони 
можуть похвалитись дотеп-
ними жартами та добрими 
акторами. Економісти ще 
мають голосисту вокалістку. 
Отож, мають із ким працю-
вати на майбутнє.

А от найщасливіша ко-
манда — „Механізатор“ 
ІІМТ. До фіналу вони потра-
пили завдяки спеціяльному 
рішенню журі. Після „Ві-
зитки“ вони скромно про-
щались: „Зустрінемось … на 
візитці“, не замахувались на 
фінал. Але, очевидно, судді 
оцінили не скромність, а 
дотепність. „Коник“ механі-
ків — новини та мініятюри. 
Чи вистачить цього для пе-
ремоги у фіналі, побачимо.

Тетяна ПАСОВИЧ

осінь політехніки

Новачкам у грі щастить
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подія року

29 жовтня відбулося урочисте від-
криття Арени-Львів. Навколо 

питання стадіону у Львові ще з 2009 
року точилися різні розмови та гадан-
ня: встигнуть збудувати, чи ні. Стан 
справ інспектували різні посадовці та 
служби, і нарешті дозволили погля-
нути на нього пересічним львів’янам 
і гостям. 

Стадіон і справді збудовано за су-
часними стандартами. Запроєктовано 
і широкі проходи від траси, і багато 
входів на трибуни, і заклади фаст-фуду, 
й автоматичну пожежну сигналізацію 
з „душем“, та поки не все ще реалізо-
ване… На автостоянці нема асфальту, 
більшість туалетів зачинено, крісла в 
зоні преси ще не вмонтовано, частина 
фасаду завішана банерами, оскільки 
він ще також не готовий. І такі недо-
робки видно на кожному кроці…

Варто відзначити, що сцена „за-
працювала“ пунктуально — Руслана 
зробила репетицію флеш-мобу, після 
чого розпочалося лазерне шоу і теа-
тралізована постановка про історію 
Львова. Участь у ній взяли майже 2 
тисячі волонтерів. Дійство виглядало 
якісно і дорого, проте до чого воно на 
відкритті арени саме у Львові для бага-
тьох залишилося таємницею… Оскіль-
ки волонтерами-акторами виступали 
окремі танцювальні колективи, укра-
їнські строї у них були свої, а решті 
— пошили нові, за всіма „канонами“ 
„українського народного костюму“, що 
„діяли“ у 70 — 80-их роках.

На відкритті мав бути сам Прези-
дент, проте він приїжджав до Львова 
на день раніше. Відкрили стадіон і 
перерізали голубу стрічку наймолодші 
учасники дійства, оскільки на сцені 
не було нікого з представників влади. 
Замість Державного гимну прозвучав 
лише відео-ролик у стилі популяри-
зації чергової п’ятирічки із записом 
промови Президента. Його глядачі 
засвистали…

Присутніх на відкритті стадіону 
розважала також і величезна ґумова 
русалка із грудьми-тиграми. Величезні 
дракон, змія та ящірка билися за неї. 
Звісно, перемогло добро, та котре з 
них добро, глядачі не зрозуміли.

Не обійшлося й без казусів. Му-
зикант співачки Анастейша перед 
виступом зламав клавішу, і програму 
виступу довелося змінити (можливо 
тому Анастейша й не була у вишиван-
ці, і не заспівала українською, хоч це 
обіцяли організатори). Руслана вся 
світилася цього вечора в стилі Май-
кла Джексона, а один із волонтерів, 
біжучи, не помітив її, й на швидкості 
врізався в неї. Бідна співачка десь на 
метр відлетіла, проте сама встала і 
вийшла з поля.

Після виступу Анастейші спалахну-
ло величезне феєрверк-шоу, яке було 
видно лише з місць віпів та зовні. 

Залишається надія, що до першого 
матчу, який буде вже 15 листопада, 
стадіон таки підготують краще і він 
тішитиме наш зір.

Орест КОНДРАТОВИЧ

коротко

Прем’єрою вистави „Підступність і 
любов“ 28 жовтня режисер Роман 
Віктюк відзначив свій 75-річний юві-
лей. Ця п’єса Шіллера була першою 
п’єсою, яку Віктюк більше 50 років 
тому поставив у Твері. Незабаром 
спектакль закрили, бо партійні 
начальники побачили в ньому 
багато неконтрольованих асоціяцій. 
Режисер вирішив згадати юність і 
нарешті зрозуміти, що за неконтро-
льовані асоціяції там були.

