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Ольга Мацейовська, секретар Технічного комітету стандартизації 
науково-технічної термінології:

„Неправильне висловлювання —  
причина непорозумінь“

Дуже важливо вміти правильно висловити свою думку — дібрати 
потрібне слово, говорити з відповідною інтонацією — тільки тоді 

співрозмовник зрозуміє суть сказаного. Адже саме через неправильність висловлю-
вання люди одне й те ж сприймають по-різному — так виникають непорозуміння. Тому 
про культуру мовлення важливо дбати з дитинства.

Опитувала й міркувала Ірина ШУТКА 

Оксана Андрущенко, студентка третього курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Це складова загальної культури“
Для мене культура мовлення нерозривно пов’язана з поняттям 
загальної культури й етики, тобто ставленням людини до инших: 
чи вітається, чи доброзичлива вона. Думаю, це універсальне по-
няття, яке однаково поширюється на всіх (незалежно від професії 
чи сфери діяльности), але врешті, кожен сам вирішує, важливо це для нього чи ні, і 
сам встановлює межі у мовленні.

[ВАША ДуМкА]

Чи важлива культура мовлення?
Всі добре знають відомий 

афоризм Сократа „заго-
вори, щоб я тебе побачив“. 
Мовна культура не обмеж-
ується тільки дотриманням 
норм літературної мови, 
правильністю та чистотою, 
але є також умінням вислов-
люватися точно, виразно, 
зрозуміло, з використанням 
усього багатства й потенціялу 
мови. І якщо зануритись у це 
безмежне мовне море, по-
няття „норми“ зовсім не буде 
обмежувати й обтяжувати 
тебе, — різноманіття мовних 
засобів дозволить вільно 
„плавати“, будь-яким стилем і 
в будь-якому напрямі.

Все тече і змінюється, казав 
один відомий давньогрецький 
філософ. Мова, а особли-
во її активна форма, тобто 
мовлення не є винятком. 
Вона дуже чутлива й реагує 
на будь-яке нове віяння та 
явище. Гегемонія англійської, 
засилля росіянізмів, суржик, 
вульґаризми й т.д. — все це 
деформує обличчя укра-
їнської мови. Але попри 
загрозливість цих сучасних 
„монстрів“, те, якою наша 
мова буде завтра, насправ-
ді залежить від кожного 
конкретного її носія, тобто від 
тебе і від мене.

Напередодні Дня української 
писемности та мови, 9 лис-
топада, ми поцікавилися, 
що політехніки думають про 
культуру мовлення — важли-
ва вона чи ні загалом й для 
фахівця з технічною освітою 
зокрема. Наші опитані кажуть, 
що мовна культура важлива 
для всіх, техніків у тому числі, 
бо є органічною складовою 
загальної культури людини. 
Респонденти також знають, 
як удосконалити власне 
мовлення: насамперед радять 
багато читати, а також вчи-
тися добирати потрібні слова 
й чітко висловлювати свої 
міркування — тоді мова буде 
красивою, а співрозмовник 
обов’язково тебе зрозуміє.

Софія Вишневська, студентка першого курсу Інституту геодезії 
Львівської політехніки:

„Більшість студентів не дотримується 
мовних норм“

Суть культури мовлення — в дотриманні норм літературної мови, 
використанні правильних мовних конструкцій, виразів, незло-
вживанні жарґонною лексикою. Звичайно, у повсякденному 
житті мало хто спілкується саме так. Більшість студентів не дотримується мовних норм. 
Я особисто намагаюсь говорити правильно, насамперед у стінах Політехніки. Поза 
університетом — вдома, у колі друзів — спілкування дещо вільніше, але все-таки воно 
мусить мати рамки; я, наприклад, не сприймаю вульґаризмів.

Михайло Притула, студент другого курсу Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Мова має бути чиста, правильна і красива“
Якою мовою ти не говорив би, найголовніше, щоб вона була чис-
та, правильна і звучала красиво. Думаю, щоб мати гарний рівень 
мовної культури, людина для початку повинна вивчити хоча б 
граматику і, звичайно, читати літературу.

Ірина Болюбах, студентка четвертого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Важливо багато читати“
Культура мовлення важлива завжди, особливо в наш інформацій-
ний час, коли, скажімо, досить поширеною є так звана „албанська“ 
російська мова зі спрощенням орфографії, навмисним каліченням 
слів і т. д. Тому виховувати і підвищувати мовну культуру треба по-
стійно. Я для цього найперше читаю, зокрема художню літературу, 

перекладні статті у серйозних виданнях. Намагаюся постійно мати слово перед очима.
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увага!

Стартує конкурс  
ім. Петра Яцика
у Львівській політехніці 9 листо-

пада — в День української мови 
та писемности — розпочинається 
університетський етап Міжнарод-
ного конкурсу з української мови 
імени Петра Яцика. Мета кон-
курсу — утвердження престижу 
української мови серед студент-
ської молоді, піднесення мовної 
грамотности і культури мовлення, 
виховання шанобливого ставлен-
ня до культури і традицій україн-
ського народу.

Кафедра української мови запрошує 
студентів до участи в конкурсі зна-
вців української мови.

Для переможців і призерів передбаче-
но грошові нагороди.

На кафедрі української мови 
(І-ий навч. корпус, авд. 306; 
тел. 258 26 75) можна отримати кон-
сультації та довідки, а також зголо-
ситися до участи в конкурсі. Голова 
журі — доцент Ірина Фаріон — кон-
сультує у четвер і п’ятницю.

Університетський тур відбуватиметься 
16 і 17 листопада 2011 року. Збір 
учасників 16 листопада о 16-й годи-
ні на кафедрі української мови. 

[nota bene!]

Закінчення на 4 с. →

з перших уст

― Юрію Ярославовичу, чи задоволені 
Ви своєю участю у з’їзді? Чи резуль-
тативні загалом такі масштабні 
зібрання (від дошкільної освіти до 
вищої)?
― Участь у таких заходах — це приємна 
подія. Тим більше, що від Львова було 
лише вісім вишів, отже, це визнання 

наших досягнень. Я задоволений тим, 
що взяв участь. Мені сподобався ви-
ступ міністра Дмитра Табачника, він 
чітко розставив акценти, яких пріори-
тетів слід дотримуватися вищій школі.

Мабуть, таки варто час від часу зби-
рати представників різних рівнів освіти 
разом. У нас немає дошкільної освіти, 

початкової чи вищої, у нас є освіта. 
Залежно від того, як будуватиметься 
дошкільна освіта, так розвиватиметь-
ся початкова, ну і так далі. І рівнем 
абітурієнтів повинна перейматись не 
лише вища школа, а й середня. Якщо, 
наприклад, 80 % першокурсників пише 
контрольні тести з іноземної мови 
на двійки, напевне, треба ставити 
питання і перед середньою школою, 
як готують учнів з тих чи инших дис-
циплін. Тобто освіта — це має бути 
безперервний процес. Тому час від 
часу потрібно організовувати такі 
з’їзди, засідання. Хоча, звичайно, якщо 
говорити про проблеми вищої школи 
(шляхи її розвитку, питання автономії 
університетів), то вони повинні ви-
рішуватися на нарадах, участь у яких 
братимуть представники вищої школи і 

Минулого тижня у Львівському 
палаці мистецтв відбувся День 

професійного самовизначення — за 
означенням керівника відділу пра-
цевлаштування та зв’язків з вироб-
ництвом Політехніки Олега Логуша, 
такий собі „гібрид“, який об’єднав 
профорієнтаційний захід навчальних 
закладів і 19-й Ярмарок кар’єри.

Політехніка виступила як співорга-
нізатор заходу (спільно зі Львівським 
обласним центром зайнятости) і вод-
ночас як учасник. Виш представили 
Інформаційний навчально-науковий 
центр професійно-кар’єрної орієнта-
ції, Технологічний і Технічний коле-
джі. На їхніх стендах школярі та їхні 
батьки могли дізнатися про напрями 
підготовки, підготовчі курси тощо.

Якщо учні мали змогу ознайоми-
тися з освітніми пропозиціями, то 
студенти — з актуальними вакансія-
ми. До Ярмарку кар’єри долучилося 
60 фірм і компаній, як-от „Ерікполь“, 
„Артеріум“, „Галичфарм“, „Софт-
Серв“, „ГаличинаАвто“, „Львівські 
автобусні заводи“, „Радар-сервіс“, 
видавництво Львівської політехніки, 
„Полімер-Електрон“ та ин. Загалом 
учасники запропонували 1270 ва-
кансій.

На прес-конференції „Вимога 
часу — навчання впродовж усього 
життя“ озвучили проблеми, пов’язані 
із зайнятістю й підготовкою фахівців, 
дотриманням балансу між попитом 
і пропозицією на ринку праці тощо. 
Заступник голови ЛОДА Іван Стефа-
нишин наголосив, що тут важливим є 
об’єднання зусиль влади, працедавців, 
інвесторів, науковців і навчальних за-
кладів. Проректор Політехніки Богдан 
Моркляник розповів про профорієнта-
ційну складову в діяльності університе-
ту (ІННЦТКО, відділ працевлаштування 
та зв’язків з виробництвом), а також 
можливості підготовки, перепідготовки 
й підвищення кваліфікації фахівців в 
Інституті післядипломної освіти.