З 31 жовтня до 2 листопада на 
вулиці коперника відбувався мис-
тецький пленер „Простори Палацу 
мистецтв“. Таким чином митці 
відзначали 15 річницю діяльнос-
ти Львівського палацу мистецтв. 
Учасники пленеру презентувати-
муть свої роботи 4 листопада в 
приміщенні Спілки художників, що 
в будівлі Палацу. Головним завдан-
ням пленеру та виставки є при-
вернення уваги до мистецької та 
історичної цінности архітектури на 
вулиці Коперника.

5 листопада у концертному залі 
Львівської філармонії відбудеть-
ся концерт „Frank Sinatra & Louis 
armsrong“. Цей концерт-вшанування 
Західний територіяльний центр 
військово-музичного мистецтва та 
Львівська філармонія влаштовують 
до 110-ї річниці від дня народження 
Луї Армстронга та 95-ї річниці від 
дня народження Френка Сінатри. У 
концерті звучатимуть найпопулярні-
ші пісні цих відомих співаків.

41-й міжнародний кінофестиваль 
„молодість“ назвав переможців. 
Гран-прі отримав фільм „Подих“ 
австрійського режисера Карла 
Марковіца. Найкращим повноме-
тражним дебютом журі фестивалю, 
яке цього року очолила письмен-
ниця Оксана Забужко, визнало 
аргентинсько-еспанську стрічку 
„Акції“. Найкращими студентськи-
ми фільмами названо „Мотузку та 
кров“ польського режисера Куби 
Чекая і фільм аргентинця Ігнасіо 
Чанетона „Корал“. Переможцями 
„Української панорами“ стали фільм 
„Глухота“ Мирослава Слабошпиць-
кого і „Хворісукалюди“ Юрія Речин-
ського. Перший диплом за короткий 
метр отримав фільм „Крос“ Марини 
Вроді.

За матеріялами інформаґенцій

Помпезне шоу на Арені-Львів
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Творчому колективу газети „Аудиторія“ 
Національного університету „Львівська політехніка“

Одному з найкращих вишівських періодичних видань 
України ― тижневику „Аудиторія“ — виповнилося 65 років. 
Створена у повоєнному 1946 році, газета пройшла довгий і 
славний шлях поступу до свого головного читача — студен-
та. Змінювалися склад редакції, тематика виступів газети, 
її зовнішній вигляд, читацька аудиторія, та незмінними 
залишалися її молода душа  і небайдужий журналістський  
дух її творців.

„Аудиторія“ — це газета насамперед для студентів, про 
студентів і від студентів. Адже часто її авторами стають 
вихованці Львівської політехніки. Видання започаткувало 
низку цікавих акцій, конкурсів і вікторин, постійно пере-
буваючи в епіцентрі всіх подій, що відбуваються в стінах 
університету та поза ними. 

Професія журналіста унікальна, тому що уособлює ви-
соку міру громадянської відповідальности за своє слово. І 

це слово повинно бути завжди правдивим, новим, свіжим 
і неординарним у сприйнятті людей ― ваших читачів. Адже 
не випадково кажуть, що журналіст ― це людина, яка воло-
діє неоціненним даром щомиті заповнювати інформаційно-
подієву порожнечу. І як тільки він замовчить або ж почне 
говорити і писати тривіально, без душі, то одразу перестає 
бути журналістом. 

Прийміть, шановні друзі, найщиріші вітання з нагоди 
вашого знакового ювілею! Бажаю вам постійного творчого 
неспокою і горіння, високих громадянських поривань задля 
розбудови і зміцнення незалежної Української держави. 
Аби ваше публіцистичне слово завжди було чесним і зна-
ходило живий відгук у серцях і душах читачів.

Зичу вам доброго здоров’я, гострого пера, життєвих 
гараздів, родинного затишку й достатку!

З повагою — Юрій БОБАЛО, 
ректор  Національного університету „Львівська 

політехніка“, голова Ради ректорів Львівщини, професор

[ВІтаННЯ]

З ювілеєм, „Аудиторіє“!

[•] життєрадісний колектив редакції
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Шановні колеги-журналісти!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди ювілею — 65-річчя 
тижневика „Аудиторія“.

Сьогодні важко переоцінити роль засобів масової ін-
формації в житті нашого суспільства. Ваша газета впливає 
на формування національної свідомости молоді. Завдяки 
вам її читачі дізнаються не тільки про найсвіжіші нови-
ни: ви формуєте громадську думку, зважуєте на терезах 
істини загальний хід історії і діяльність тих, хто готує 
висококваліфікованих спеціялістів для нашої держави, 
впливаєте на дійсність. Це — велике право і велика від-
повідальність.