Представники Державної служби 
зайнятости говорили про потребу 
професійного навчання дорослого на-
селення. Центри професійно-технічної 
освіти, які діють у структурі служби, 
запропонували свої освітні послуги. До-
свідом поділилися представники Крим-
ського центру, де готують фахівців „від 
водолаза до скелелаза“ (і це не жарт). 
А Львівський центр щойно розгортає ді-
яльність, пропонуючи охочим опанува-
ти такі робітничі професії, як бруківник, 
електрогазозварювальник тощо.

Ірина ШУТКА

професійне самовизначення

Здобути фах ніколи не пізно

Нагальна проблема — автономія вишів
27 — 28 жовтня 2011 року в Києві відбувся 
ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, у 
якому взяло участь майже 1000 делегатів з усієї 
України. У перший день з’їзду учасники працю-
вали в секціях (делегати від вищої освіти, тобто 
близько 160 представників, — у секції освіти і 
науки). 28 жовтня відбулося пленарне засідання 
за участю Прем’єр-міністра Миколи Азарова та 
міністра освіти і науки, молоді та спорту Дми-
тра Табачника. Про головні результати з’їзду 
розмовляємо з його учасником — ректором 
Львівської політехніки, головою Ради ректорів 
Львівщини професором Юрієм Бобалом.
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частково керівники середньої школи, які 
визначають політику середньої освіти.

― То мета з’їзду освітян — спілкуван-
ня між різними рівнями освіти?
― Мабуть, найбільше досягнення з’їзду — 
те, що з’їзд рекомендував і просив Пре-
зидента нарешті винести проєкт Закону 
„Про вищу освіту“ (нова редакція) на об-
говорення Верховної Ради. Адже епопея 
з цим проєктом тягнеться вже не один 
рік. Я переконався за цей час, що його 
структуру, зміст багато людей схвалює, а 
ідеального проєкту Закону не може бути. 
Але є багато політиків, які намагаються на 
цьому зіграти, не забуваючи про особисті 
політичні інтереси. Мені здається, що 
міністр Табачник вчинив розумно, запро-
понувавши на з’їзді підтримати проєкт 
від імени всіх освітян України. Можливо, 
дошкільна і шкільна освіта мають менший 
стосунок до цього Закону, але разом з 
тим одностайно було ухвалено рішення 
про його підтримку. І якщо цей Закон 
буде ухвалено Верховною Радою, можна 
сказати, що з’їзд вдався.

Ще один важливий результат — на 
з’їзді затверджено проєкт національної 
стратегії розвитку освіти України на 
2012 — 2021 роки. Я не встиг з ним до-
сконало ознайомитись, але вже побачив 
там цілий ряд раціональних речей: якби 
вони були здійснені, це, безумовно, було 
би корисно для вищої освіти. Хоча була і 
програма „Вища освіта в університетах“, 
і „Наука в університетах“, і инші. І все за-

кінчувалось на етапі ухвалення певного 
нормативного документу. Тому важливо 
не тільки ухвалити, а й використовувати. 
Мені подобається структура цього про-
єкту: спочатку недоліки, потім проблеми, 
тоді шляхи вирішення проблем.

― Хто виступав від сектору вищої 
освіти?
― Від Львівщини загалом виступав на-
чальник управління освіти ЛОДА Михайло 
Брегін, але він говорив про середню освіту.

Від ректорів мені дуже сподобався 
виступ ректора Київського національного 
університету Леоніда Губерського. Він 
ґрунтував свою доповідь на результа-
тах обговорень у секції освіти і науки й 
досить чітко і лаконічно зупинився на 
проблемах, які є у вищій школі. Головна 
проблема, яку слід вирішити, — від-
сутність справжньої автономії вишів. Усі 
зароблені університетом кошти накопи-
чуються на рахунках казначейства, тому 
керівництво вишу не має можливости 
вільно ними розпоряджатися. Леонід 
Губерський наголосив: обов’язково, щоб 
ці комерційні кошти були на рахунках 
банків, і університети могли вільно ними 
розпоряджатися. Адже ректор не має 
права поїхати у закордонне відряджен-
ня без дозволу міністерства, так само 
піти у відпустку. Другий момент — щоб 
все-таки університети були звільнені від 
тендерів. Я про це теж не один раз гово-
рив і на засіданні комітету ВР, і на инших 
нарадах. Автономію треба починати з 
цих двох речей.

Розмовляла Тетяна ПАСОВИЧ

[СТуДІї]

→ Закінчення. Початок на 3 с.

з перших уст

Нагальна проблема — 
автономія вишів

до уваги політехніків!

Конкурс друкованих праць продовжено

Науковці, котрі цього року ще не взяли участи в щорічному конкурсі 
підручників, навчальних посібників та монографій, мають шанс до-

лучитися до змагання.
Через недостатню кількість надісланих на конкурс робіт (повинно бути не 

менше 5 друкованих праць) кінцеву дату конкурсного відбору перенесено. 
Монографії, підручники та навчальні посібники, видані впродовж поперед-
нього календарного року, вчені ради інститутів можуть розглянути і висунути 
найкращі друковані праці (не більше ніж три у кожній номінації) для участи у 
другому етапі конкурсу до 14 листопада 2011 року. Другий етап — загально-
університетський — відбудеться 15 ― 30 листопада.

Додаткова інформація — в розділі „Наука“ на сайті Львівської політех-
ніки або в кімн. 344 (вчений секретар НДЧ Юрій Ятчишин).

коротко

кабінет Міністрів україни затвер-
див план заходів із залучення 
молодих учених до роботи в 
наукових установах та вишах. 
Відповідне розпорядження 
схвалено на засіданні уряду 31 
жовтня, передає прес-служба 
Держінформнауки. Згідно з 
цим документом, з 2012 року 
збільшать розміри стипендій 
Президента України та Кабінету 
Міністрів України для молодих 
учених і запровадять довготермі-
нове безвідсоткове кредитування 
для будівництва (реконструкції) і 
придбання житла. Раніше меха-
нізми пільгового кредитування 
для придбання житла молодими 
вченими не були передбачені 
законодавчо.

Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діяспорою 
нещодавно видав підручник 
„кРОк 1“. Книга Олесі Палінської 
та Оксани Туркевич призначена 
для вивчення української мови 
іноземцями. До нього ввійшли 
також методичний посібник для 
викладача, підручник для студен-
та, СD, граматичні картки тощо. 

Новий закон про вищу освіту, 
якщо його ухвалять у ВР, дозво-
лятиме державним університе-
там займатися комерціялізацією 
наукових розробок, оскільки це 
є одним із основних показників 
потрапляння до міжнародних 
рейтингів. Про це заявив міністр 
освіти і науки, молоді та спорту 
України Дмитро Табачник. За 
його словами, новий законопро-
єкт дозволятиме держунівер-
ситетам укладати прямі дого-
вори з комерційними фірмами, 
корпораціями на виготовлення 
наукової продукції, на наукові 
розробки та експерименти.

Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту відібрало 141 людину 
для стажування в провідних 
іноземних вишах. Програма дає 
можливість підвищити рівень 
теоретичної та практичної під-
готовки, провести авторські 
дослідження з використанням 
сучасного обладнання і техно-
логій, опанувати новітні методи 
досліджень.

За матеріялами інформаґенцій
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Нині понад шість тисяч студентів здобуває  
у Львівській політехніці освіту з економіки,  
фінансів і менеджменту. 

інститут 

— Всередині 60-х років минулого сто-
ліття колишній Союз зробив чергову 
спробу врятувати соціялістичну еконо-
міку, що стрімко відставала за основ-
ними макроекономічними показни-
ками від розвинутих країн Заходу. 
Незважаючи на те, що нові реформи 
мали радше косметичний характер, 
підприємствам дуже бракувало еко-
номічних кадрів, теоретично підкова-
них, зі знаннями у сфері технологій, 
інформатики, автоматизації тощо. 
Львівський політехнічний інститут, 
який готував добрі кадри для промис-
ловости, не міг не скористатися з цієї 
нагоди. Тому у 1965 році було виріше-
но створити інженерно-економічний 
факультет. Уже через рік інститут на-
брав перших студентів (серед яких був 
і я). До слова, першим деканом ІЕФ був 
Іван Тивончук, нині професор кафедри 
теоретичної та прикладної економіки. 

Це рішення було надзвичайно акту-
альне, оскільки вже через п’ять років 
перших випускників факультету із за-
доволенням брали на роботу великі 
підприємства (була навіть неофіційна 
черга за випускниками нашого факуль-
тету). Їх також запрошували в установи 
банків, органи державної влади (на 
макро- і мезорівні), в посольства, кон-
сульства тощо. 

З часом кількість спеціяльностей 
на факультеті було суттєво збільше-

но, змінився їхній зміст та науково-
освітянська скерованість. Факультет 
почав випускати фахівців із зовніш-
ньоекономічної діяльности, фінансів, 
обліку, для невиробничої сфери, 
транспорту та инших. А ще через кіль-
ка років він став Навчально-науковим 
інститутом економіки і менеджменту. 