З нагоди ювілею вітаємо вас і ваших читачів з днем на-
родження тижневика „Аудиторія“. Бажаємо вам, колеги, 
здоров’я, творчого натхнення, визнання і любови при-
хильників газети.

Хай новини завжди будуть цікаві, статті — ґрунтовні, а 
професійна справа ніколи не переростає в рутинне ремесло 
і приносить радість та задоволення.

Ярослав КЛИМОВИЧ, 
голова Львівської обласної організації  

Національної Спілки журналістів України

Головному редактору освітнього  
тижневика „Аудиторія“ п. Ярославі Величко

Від імени колективу редакції інфор маційно-аналітичного 
часопису „Каменяр“ Львівського національного універси-
тету імени Івана Франка щиро вітаю з 65-м ювілеєм усіх 
журналістів, авторів, героїв і читачів тижневика „Аудиторія“. 

Ваше видання, плекаючи кращі традиції студентської 
преси, було і залишається взірцем патріотично-сміливого 
та принципового тижневика, який здобув авторитет і по-
пулярність не лише серед студентів й освітян Львова, а й 
усієї України. 

„Аудиторія“ впродовж багатьох років розвиває унікаль-
ний науковий і творчий потенціял Львівської політехніки, є 
рушієм соціокультурних перетворень у вищій школі.

Бажаю Вам особисто й усьому колективу освітнього тиж-
невика „Аудиторія“ наснаги, невичерпної енергії, довгого 
та плідного життя, добробуту, яскравих творчих знахідок, 
любови та визнання читачів.

З повагою — Анастасія КОНИК,
головний редактор інформаційно-аналітичного 

часопису „Каменяр“ ЛНУ ім. Івана Франка 

З ювілеєм, рідна „Аудиторіє“!

У кожному номері нашого тижневика, якому в ці золо-
таві осінні дні виповнюється 65, його читачі знайдуть для 
себе щось нового: одного більше зацікавлять проблеми 
вищої школи, инший, ковзнувши поглядом по дописах із 
студентських буднів, зануриться у глибини нашої нелегкої 
історії, а хтось захоче взяти участь у веселих студентських 
забавах.

А весь масштаб газети можна збагнути, якщо перегля-
нути... ну хоч би піврічну підшивку. З неї ніби висвічується, 
проєктується у свідомість хроніка щоденного життя Політех-
ніки, а разом з тим і коло питань глобальнішого звучання, 
пов’язаних із входженням української освіти в европейський 
простір, із студентським самоврядуванням, яке в Европі 

потужно розвинуто, із науковими здобутками, ґрантами, 
міжнародними обмінами та ин. Значний обсяг займають 
матеріяли про утвердження української мови, творчість 
видатних учених, істориків, діячів мистецтва і культури. 
Складається враження, що газета тримає руку на пульсі 
визначних імен і дат. Це світоглядна позиція. З матеріялів 
останніх місяців захоплюють допис про 155-річчя велико-
го Українця Івана Франка, діялог цивілізацій за Чеславом 
Мілошем, вечір пам’яти Станіслава Людкевича і тремтлива 
нота про Полісся Лесі Українки.

Газета визначила свій рівень, не опускаючись до мер-
кантильного, низькопробного, яке так розпаньошилося 
і в деяких ЗМІ, і в телепросторі. Бо „Аудиторію“ творять 
люди патріотичні, які кожною клітиною вболівають за 
долю нашого народу, за його мову, культуру, а тим самим 
і майбутність.

А зайдіть у редакцію. Вас зустрінуть працівники, за-
глиблені у справу; у цьому інтелектуальному центрі панує 
справжня атмосфера пошуку і творчости. Розмова з голо-
вним редактором Ярославою Величко збагатить новою 
енерґією і новою інформацією, загострить погляд на не-
прості сторінки політичного буття українців.

Товариство „Просвіта“ Львівської політехніки зичить 
вам, дорогі друзі, працівники „Аудиторії“, дальших творчих 
успіхів та здобутків, сили і мужности для реального оціню-
вання нашого життя, нових сходжень до вершин української 
культури. Будьмо!

Від Товариства „Просвіта“  
Львівської політехніки ― Христина БУРШТИНСЬКА,  

голова Товариства

Дорогі творці газети „Аудиторія“!

Прийміть найщиріші привітання з нагоди знаменної 
дати ― 65-річного ювілею улюбленого студентами видан-
ня ― освітнього тижневика „Аудиторія“!

Колегія та профком студентів і аспірантів Національного 
університету „Львівська політехніка“ висловлює вам свою 
щиру подяку за життєві цінності, мудрість, професійний 
талант та невичерпну людяність, якими ви наповнюєте 
кожний випуск тижневика.

Зичимо вам, дорогі творці „Аудиторії“, міцного здоров’я, 
особистого щастя і творчих сил для вашої благородної 
справи.

Віримо, що кожен номер газети „Аудиторія“ ще багато-
багато років нестиме всім нам радість, тепло сонця та лише 
гарні новини про українську освіту!

Щиро ― Богдан ПОЛІЩУК,
голова колегії та профкому студентів  

і аспірантів Львівської політехніки

Шановні журналісти, всі працівники „Аудиторії“!

Вітаємо із 65-ою річницею вашої успішної трудової ді-
яльности. Дякуємо вам за те, що ділитесь із нами завжди 
актуальною, корисною та цікавою інформацією. Бажаємо 
вам багато нових ідей, нових звершень, нових творчих здо-
бутків та нагород!

Миру та злагоди вам і вашим родинам!!!
З повагою ― Андрій ОСТАП,  

голова Ради Студентського братства Львівщини,
Борис ПОШИВАК, голова Правління СБЛ



22 ч. 32 (2752)
3 — 9 листопада 2011

Колектив кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Львівської політехніки сердечно 
вітає з ювілеєм свого завідувача, ідейного натхненника, доктора економічних наук 

Галину Миронівну ЗАХАРЧИН

Многая літа!

Шановний колектив редакції  
тижневика „Аудиторія“!

Від імени Національного студентського союзу сердечно 
вітаю вас із 65-річним ювілеєм „Аудиторії“!

Майже сім десятиліть відданости журналістів ідеалам 
свободи слова, освічености, вічним чеснотам суспільства 
створили авторитет іменитого освітнього видання України. 

Для української та міжнародної освітянської спільноти 
ваше видання є прикладом високоерудованого та інтелек-
туального часопису.

Користуючись нагодою, бажаю всій редакції блискучих 
ідей та вдалих проєктів. Хай творче життя кожного з вас 
буде насичене багатьма яскравими подіями. 

Сьогодні, відзначаючи свій 65-літній ювілей, ви не зупи-
нилися на досягнутому, а далі працюєте на благо нашої осві-
ти та молоді. У цей святковий день бажаємо вам натхнення у 
всіх починаннях. Хай з-під вашого гострого журналістського 
пера завжди виходить сильне і переконливе слово.

З побажаннями добра та правдивою пошаною ―
Анатолій ІГНАТОВИЧ,

президент Національного студентського союзу 

Шановна редакціє студентського  
тижневика „Аудиторія“! 

Щиро вітаємо вас з нагоди 65-річчя плідної праці у сфері 
освітянської журналістики.

ЛММГО „Студентське братство“ Львівської політехніки 
дякує за вашу копітку роботу, за високий професіоналізм 
та творчий підхід до кожної події, що стосується студентів, 
викладачів та всіх небайдужих до Alma Mater.

Бажаємо вам якнайбільше цікавих подій, вагон натхнен-
ня та …надцять тисяч читачів, спраглих на студентський 
тижневик „Аудиторія“.

З найкращими побажаннями — 
ЛММГО „Студентське братство“ 

Львівської політехніки

Вельмишановна пані Величко!

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою вітає Вас та колектив з 65-річчям тижневика 
„Аудиторія“.

Високо цінуємо Вашу працю, спрямовану на плекання 
національної ідентичности студентської молоді. Велика про-
світницька робота колективу, який Ви очолюєте, слугує фор-
муванню свідомого й патріотичного молодого покоління.

Газета „Аудиторія“ ― це камертон, який реагує  на всі ви-
клики та потреби, які ставить перед нами непростий час. Ваші 
цікаві матеріяли, актуальні й потрібні, виповнюють духовний 
простір, в якому ми перебуваємо всі ― студенти і викладачі.

Працівники МІОКу щиро вдячні за висвітлення на сторін-
ках тижневика нашої діяльности, наших подій та скромних 
здобутків.

Ми переконані, що лише спільною працею зможемо 
досягти успіхів для рідної Політехніки ― нашого спільного 
дому, для України ― нашої Батьківщини.

З побажанням добра, творчих здобутків,  
нових перемог ― працівники МІОК.