Нині понад шість тисяч студентів 
денної, заочної та екстернатної форм 
навчання за рівнями „бакалавр“, „спе-
ціяліст“, „маґістр“ здобуває у Львів-
ській політехніці освіту з економіки, фі-
нансів і менеджменту. У навчальному 

процесі ми користуємося сучасними 
досягненнями европейської та світо-
вої освітньої практики, що допомагає 
нашим студентам інтегруватися з між-
народним освітнім простором. Зви-
чайно, самотужки досягнути високих 
показників у підготовці спеціялістів не 
так уже й просто. Тому радо користає-
мо з положень Болонської декларації, 
яка допомагає нам уніфікувати освітні 
програми з підготовки наших фахівців, 
впроваджувати сучасні інформаційні 
технології, розвивати міжнародну 

співпрацю з провідними університе-
тами та науковими центрами тощо.

Наших студентів навчає близько 30 
докторів економічних наук, професо-
рів, понад 200 кандидатів економічних 
наук. В інституті успішно функціонує 
докторантура та аспірантура, спеці-
ялізована вчена рада із захисту док-
торських і кандидатських дисертацій. 
З нашою участю створено наукові 
навчально-виробничі комплекси „Гал-
тек“, „Галфін“, „Галосвітбанк“, „Ренко“, 
з якими співпрацюють також і Львів-
ська академічна гімназія, Львівська 

середня школа № 87, Університет бан-
ківської справи Національного банку 
України, Інститут реґіональних дослі-
джень НАН України та инші структури.

Спільно з Інститутом реґіональних 
досліджень НАН України, Тернопіль-
ським національним економічним 
університетом, Львівським інститутом 
банківської справи, Львівською ко-
мерційною академією та Державною 
вищою школою фінансів (Ярослав, 
Польща), наш інститут входить до скла-
ду науково-навчального комплексу 
„Економосвіта“. Тож спільно координу-
ємо плани підготовки фахівців у сфері 
економічної діяльности і підготовки 
наукових та науково-педагогічних пра-
цівників вищої кваліфікації, проводи-
мо науково-дослідну роботу, науково-
практичні конференції; постійнодіючі 
семінари, круглі столи з актуальних 
проблем економіки, здійснюємо спіль-
ну видавничу діяльність; міжнародне 
науково-навчальне співробітництво. 
Крім цього, підтримуємо партнерські 
стосунки з провідними університетами 
України, США, Німеччини, Польщі, Ве-
ликої Британії, Росії, Канади, Франції, 
Чехії, Словаччини, Австрії, Японії.

Нині плануємо ліцензувати нові 
спеціяльності і спільно з ІПДО готувати 
маґістрів з бізнес-адміністрування, з 
адміністративного менеджменту та з 
управління фінансово-економічною 
безпекою. Працюємо над ліцензу-
ванням нового напряму підготовки 
„Управління персоналом та економіка 
праці“. У сфері наукової діяльности 
орієнтуємося на проведення науково-
дослідних робіт у сфері управлін-
ня проєктами, розвитку систем ме-
неджменту, впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних систем 
на підприємствах, удосконалення 
обліково-аудиторської та фінансової 
діяльности. 

Думки нотувала Катерина ГРЕЧИН

P.S. 9 листопада в Інституті економіки 
і менеджменту Львівської політехніки 
відбулося засідання президії Науково-
методичної комісії з менеджменту і 
адміністрування МОНМС України, в 
якому взяло участь більше сотні док-
торів економічних наук, професорів.

45 років досягнень і поступу

у ці дні ІНЕМ, якому минуло 45 років, та ІПДО (20 років) продовжують святкувати свої ювілеї. З цієї нагоди 
в актовій залі головного корпусу проводиться Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні про-

блеми економіки та менеджменту“. Сьогодні директор ІНЕМ, заслужений працівник народної освіти україни, 
академік української академії наук професор Олег кузьмін — гість „Аудиторії“
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у лабораторії

Дослідний 
раритет

Справжнім раритетом у ла-
бораторії є аеродинамічна 
труба — устаткування, яке 
дозволяє вивчати вплив  
штучно створеного пові-
тряного потоку на моделі 
дозвукових літальних апа-
ратів, наземних транспорт-
них засобів, їхніх елементів 
тощо. Власне, будівлю 12 
корпусу звели спеціяльно 
для цього устаткування.

— 12 корпус уведено в 
експлуатацію у 1926 році. 
А дос лідну трубу було 
виготовлено й апробова-
но в Кракові ще раніше. 
Участь у ї ї проєктуванні 
брав всесвітньо відомий 
аеродинамік професор 
Вітошинський, який пра-
цював над забезпеченням 
рівномірности повітря-
ного потоку в зоні дослі-
джень. Труба первинно 
призначалася для науко-
вих і прикладних пошуків 
у галузі авіябудування. 
Вона — унікальна, непо-
вторна; хоч в Україні є 
декілька схожих об’єктів, 
але вони відрізняються за 
конфіґурацією, розміром, 
призначенням, — розпо-

відає доцент кафедри ТГВ 
Стефан Жуковський.

Свого часу лаборато-
рією опікувалася кафедра 
теоретичної механіки, а зго-
дом вона стала основним 
дослідним майданчиком 
для кафедри ТГВ.

― У радянський період у 
лабораторії спільно з Інсти-
тутом автобусобудування 
у Львові розробляли пер-
спективні моделі автобусів. 
Ці напрацювання втілювали 
на автобусному заводі, на їх 
основі було захищено сім 
кандидатських дисертацій. 
У лабораторії працювали 
не тільки науковці нашої 
кафедри, а й инші фахівці, 
зокрема з Лісотехніки, ав-
тобусного заводу, навіть з 
Донбасу, — каже доцент 
кафедри Богдан Щербатюк. 

С т і н и  л а б о р а т о р і ї 
пам’ятають чимало: тут у 
роки Другої світової війни 
навіть жили люди, а пізніше 
проводили низку цікавих 
досліджень — скажімо, 
моделей легкових автомо-
білів, зокрема для „Форму-
ли-1“, фургонів для пере-
везення курчат, дирижабля 
для аерофотографування. 
На моделях вивчали й ае-
родинаміку забудови — 

окремих будинків і мікрора-
йонів, а також майданчика 
нафтопереробного заводу.

Наука повітря

Тепер у НДЛ-35 досліджу-
ють повітророзподілювачі, 
вентилятори, системи вен-
тиляції тощо. Так, Стефан 
Жуковський спільно з мо-
лодшими колегами займа-
ється радіяльними (відцен-
тровими) вентиляторами — 
власне, покращенням екс-
плуатаційних властивостей і 
підвищенням ефективности 
їх роботи. Аспірант третього 
року навчання Богдан Гулай 
розповідає:

― Ми встановили: якщо 
забезпечити рівномірність 
нагнітального потоку пові-
тря, втрати тиску в елемен-
тах вентиляційної системи 
зменшуються, відтак ефек-
тивність системи, навпаки, 
збільшується, споживання 
енергі ї скорочується — 
а це економія. Також ми 
з’ясували, що ефективність 
вентиляційної сис теми 
збільшується (приблизно 
на 16 %) від простої зміни 
місця розміщення деяких 
елементів, які з’єднують 
вентилятор із системою. 
Ми вже маємо патенти, 
які стосуються підвищення 
ефективности радіяльного 
вентилятора.

„Підвищення ефектив-
ности панельного пові-
тророзподілювача та за-
діювання його для випи-
рального вентилювання 
приміщень“ — саме таку 
непросту назву має тема 
дисертаці ї  пошукувача 
кафедри інженера Ганни 
Клименко. Дослідниця по-
яснює:

― Вентилювання при-
міщень традиційними ме-
тодами (з повітророзподі-

ленням у верхній зоні при-
міщення) вимагає великого 
повітрообміну, але при цьо-
му не завжди забезпечу-
ється рівномірність норма-
тивних гігієнічно-термічних 
параметрів повітря в усьо-
му просторі робочої зони. 
Щоб цього уникнути, ми 
пропонуємо термовипи-
ральне вентилювання за 
допомогою джерельних 
панельно-секційних пові-
тророзподілювачів. Вони 
розміщені на підлозі й по-
дають у робочу зону чисте 
і свіже повітря, яке випирає 
забруднене й тепле догори. 
Цей принцип часто вико-
ристовують у громадських 
приміщеннях, наприклад, 
актових залах, а також на 
виробництві, скажімо, у 
зварювальних і термічних 
цехах. Власне, я зосеред-
ила увагу на використанні 
панельних розподілювачів 
у виробничих приміщеннях.

Ганна Михайлівна змон-
тувала модель повітророз-
поділювача в 12-му корпусі, 
там проводила досліджен-
ня. Після аналітичних й 
експериментальних робіт 
система була впроваджена 
на одному з підприємств 
Львівщини. Важливо, що 
ці напрацювання тепер 
використовуються й у на-
вчальному процесі: на ла-

Для невтаємничених наукова лабораторія — окремий світ, наповнений незрозумілими і дивними предметами. Та 
втаємничені, тобто науковці, завжди можуть все як слід прояснити.  Сьогодні ми у НДЛ-35 Політехніки — тут, 

у 12 корпусі, розміщені науково-дослідні лабораторії будівельної теплофізики, нетрадиційних джерел енергії, 
аеродинаміки і вентиляції й саме тут працюють науковці та студенти кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Наука народжується тут
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бораторних роботах, при 
курсовому, дипломному 
проєктуванні.

Птахи і сонце

Енергоефективність — одне 
із ключових понять нашого 
часу. І в науці насамперед. 
Так, асистент кафедри ТГВ 
Надія Сподинюк працює 
над проблемою енергое-
фективного забезпечення 
приміщень пташників, тоб-
то вивчає, як створити най-
кращі умови для утримання 
птиці. На противагу відо-
мим способам — кліткове 
і підлогове вирощування 

птиці, Надія пропонує свій 
варіянт — модульне:

― У невеличкій ізольо-
ваній зоні — модулі — ма-
ємо певну кількість птиці. 
До кожної зони через пові-
тророзподілювач притікає 
свіже повітря, а також ви-
даляється забруднене — це 
вентиляція. Тобто маємо в 
модулі свіже повітря — це 
раз, і два — тепло: інфра-
червоний нагрівач дає пти-
ці необхідну долю тепла. 
Новизна моєї роботи і в 
тому, що видалене повітря 
може використовуватися 
для нагрівання повітря, яке 
притікає до модуля.

І хоч впровадження за-
пропонованої системи на 
практиці є складним за-
вданням, проте запропо-
нована дослідницею мето-
дика розрахунку зацікавила 
підприємців.

Зі своєю установкою 
Надія працювала у 12-му 
корпусі. Там же, у лаборато-
рії нетрадиційних джерел 
енергії, асистент кафедри 
Степан Шаповал під керів-
ництвом завідувача кафе-
дри ТГВ Ореста Возняка 
досліджував систему со-
нячного теплопостачання. 
Лабораторна установка 
складалася з випроміню-

вачів, які імітували соняч-
не проміння, та сонячних 
колекторів. Робота в НДЛ 
дозволила перевірити й 
вдосконалити систему й 
досить швидко отримати 
результат. Згодом прове-
ли натурні дослідження. 
Енергоефективну систему 
політехніки випробували 
на базі оздоровчого табору 
„Орлятко“ в  Теребовлі. А 
тепер, за словами Степана 
Шаповала, йдеться про ї ї 
використання й у будівни-
цтві енергоефективного 
житла для молоді.

Ірина ШУТКА

На початку листопада в Інституті 
економіки і менеджменту Львів-

ської політехніки відбулася 69-а 
підсумкова студентська науково-
технічна конференція. 

Попередньо СНТК пройшли на 
восьми кафедрах інституту, в яких 
взяло участь 344 доповідачі другого — 
п’ятого курсів. На інститутську конфе-
ренцію потрапили 16 найкращих. Їхні 
доповіді стосувалися багатьох питань, 
серед яких — переваги й недоліки 
проведення Евро-2012 в Україні; чим 
насправді є золото: переоціненим ак-
тивом чи засобом зменшення ризиків; 
проблеми та шляхи розвитку навігацій-
них систем у громадському транспорті 
України, управління інвестиційними 
процесами у вугільній галузі України 
і навіть було зроблено аналіз закону 
„Про державний бюджет України на 
2012 рік“ тощо.

Учасників конференції привітав 
директор ІНЕМ професор Олег Кузь-
мін. Він, зокрема, відзначив, що такі 
конференції допомагають визначити 
справжніх майбутніх науковців у сфері 
економіки, людей, які відчувають смак 
до креативности, творчости, готових 
увійти в науковий світ економічної 
науки.

Завдяки палким дискусіям, які 
тривали з 14 години до пізнього вечо-
ра, визначилися й переможці. Перше 
місце посів студент четвертого курсу 
Роман Кошовський. Друге місце роз-
ділили маґістр Ігор Кривецький та 

четвертокурсниця Яна Лашкай, третє 
— Олена Перелигіна (четвертий курс) 
і маґістр Олександра Фарйон, четверте 
— четвертокурсниця Соломія Андрусів 
(на світлині) та маґістр Ірина Хамуляк. 
Їхні доповіді опублікують в університет-
ському збірнику тез 69-ї студентської 
конференції, всі инші — в аналогічному 
інститутському збірнику тез.

Як зізналася Соломія Андрусів, 
яка першою розпочала конференцію 
доповіддю про адаптацію поведінки 
персоналу в сучасних умовах й ар-
ґументовано відповіла на запитання 
своїх колег, наукою вона займається 
ще з другого курсу: вона їй подобаєть-
ся і потрібна для вступу до аспірантури. 
Дівчина мріє працювати викладачем у 
рідному інституті.

На думку заступника декана до-
цента кафедри менеджменту органі-

зацій ІНЕМ Ігора Грибика цьогорічні 
студенти показали досить високий 
інтелектуальний рівень. Доброго сло-
ва заслуговують і їхні керівники, які, 
власне й вишукують цих талановитих 
молодих людей:

— Мене дуже приємно вразили 
виступи наших студентів, котрі зачіпа-
ли багатоаспектні актуальні питання. 
Таких студентів варто всіляко підтри-
мувати. Вони вже вміють відстоювати 
свою точку зору, стають компетентніші 
у питанні, яке вивчають, прагнуть піз-
нати науку і себе в науці. Коли бачиш 
такі паростки молодої наукової думки, 
розумієш, що праця викладацького 
колективу дає добрі результати, а 
інститут має всі перспективи для роз-
витку серйозної наукової бази.

Катерина ГРЕЧИН

студентська науково-технічна

На високому інтелектуальному рівні 
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У Львівській політехніці 4 листопада від-
бувся круглий стіл за участю консалтин-

гової фірми „Група Провіденс“ з Канади, 
Міжнародного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діяспорою, на якому мова йшла 
про можливість навчання молоді у Канаді 
за різними освітніми проєктами.

В його роботі взяли участь президент 
консалтингової фірми Володимир Паслав-
ський, проректор з міжнародних зв’язків 
Львівської політехніки, член національної 

комісії з питань реформування 
освіти, головний експерт впро-
вадження Болонського процесу 
професор Юрій Рашкевич, депутат 
Львівської обласної ради Ігор Сте-
фанишин, член Світової асоціяції 
юристів Борис Мудрий, в.о. за-
відувача кафедри іноземних мов 
Наталя Мукан, студенти, маґістри 
й аспіранти, викладачі і представ-
ники засобів масової інформації.

Розмова за круглим столом 
була надзвичайно цікава, пізна-
вальна й викликала жваву дис-

кусію серед молоді, адже багато студентів 
хотіли б продовжити своє навчання за 
кордоном. Володимир Паславський за-
певнив, що фірма, яку він очолює, готова 
надавати послуги українським школярам, 
студентам та аспірантам, починаючи від 
вибору програми, заповнення анкет та всіх 
необхідних документів і аж до приїзду в 
Канаду, а також надавати консалтингову й 
інформаційну підтримку впродовж усього 
навчання. 

Катерина ГРЕЧИН

Вийшов у світ словник лінгвістичних 
термінів „Лексикологія, фразеологія, 

лексикографія“, підготовлений Р. Сте-
фурак та І. Бабій під орудою професора 
М. Голянич.

Українська мова належить до найбагат-
ших мов світу. Вона має значні нашаруван-
ня, використання яких збагачує різноманітні 
ділянки пізнання слів та термінів різних 
наукових шкіл. Складним є окреслення 
значення терміносистем ― найскладніших 
ділянок українського мовознавства. Саме 
тому група науковців Прикарпатського 
національного університету імени Василя 
Стефаника Р. Стефурак та І. Бабій під ору-
дою професора М. Голянич підготувала для 
студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів словник лінгвістичних термінів 
обсягом 271 сторінка.

У ході навчання курсу „Сучасна укра-
їнська літературна мова“ слід взяти до 
уваги те, що рецензований нами словник 
творився протягом тривалого часу пред-
ставниками різних наукових шкіл і тому, 
мабуть, цікаво виявляти й надалі сучасний 
стан лінгвістичних наук терміносистем, 

які відображають суть явищ, опираючись 
саме на цей словник.

Позитивною характеристикою видання 
є те, що в ньому подано досить широкий 
перелік лексикографічних праць, ви-
користаних як приклади у словникових 
статтях та список використаної літератури 
давнього періоду, зокрема Словник ста-
роукраїнської мови, Історичний словник 
української мови ХVІ — першої половини 
ХVІІ століть — абсолютні (повні). Автор 
наводить чимало випадків антонімів, лек-
сичних синонімів, різноманітних дублетів: 
лексичні дублети, абсолютні (повні), авто-
номні слова, активний словник, активні та 
пасивні фразеологізми, багатозначність 
і омонімія, багатозначність і синонімія, 
багатозначність фразеологічної одиниці.

Реєстр словника містить 665 найужи-
ваніших словникових статей лексикології, 
фразеології та лексикографії. Частину 
статей словника побудовано так, що до 
кожної реєстрової подано кілька визна-
чень наведеного терміна. 

Левко ПОЛЮГА, 
професор кафедри української мови 

Львівської політехніки

олімпіяда

Запрошуємо 
програмістів 
позмагатися

29 жовтня 2011 року відбувся 
1-й (заочний) тур Олімпіяди 
з програмування, яку прово-
дить Інститут комп’ютерних 
наук та інформаційних 
технологій Львівської по-
літехніки. В олімпіяді взяло 
участь більше 50 учнів 
шкіл, коледжів та студентів-
першокурсників зі Львова, 
Дрогобича, кам’янця-
Подільського, Черкас, Луць-
ка, Рівного та инших міст.