Вітають „Шістдесятники“

Клуб „Шістдесятників“ ― громадське об’єднання пра-
цівників Львівської політехніки 1946 року народження ― 
щиро вітає свого ровесника ― тижневик „Аудиторію“ із 
65-літтям.

Бажаємо колективу редакції міцного здоров’я, наснаги, 
творчих дерзань та довголіття!

Життя прожить ― не поле перейти,
Не даль безмежну без оглядки.
Що по собі в житті лишаєш ти?
Питають в тебе внуки та нащадки.

Кують зозулі на зелене жито,
Весну несуть на крилах журавлі,
Щасливий той, хто зміг життя прожити
І добрий слід лишити по собі.

Чи ти летиш в крилатім кораблі,
А чи пливеш у морі-океані,
Твій шлях лежить до матінки Землі,
Де прокладав ти стежку на світанні.

Немов з води встають сади рясні,
І в кожен дім заходить тепле літо.
Хай зацвітуть усі ваші сади
Людським добром, рясним найкращим цвітом.

[ВІтаННЯ]

Коливається Всесвіт
У листопадовій колисці,
Накриваючи землю
Зоряним полотном,
І крилаті роки,
Що й хвилини не встоять на місці,

Стукотять у серця
І по світу мандрують рядком.
Бо життя – то вогонь,
У безмежжі запалений Богом,
Що замріяні душі
Теплом і Любов’ю зігрів.

Ось і ще один рік
Покотився тихенько у далеч...
Хай Вам доля дарує
Якнайбільше щасливих років!



експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачену залікову книжку № 0614201, видану Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Грицька Назара Тарасовича;
утрачену залікову книжку № 0614315, видану Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Кошової Оксани Романівни;
утрачену залікову книжку № 0614334, видану Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Козлова Івана Володимировича;
утрачену залікову книжку № 0614302, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Карп’як Христини Володимирівни;
утрачену залікову книжку № 0614157, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Вінтоняк Катерини Володимирівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Пімкіна Дмитра Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Петречко Юлії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Осіченко Ксенії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Литвинчук Марії Олегівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Блиди Богдана Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гладюка Віталія Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Заріцької Світлани Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Лушпака Андрія Івановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Кожан Світлани Петрівни;
утрачену залікову книжку № 0813336, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Загребельського Олександра 
Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Сурмача Романа Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Вовк Наталії Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Бойчука Романа Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Пухкого Дениса Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Балоцнгіді Мбані Ліоннела Джемарді;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Богдан Марії Русланівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Шишути Наталії Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ракущинець Галини Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Смук Олександри Степанівни.

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
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політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
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для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. крушельницької
3 листопада — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
4 листопада — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
5 листопада — „Севільський цирульник“ (опера). 18.00.
6 листопада — „Чарівне кресало“ (казка). 12.00.
9 листопада — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.

Національний академічний драматичний  
театр ім. м. Заньковецької
4 листопада — „коханий нелюб“. 18.00.
5 листопада — „Останній гречкосій“. 18.00.
6 листопада — „Блакитна троянда“. Прем’єра. 18.00.
8 листопада ― „Поліанна“. 18.00.
9 листопада ― „криза“. 18.00.

камерна сцена
8 листопада — „Венера в хутрі“. 16.00.
9 листопада — „Дама з собачкою“. 16.30.

молодіжний академічний театр ім. Л. курбаса
4 листопада — „Ma-na Hat-ta“. 19.00.
5 листопада — „Богдан“. 19.00.
6 листопада — „амнезія, або маленькі подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний театр  
ім. Лесі українки
5 листопада — Поетичний вечір, присвячений творчості Папи 

Івана Павла ІІ „Є життя ― просте і велике…“. 18.00.
6 листопада —„Великі подвиги маленького Ріккі-тіккі-таві“. 12.00; 

„Лісова пісня“. 18.00.
8 листопада ― „Сорочинський ярмарок“. 14.00.
9 листопада ― „Лісова пісня“. 17.00.

Львівський академічний духовний  
театр „Воскресіння“
4, 6 листопада — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.
5 листопада — „Він, вона, вікно, покійник“. 18.00.

Будинок орґанної та камерної музики
5 листопада — концертна програма „аве, марія“ (орґан і вокал). 17.00.
5, 6 листопада — „таємниці геніїв“. Концерт Київського 

товариства ім. А. Моцарта „Чарівна флейта“. 19.00.
6 листопада — „Перлини вокальної та орґанної музики“. Солісти —―

мар’яна Лаба (вокал), Олена мацелюх (орґан). 19.00.