За 9 годин учасники мали 
розв’язати шість задач із 
різних розділів програму-
вання. Найкраще із цим 
завданням справились 
Олег Припін, Олег Собашко 
(розв’язали всі 6 задач), 
Богдан Пляченко, Олег 
Гоян (5 задач), Володимир 
Омелян, Віктор Демчин-
ський (3 задачі), Богдан 
Василишин, Сергій Аксьо-
нов, Андрій Гавриш, Олексій 
Матейко, Андрій Купецький, 
Маріана Турбал, Іван Кон-
стантиновський (2 зада-
чі), Володимир Кравчук, 
Олександр Слюсарь, Юлія 
Прач, Володимир Соколов, 
Руслан Белзюк (1 задача).

Усіх переможців запрошуємо 
до другого (очного) туру 
олімпіяди, який відбудеть-
ся 3 грудня 2011 року у 
приміщенні студентської 
бібліотеки Львівської по-
літехніки (вул. Митрополита 
Андрея, 1).

Додатково запрошуємо 
Юрія Барнінця, Романа 
Багрія, Володимира Чмира, 
Василя Мосіюка, Андрія 
Бойка, Олександра Панчо-
ху, Мар’яна Федіва, Павла 
Козлова, Мар’яна Пріцака, 
Сергія Луцка.

Вітаємо всіх переможців та 
учасників олімпіяди, бажає-
мо успіхів і надалі!

Наталя ШАХОВСЬкА,
декан базової освіти ІкНІ

Львівської політехніки

книжкова полиця

Вивчення слів, фразеологізмів і термінів 
у навчальному процесі

круглий стіл

Закордонні освітні проєкти
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соціяльні проєкти

Спільна праця — 
задля дітей
В мерії Львова відбулася кон-

ференція „Задля дітей“, на 
якій розглядали питання сис-
тематичної праці у сиротинцях, 
школах-інтернатах і дитячих 
будинках міста й области. Метою 
конференції було налагодження 
контактів з координаторами 
різних організацій церковного 
життя і міської ради. Організато-
рами виступили Центр опіки сиріт 
і Львівська архієпархія уГкЦ. 

Проєкт Центру опіки сиротами пре-
зентував свою діяльність як душ-
пастирську, харитативну роботу 
з дітьми і працю з волонтерами. 
Відбулася презентація дитячого 
будинку сімейного типу сестер 
Пресвятої Родини (м. Бібрка), 
який діє з 2007 року. Міська рада 
надала сестрам будинок, де вони і 
облаштували сиротинець. 

Презентували й проєкт отців Селе-
зіян — Родинний дім „Покрова“, 
що на Личаківській, 175. Отці 
„усиновили“ 37 дітей і потребу-
ють допомоги і підтримки всіх 
небайдужих людей. 

Представники Центру мирянського 
лідерства УКУ — „Школа Лідер-
ства“ — розказали про програму 
розвитку дитини і її  пристосуван-
ня до самостійного виживання 
після виходу з дитбудинку. 

Волонтери Львівської міської 
ради — це студенти ЛНУ ім. Івана 
Франка, що готують дітей-сиріт 
до вступу у виші. Щодо УДЮМ-
Ків, то вони щовівторка їздять 
у 8-му лікарню (онкологічне 
відділення) і працюють з дітьми, 
заохочують їх до мистецтва. 
Крім цього, вони співпрацюють 
з керівниками ТЮГу, Лялькового 
театру, галерей, організовують 
туди походи дітей. 

Християнські організації, що до-
помагають знедоленим дітям 
(семінаристи Львівської духовної 
семінарії Св. Духа, молодіжна 
християнська спільнота „Світло 
Христа“, УМХ, волонтерський рух 
Центру опіки сиріт „Руки допомо-
ги“) презентували свої проєкти.

Юлія МАкСИМОВИЧ, 
студентка ІХХТ  

Львівської політехніки

[МОЛОДІжНА ПОЛІТИкА]

Урочистості з нагоди відзначення 93-ї 
річниці утворення ЗУНР відбулися 1 

листопада у Львові. Керівники міста та 
области, громадські діячі та звичайні 
львів’яни взяли участь у покладанні 
квітів до Меморіялу воїнам УГА на 
Личаківському кладовищі.

ГО „Товариство пошуку жертв вій-
ни „Пам’ять“ провело театралізоване 
військово-історичне дійство „Леґіо-
нер“, відтворивши події 1918 року. Біля 
головного входу у міську раду члени 
товариства влаштували контрольно-
перепускний пункт українських стріль-
ців. Вартові, одягнуті в австрійські 
військові однострої, споряджені та 
озброєні за взірцем 1918 року, із синьо-

жовтими стрічками на рукавах, зобра-
зили збройне формування Західно-
Української Народної Республіки. Укра-
їнські стрільці роздавали працівникам 
та відвідувачам мерії інформаційні 
листівки про створення ЗУНР.

В обідню пору від Львівського націо-
нального університету ім. І. Франка роз-
почалася урочиста хода до Янівського 
кладовища. За тим самим маршрутом 
згодом відбувся марш-похід на вшану-
вання загиблих пластунів під час воєн-
них дій 1918 року. Його організувала 
пластунська станиця „Львів“. А ввечері 
на майдані перед ЛНУ ім. І. Франка та 
на вул. Листопадового чину утворили 
ланцюг з лампадок.

Н. П.

веселі і найкмітливіші 

Політехніки вибороли півфінал
Команда КВН Львівської політехніки „Загорецька Людмила Степанівна“ вибо-
рола півфінал Відкритої телевізійної ліги „Європа“. Чвертьфінальний поєдинок 
відбувся 6 листопада. За результатами двох ігор у півфіналі змагатимуться ще дві 
команди — „Коліжанки“ (Львів) та „Ейяфьядлайокюдль“ (Прилуки-Чернігів). 

Житлово-побутовий відділ Студ-
містечка Львівської політехні-

ки завжди організовує ряд цікавих 
розважальних заходів, які студент-
ська молодь може відвідати на 
дозвіллі. 

Так з 8 листопада для усіх зацікав-
лених стартували безкоштовні семіна-
ри з кіномистецтва. А 9 листопада на 
спортивному майданчику поблизу сту-

дентського гуртожитку № 10 відбулися 
показові виступи з паркуру, воркауту 
та фаєршоу. Це все супроводжувалося 
музикою та гарним настроєм. 

10 листопада о 19.30 усі охочі змо-
жуть переглянути стару комедію „Опе-
рація И“. Фільм демонструватимуть у 
рамках проєкту „Студентський кіно-
клуб“ у приміщенні актової зали сту-
дентського гуртожитку № 11.

Н. П.

свято державности

Львів відсвяткував річницю ЗУНР

на дозвіллі

Вільний час з користю
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Стефанія Шабатура належить до 
покоління борців, які принесли не-

залежність нашій державі. Ця жінка 
з творчої когорти, яку доля випробу-
вала виправно-трудовими таборами, 
з тих, хто відчув на собі весь цинізм 
радянської системи. Але таке життя 
виробило в цій, на перший погляд 
делікатній жінці з глибокими блакит-
ними очима, які й нині випромінюють 
молодість, безмірну силу і міцність. 

Незнищенність 
відродження 

Відома художниця вийшла з селян-
ської родини (народилася в селі Іванє-
Золоте Заліщицького району Терно-
пільської области), в якій були творчі 
самородки — скульптори, майстри 
по каменю, будівничі церков. Талант 
малювати успадкувала від мами. 

Після закінчення школи було львів-
ське художнє училище ім. І. Труша, по-
тім інститут. Спершу все складалося до-
сить добре: молода художниця, авторка 
гобеленів „Довбуш“, „Леся Українка“, 
„Іван Котляревький“, „Касандра“ та ин. 
брала участь у різноманітних виставках, 
викладала в художньому училищі, ста-
ла членом Спілки художників України… 

У середині 60-х років минулого 
століття настало нове національне 
відродження. Завдяки „Хрущовській 
відлизі“ молодь почала гуртуватися, 
організовувати вертепи, вечори і 
конкурси Шевченкової поезії, співати 
українські пісні… Але вже з 1967 року 
почалися арешти, суди: 15 листопада 
1967 року ― суд над В’ячеславом Чор-
новолом, 17 листопада 1970 року ― 
над Валентином Морозом і т. д.

На Новий рік (1972-ий) творча 
компанія традиційно організувала 
вертеп. Тоді до Львова приїхав Василь 
Стус (він лікувався в Моршині). Пані 
Стефа пригадала, як вони йшли по 
вулиці Дзержинського попри КДБ й 
Ірина Калинець зауважила, що Новий 
рік, а у кабінетах світиться. Вона тоді 
інтуїтивно відчула біду.

Вже з самого ранку 12 січня до 
художниці „навідалися“ дев’ятеро 
людей на чолі з начальником слідчого 
відділу. Від шостої години ранку до 
сьомої вечора в квартирі проводили 
обшук. Її  підозрювали у зберіганні 
заборонених матеріялів ― самвидаву 
і „Українського вісника“. 

— Нічого особливого в мене не було. 
З літератури самвидаву була книжка 
В’ячеслава Чорновола „Лихо з розуму“ 
(її не знайшли), збірочка віршів Миколи 
Холодного, яку Іван Гель видрукував 
самвидавом (подарував мені напере-
додні арештів, на день народження), 
кілька переписаних віршів Симоненка 
та збірка Василя Стуса „Веселий цвин-
тар“. Нас заарештували, як кажуть, за 
підозрою в участі, — каже художниця. 

Улітку 1972 року Стефанію Шабату-
ру засудили за статтею 62 частини 1 КК 
УРСР до 5 років ув’язнення у таборах 
суворого режиму та 3 років заслання, 
прирікши авторку славнозвісного 
гобелену „Касандра“ на заборону 
малювати. Художницю звинуватили в 
антирадянській агітації та пропаганді, 
інкримінуючи розповсюдження маши-
нописних збірок Василя Стуса, Миколи 
Холодного та статті Валентина Мороза 
„Серед снігів“. 

На початку 1972 року за ґратами 
опинилися всі лідери шістдесятництва. 
Список сягнув сотні осіб. За цим стояли 
сотні обшуків; тисячі людей тероризу-
вали допитами. 

Нікому із заарештованих не інкри-
мінували „зради Батьківщини“, а лише 
„антирадянську агітацію і пропаганду“ 
(ст. 62 КК УРСР). Але майже всі провідні 
діячі шістдесятництва отримали макси-
мальний вирок — 7 років ув’язнення 
в таборах суворого режиму та 5 років 
заслання; були етаповані в Мордовію 
та Пермську область Росії, далі — у 
Сибір та в Казахстан. 

Вистояти — вижити

Радянська судова система вміла 
принижувати, ламати „непокірних“: 
тривалі допити, які морально спусто-

шували підсудного, наклепи на друзів, 
навіювання сумнівів і розпачу, закриті 
суди, „потрібні“ сусіди в камері… Пе-
ред мордовським табором молода 
жінка побувала у камері смертників у 
Харківській тюрмі, в жахливих умовах 
пересильної тюрми в Потьмі. 

У мордовському концтаборі (Ба-
рашево) зустрілася з однодумця-
ми — Ніною Строкатою, Даркою 
Гусяк, Марією Пальчак. Потому на 
відбування терміну туди прибули 
Ірина Калинець, Ірина Сеник, Надійка 
Світлична. Загалом їх там було близь-
ко тридцяти. Всі ці талановиті жінки 
шили рукавиці.

Але навіть у тюрмах шістдесятни-
ки продовжували боротьбу, готуючи 
й там самвидав, борючись за статус 
політичних в’язнів, захищаючи свою 
честь і гідність усієї нації (з ініціятиви 
„зеківського генерала“ В’ячеслава 
Чорновола з 12 січня 1975 року голо-
дівками і протестами почали відзна-
чати День українського політв’язня), 
добивалися, аби Стусові дали мож-
ливість лікуватися… Голодуваннями 
художниця відстоювала свої авторські 
права, вимагала права малювати, при-
пинити тероризувати маму і надати їй 
прописку у львівській квартирі та ин. За 
„порушення режиму“ Стефанію тричі 
утримували в карцері. 

— Пригадую, взимку було дуже 
холодно — 47 градусів морозу. В кар-
цері, де я сиділа з однією росіянкою, 
нари були розташовані низько над 
землею, а між тими дошками — великі 
щілини, і з них так тягло холодом, що 
неможливо було лежати. А піч засягала 
в камеру лише на половинку, і була 
ледь-ледь тепла. То ми ставали під 
ту „пічку“, одна одну підпирали і так 
дрімали по черзі. 

Всю ту зиму жінка просиділа в 
карцері. Вже пізніше дізналися, що 
карати карцером можуть тільки до 
трьох разів. Стефа Шабатура, окрім 
карцерів, відбула вісім місяців ПКТ і 
пів року в камері-одиночці. 

У 1975 році її відправили „на пере-
виховання“ у львівську тюрму. Саме 
тоді в неї вилучили список усіх заяв, 
їхні копії та малюнки, які були знищені 
(понад 250 творчих робіт та ескізів, в 
тому числі 70 готових екслібрисів). По 
дорозі (у Рузаївці) пані Стефа зустрі-
лася з Василем Стусом (його везли на 
операцію). Вона пригадує цей випадок 
як один з найсвітліших того часу:

нескорені

Найсильніші — вигартувані життям
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— Це була неймовірна картина: 
ми кинулися один до одного, на нас 
почали кричати, напускати собак. Але 
ми все одно з Василем зустрілися, об-
нялися. В потязі їхали у сусідніх купе, 
то цілу дорогу говорили. По сусідству 
були й у Москві (в Бутирках). Там був 
більш демократичний режим, то ми 
навіть обмінювалися записками, пе-
реговорювалися через вікно. Потім 
Василя повезли до Санкт-Петербурга 
(Ленінграда), а мене — до Львова. 

Без посмішки жінка не може гово-
рити й про переліт до Львова: 

— Іду я в хустці, в бушлаті, валянках, 
з рюкзаком на плечах до літака. Люди 
в черзі стоять, а мене з воронка першу 
ведуть, як рецидивіста. Я проходжу 
серед людей і кажу: „Дорогу совєтско-
му політзаключьонному!“. Мене, одну 
жінку, „охороняли“ четверо солдатів.

У Львові художниця й надалі про-
тестувала голодуванням. За це їй не 
дозволяли побачитися з мамою, яка 
щодня приходила до тюрми. Поба-
чення відбулося лише 5 листопада. 
Впродовж півтора місяця жінка по-
стійно конфліктувала зі слідчими, не 
погоджувалася розмовляти з ними. То 
ж її знову „кинули“ на етап у Мордо-
вію. Там до кінця терміну вона „за по-
рушення режиму“ сиділа в карцерах, 
ПКТ чи в одиночках. 

Перед звільненням з тюрми її ще 
раз „провчили“: через увесь Сибір 
етапували аж до Новосибірська (в той 
час жінка хворіла на грип), а через два 
дні сказали, що помилилися, і повезли 
назад через увесь Сибір в Курганську 
область, а вже звідти на заслання — в 
Макушино. Там Стефанія працювала в 
художній майстерні: малювала карту 
Макушинського району, всілякі лозун-
ги, стенди… 

Людям, які жили в 
цьому містечку, роз-
повідали, що вона — 
американський ре-
зидент ЦРУ і ходить 
із пістолетом у сумці. 
З цим теж пов’язана 
цікава історія:

— Одного разу до 
моїх співробітників 
прийшли знайомі. На 
вулиці падав дощ. Я 
заходжу в кімнату, а 
вони почали сміятися, 
бо побачили, що в 
мене з сумки стир-
чить прут з парасолі. 
Кажуть: пістолет ви-
глядає з сумки. 

Рідний чужий Львів

Після заслання Стефа Шабатура по-
вернулася до рідного Львова (2 грудня 
1979 року). Але й тут її чекали випробу-
вання: їй не дозволяли прописуватися 
у власній квартирі, а через відсутність 
прописки погрожували завести справу 
за порушення паспортного режиму. Це 
так влада мстила за те, що пані Стефа 
була членом Гельсінкської групи. 

Проблеми були і з працевлашту-
ванням. Певний час художниця пра-
цювала двірником. Це був неабиякий 
скандал, який вийшов за межі СРСР — 
про це говорили по радіо „Свобода“. 
Потім знайшла роботу в текстильно-
галантерейному об’єднанні, де робила 
зразки для текстильної промисловос-
ти, для художніх виробів. 

Наприкінці 80-х років „шістдесятни-
ки“ знову у вирі громадського життя: 
влаштовували демонстрації, мітинги, 
молебні. На той час розпочався ак-
тивний рух за леґалізацію Української 
Греко-Католицької Церкви, за відро-
дження Марійського товариства. 

Стефанія Шабатура була активним 
співзасновником Марійського това-
риства „Милосердя“, брала участь у 
роботі організації „ Меморіял“ та На-
родного Руху України, в 1990 році стала 
депутатом ЛМР першого скликання. 
Рішенням сесії ЛМР художниця в чис-
лі трьох депутатів удостоєна вперше 
над Ратушею підняти синьо-жовтий 
прапор.

Сьогодні кавалер ордена Святої 
Ольги ІІІ і ІІ ступенів та ордена „За 
мужність“ Стефанія Шабатура очолює 
Марійське товариство, молиться за 
Україну, працює на благо церкви та 
втілює творчі задуми. 

Наталія ПАВЛИШИН

[•] Зустріч Нового року у Львові (1972). Зліва направо: 
Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, пані 
Садовська (мати Ганни), Ірина калинець, Ганна Садовська, 
Михайло Горинь. Сидять: Стефанія Шабатура, Мар’ян 
Готало, невідомий

коротко

6 листопада, у день 200-річчя від 
дня народження Маркіяна Шаш-
кевича, обласна та місцева влада 
Львова поклала квіти до пам’ятника 
видатному українцеві. В урочис-
тій церемонії взяли участь голова 
Львівської облдержадміністрації 
Михайло Костюк, міський голова 
Львова Андрій Садовий, заступники 
голови ЛОДА, керівники управлінь 
та відділів, представники громад-
ськости Львівщини. Академічна 
хорова капела України „Трембіта“ 
виконала музичний твір „Квітка зем-
ная“ на слова Маркіяна Шашкевича 
та Духовний гимн України „Боже 
великий, єдиний“.

З 1 до 30 листопада проходить 
загальнообласна інформаційно-
просвітницька профілактична кам-
панія щодо активного виявлення хво-
рих на ВІЛ-СНІД з метою збереження 
їхнього здоров’я і здоров’я инших 
людей. Подбати про своє здоров’я — 
пройти огляд мають можливість і 
політехніки. Анонімне обстеження 
можна пройти щоденно, окрім ви-
хідних, у спеціяліста у поліклінічному 
відділенні 10 міської лікарні.

19 листопада минає 22 роки з часу 
перепоховання на Байковому кладо-
вищі в києві Василя Стуса, Юрія Лит-
вина та Олекси Тихого, які загинули 
в неволі в 1984 — 1985 рр. на уралі. 
Депутати Львівської міської ради на 
сесії 3 листопада ухвалили заяву до 
Президента України, Державного ко-
мітету телебачення і радіомовлення, 
Національної телекомпанії України 
і Львівської обласної державної 
телерадіокомпанії, у якій просять 
показати фільм про Василя Стуса 
„Просвітлої дороги свічка чорна“ (ре-
жисер Станіслав Чернишевський). 

Відтепер в україні щороку 20 лютого 
відзначатимуть День соціяльної 
справедливости. Відповідний указ 
№1021/2011 4 листопада підписав 
Президент України. В Указі наголошу-
ється, що День соціяльної справед-
ливости проводитиметься з метою 
привернення уваги суспільства, 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських органі-
зацій до вирішення питань соціяльної 
справедливости та необхідности 
спільної побудови в Україні суспіль-
ства соціяльної справедливости.

За матеріялами інформаґенцій
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видатні українці

Дітям дав читанку, 
а народові — ім’я

Маркіян Шашкевич виконав послане 
Богом та Долею призначення доклас-
тися до самоусвідомлення народу, ви-
яву його духовного єства, української 
душі. Віддав йому силу свого невми-
рущого духу, багато вклав у генетичну 
основу наступних поколінь. Він указав 
галичанам дорогу, якою вони мають 
іти; проголосив ідеали, котрі треба 
сповідувати; зберіг мову, яку належить 
плекати, а не „чужую полюбляти“; 
творив нову літературу, нестачі якої 
прагнув зарадити. Дітям дав читанку, 
а народові — ім’я. Став натхненником 
культурно-освітнього угруповання 
„Руська Трійця“, а виданий спільно 
із побратимами І. Вагилевичем та 
Я. Головацьким альманах „Русалка Дні-
строва“ став етапним, мав переломне 
значення в розвитку рідного письмен-
ства, а за визначенням І. Франка, був 
„явищем наскрізь революційним“. „В 
Шашкевичевих віршах у нас перший 
раз повіяло духом поезії XIX віку“.

„Шашкевич обік гарної людової 
мови, щирого та сердечного тону мав 
у своїх писаннях іще щось, чим мусить 
подобатися і чого не було у жодного з 
його товаришів. Він мав відвагу й дар 
висловити досить виразно, а бодай 
для тогочасних прибитих русинів до-
сить зрозуміло все те, що їх боліло, 
чого вони бажали і чого надіялися“ 
(І. Франко).

На запитання: „Які були ваші голо-
вні наміри під час створення цього 
збірника і написання статей?“ Маркіян 
Шашкевич відповів: Я випробовував 
свої сили руською мовою, оскільки це 
моя рідна мова, яка значно відрізня-
ється від мови церковної і великоро-
сійської (московської), і хотів заложити 
наріжний камінь для її дальшого роз-
витку і тим самим зарадити нестачі 
руської літератури. В час написання 
статей моїм головним наміром було 
сприяти розвитку руської мови і літера-
тури цією мовою настільки, наскільки 
вистачало моїх слабких сил.., я шукав 
її (руської мови. — В.Г.) в мові народу“. 

Забули про місце 
поховання, але не 

забули заслуг

Не найкращі місця праці дісталися 
М. Шашкевичу — глухі, нужденні села, 
дрібні парохії: Гумнисько, Нестаничі, 
Новосілки. Життєвий шлях битий, 
тернистий, з юних років хворів. По-
етичному талантові поета-романтика 
розквітнути не судилося.

Гірка доля і важка недуга заслонила 
перед ним світ у молодому віці — по-
мер 7 червня 1843 р. (на 32 році життя). 
Був похований 10 червня у Новосілках 
Ліських Золочівської округи (нині 
Буського району) на Львівщині у ко-
мірному гробівці. І про місце його по-
ховання скоро забудуть. Забудуть про 

місце поховання, але не забуватимуть 
про ініціятора відродження в Галичині.

Згадає М. Шашкевича Головна 
Руська Рада і Собор руських учених у 
дні Весни народів 1848 р. (декламува-
ли вірш Миколи Устияновича „Згадка 
за Маркіяна Шашкевича во вічную 
Єго пам’ять“). Сам М. Устиянович у 
своїй промові назве у числі творців 
української літератури і мови літе-
ратурної І. Котляревського, Г. Квітку-
Основ’яненка, Т. Шевченка, „незабвен-
ного нашого“ М. Шашкевича. Віддасть 
належне М. Шашкевичу член „Руської 
Трійці“ Я. Головацький у своїй універ-
ситетській лекції про перші кроки нової 
української літератури в Галичині. Після 
видання „Русалки Дністрової“ це був 
другий наголос на ролі та місці М. Шаш-
кевича в духовній історії Галичини.

І треба було багато років, щоб гали-
чани усвідомили, ким був Шашкевич 
для Галичини, яка його роль і значен-
ня в історії духовности народу. Треба 
було, щоб зусиллями народовецької 
молоді, конкретними справами укра-
їнства письменством, періодикою і 
публіцистикою — у 60-х роках почався 
новий прогресивний рух. Віще слово 
Тараса Шевченка долинуло сюди з Ве-
ликої України, і оживилося культурне 
життя в Західній Україні — галичани 
повернулися до Маркіяна Шашкевича, 
і Шашкевич повернувся до них своїми 
творами, ідеями, стремліннями.

Почалося проведення літературно-
мистецьких вечорів з нагоди річниць 
М. Шашкевича, урочистости на честь 
виходу „Русалки Дністрової“. Один з 
перших таких вечорів, пов’язаний із 
25-ю річницею від дня смерти М. Шаш-
кевича, відбувся 1 березня 1868 р. у 
Відні — за ініціятиви українського сту-
дентського товариства „Січ“ (вступне 
слово А. Вахнянина). У Львові 25 червня 
1872 р. заходами Товариства „Просві-
та“, відбувся музично-декламаторський 
вечір (доповідь О. Огоновського, виступ 
К. Устияновича).

У  70 — 80-х  pp.  культурно-
просвітній рух у Галичині набирає 
нових форм. Ідеї Шевченка, слово 
Шашкевича поширюються серед усіх 

Довга дорога до слави
До 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича
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верств і станів галицької суспільности. 
1868 р. засновано „Просвіту“, 1873 р. 
сформовано Товариство ім. Шевченка 
(з 1892 — НТШ). Культурне пробуджен-
ня і освідомлення народу Галичини 
стають реальним чинником. Відтепер 
ушанування імени та пам’яти Т. Шев-
ченка і М. Шашкевича перетворюється 
на проповідування національних ідей. 
Діяння Шашкевича для Західної Украї-
ни, як і чин Шевченка для усієї України, 
набирали національного звучання, 
майже месіянської сутности.

Варто ще раз підкреслити, що 
Маркіян Шашкевич — ініціятор і на-
тхненник видання альманаху „Русалка 
Дністровая“; автор першої в Галичині 
„Читанки для діточок в народних шко-
лах“; один із перших перекладачів 
українською мовою „Слова о полку 
Ігоревім“, Святого Письма. У 1836 р. в 
Соборі Св. Юра він виголосив пропо-
відь рідною мовою, чого досі тут не 
було чути. Маркіян Шашкевич у бага-
тьох ділянках громадсько-культурних 
та духовних починань був першим!

Тематичне і жанрове багатство 
його, здавалось би, невеликої спад-
щини також викликає зачудовання, 
лінгвістичні осяги, починаючи від 
розправи „Азбука і абецадло“, ре-
формування правопису, незаперечні. 
У цій українознавчій ділянці він був 
справжнім новатором, „великим 
естетом-лінгвістом“ (Митрополит Ан-
дрей Шептицький).

Ішли на цвинтар 
русинами,  

поверталися — українцями

Через пів століття з дня смерти Маркі-
яна Шашкевича Головний виділ „Про-
світи“ ухвалив перенести тлінні останки 
великого Покійника з Новосілок до 
Львова. Але чому аж через 50 років? 
Чому так довго ішли до Шашкевича? 
А тому, що галицьким українцям тре-
ба було позбутися москвофільського 
баламутства, відкинути польсько-
німецьке мовне відступництво, як і 
відмовитися від австро-русинських 
орієнтацій та упевнено вибирати укра-
їнський напрям розвитку нації, спільно 
із наддніпрянцями ставати одним на-
родом. Через велику працю „Просвіти“, 
сподвижництво Наукового товариства 
ім. Шевченка, через нові віяння доби.

Пора та настала, і зрозуміли всі, що 
Шашкевич, як і Шевченко, за словами 
П. Куліша, може „згромадити навкруг 
себе сліпих, глухих і без’язиких“. У той 
час вже були люди: інтеліґенція, духо-

венство, свідома молодь. Слід віддати 
належне і митрополитові Сильвестрові 
Сембратовичу, котрий згромадив 
процесію, провів похоронний похід 
Львовом.

31 жовтня 1893 р. на новосіл-
ківському цвинтарі було відкрито 
гробницю, вийнято домовину Мар-
кіяна Шашкевича, зложено її до цин-
кової. Відбувся чин перепоховання 
на цвинтарі та на майдані біля неви-
кінченої церкви. Панахиди, Богослу-
жения, проповіді (о. Д. Танячкевича, 
о. О. Дольницького), промова голови 
Товариства ім. Шевченка Олександра 
Барвінського, похід до залізничної 
станції Задвіря, віддаленої від села на 
шість кілометрів.

І настав другий день — 1 листопа-
да. Довгоочікуваний день усенарод-
них урочистостей, у котрих Галичина 
мала заявити, що й вона може бути 
об’єднана патріотичною ідеєю і вміє 
віддавати шану своєму Будителю. По 
всіх церквах дзвонили дзвони.

Богослужения у церкві Св. Парас-
кеви П’ятниці, промова голови Това-
риства „Просвіта“ професора Омеля на 
Огоновського, панахида перед двір цем 
Підзамчі, яку відправив митрополит 
Сильвестр Сембратович… Величавий 
десятитисячний похід (на світлині) 
рушив містом до Личаківського кла-
довища і тривав три години. Промова 
голови Ради, послів, Юліяна Романчу-
ка, віце-ректора семінарії о. М. Мрица. 
Такого урочистого обходу, стільки 
народу та вінків місто ще не бачило, 
таких духовних співів Львів ще не чув.

Останній шлях Шашкевича до місця 
вічного спочинку прокладав народові 
дорогу до самопізнання й поступу, а 
Поетові відкривав шлях до пам’яти 
майбутніх поколінь, до вічної слави.

На святковому концерті в Народно-
му Домі мистець Корнило Устинович 
сказав: „Не будь Маркіяна — не було б 
з нас русинів“ (замінімо тут лише одне 
слово замість „русинів“ скажімо „укра-
їнців“, і все стане зрозумілим). Нині 
ми кажемо: „Того дня галичани ішли 
на Личаківський цвинтар русинами, а 
поверталися — українцями!“. 

На Білій Горі в Підлиссі 

Вияв усенародної пам’яти Маркіяна 
Шашкевича сягнув вершин культу на-
прикінці XIX — на початку XX ст. Най-
більшого розмаху набули святкування 
у сторіччя від дня народження Поета 
1911 року.

Нарешті після того, як у 1906 р. було 
споруджено надгробний пам’ятник 

М. Шашкевичу, виникла думка про по-
будову пам’ятника на батьківщині по-
ета. Зійшлися на пропозиції, що це мав 
бути символічний високий хрест, який 
би „був видний на всю Україну“, а місце 
встановлення — Біла Гора в Підлиссі.

29 жовтня 1911 р. там було відкрито 
і освячено пам’ятник Маркіянові Шаш-
кевичу. Хрест — авторства архітектора 
Олександра Лушпинського. Відтепер 
Біла Гора в Підлиссі стала посестрою Чер-
нечої Гори в Каневі, а сам пам’ятник — 
національно-релігійною святинею, 
величавим символом. І ці монументи 
ніби перегукувалися у просторі та віках.

Святкування 100-літніх роковин 
Поета проходили й у Львові. У неділю, 
5 листопада, велике всенародне свято 
відбулося на Святоюрськім майдані. 6 
листопада Маркіянове свято пройшло 
і в Духовній семінарії, де Богослужіння 
відправив Кир Андрей Шептицький.

Київська газета „Рада“, єдина тоді 
україномовна газета в підросійській 
Україні, відгукнулася статтею з нагоди 
100-річчя від дня народження, від-
криття в Підлиссі пам’ятника Маркіяну 
Шашкевичу. Часопис звернув увагу 
на головну рису діяльности „благо-
родного прихильника рідного наро-
ду“ — на її всеукраїнську вагу, „на те 
значення, яке мав Шашкевич не тільки 
для тіснішої своєї вітчизни, але й для 
всієї України. Це справді, був діяч, що 
не обмежувався тісними закутками і 
горизонтами, а сягав поза їхні межі, 
прозираючи орлім оком за політичні 
кордони, обнімаючи своєю братер-
ською любов’ю всі краї, де лунає укра-
їнське слово, де живе рідний народ“. 

„Вся Україна повинна з шанобою й 
глибокою вдячністю згадати нині апос-
тола Наддністрянської України й сим-
вол всеукраїнського єднання. Маркіян 
Шашкевич — всеукраїнської ваги діяч і 
місце йому давно вже готове в нашому 
національному пантеоні, серед инших 
діячів такої ж всеукраїнської ваги“. 

Паломництво на Білу Гору стало 
традицією, відновилося воно і в наш 
час. Кожного року в день народження 
і кончини українці йдуть до могили 
на поклін до отця Маркіяна, стають 
ближче до поета Шашкевича. Його 
духа, слова і чину. Першої неділі 
серпня піднімаються на Білу Гору до 
Хреста-пам’ятника: у величі постаті 
Маркіяна Шашкевича, в голосі Поета-
будителя черпають упевнености в 
незнищенність нашої духовности, 
сили — у поступованнях, віри — в день 
прийдешній.

Василь ГОРИНЬ,
кандидат філософії
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Минула п’ятниця потішила поці-
новувачів живопису відкриттям 

двох невеликих виставок, твори яких, 
якби їх експонувати в одному при-
міщенні, об’єднали б небо і землю, 
духовне і матеріяльне. 

Спільна виставка Наталі Русецької 
та Наді Ямнич „Колір невидимого 
світу“ зібрала прихильників сакраль-
ного мистецтва в галереї „Ікон-Арт“. 
Творчість цих двох мисткинь вперше 
було представлено у Львові у ширшому 
форматі — досі її можна було побачити 
лише у колективних виставках. Ната-
ля Русецька традиційну іконографію 
осмислює по-новому, хоч і відчутний у 
її роботах вплив Юрія Новосельського. 
Натомість Надія Ямнич у своїй творчос-
ти зосереджується не на сюжетності, 
а на ликах-обличчях. У їх простоті зо-
браження проглядають паралелі з на-
родними масками — окремі роботи не 
намальовані, а виліплені з гіпсу.

Зовсім инший світ постав перед 
тими, кого зацікавила назва другої 
виставки — „Крим, серпень, спека…“. 
Її автор — художниця Олена Цілуйко. 
Дівчина малює натюрморти, робить 
ляльки з пап’є-маше, але у „Мистець-
кій рамарні“ виставила кілька своїх 
пейзажів.

Ірина Павліченко, власниця цього 
художнього салону про експозицію 
розповіла таке:

― Це друга персональна виставка 
Олени Цілуйко. Під враженням від 
торішньої подорожі до Криму, а влас-
не до Судака, вона малювала етюди. 
Повернувшись додому, мала багато 
ескізів, деякі їй не подобались, деякі 
допрацювала — і вийшла виставка з 
восьми картин. Художниця, хоч і є до-
волі відкритою особистістю, шукала 
безлюдні куточки, щоб спокійно їх 
оглянути і відчути настрій того старого 
розпеченого сонцем каміння. Тож море, 
як бачимо, на її картинах трохи відійшло 
на другий план.

В обох галереях виставки тривати-
муть майже до кінця листопада. Ще є 
час побачити їх світи самому…

Н. Я.

На сайті нашої газети www.audytoriya.
lviv.ua 7 листопада у фінал вийшло три 
композиції. Третє місце не здобула жод-
на композиція, зате друге — одразу аж 
дві — „Рідне місто“ у виконанні Надії 
Гураль і „Країна ілюзій“ від „Димної 
суміші“. Половина наших читачів роз-
ділила свої голоси порівну між цими 
піснями. А переможцем стала „Пісня 
світла“ групи „Mad Heads XL“ — друга 
половина слухачів, тобто 50% поділяють 
оптимістичні переконання виконавців: 
„немає біди і зла нема, ніхто не один і 
не сама, є тільки радість, любов і сміх, 
є світло від сонця одне на всіх“.

Переможців-вгадувальників і цього 
разу, на жаль, не виявлено. Тож гарні 

призи залишаються у редакції. Але ми 
складаємо новий список із добрих ком-
позицій, тобто продовжуємо конкурс 
і чекаємо на ваші активність і версії-
прогнози.

За нових учасників можна голосу-
вати до 21 листопада. Процедура ця 
проста — надсилаєте свій музпрогноз 
на нашу редакційну скриньку info@
polynet.lviv.ua, якщо вгадуєте пере-
можця, то отримуєте подарунок! Щоб 
швидше він потрапив до вас, зазна-
чайте хоч якусь мінімальну інформацію 
про себе — ким ви є, телефон тощо. Хай 
щастить! J

Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО

коротко

4 листопада у Львові в книгарні 
„Є“ американська письменниця 
українського походження Ірена 
коваль репрезентувала свою нову 
книгу. Назва твору — „Балерина 
без пуантів“ (фантазія для дорос-
лих дітей). Це притча про сучасний 
світ, де предметом комерції стає 
все і, насамперед, жіноче тіло та 
таємні бажання споживачів. Не 
продаються тільки дитяча душа і 
доброта.

3 листопада у Львові та 5 — 6 
листопада у києві відбувся показ 
підбірки французьких короткоме-
тражок „Французьке Rendezvous“. 
Шість різних за проблематикою 
фільмів особисто представила 
франко-італійська сценаристка і 
режисер К’яра Мальта. У Львові 
вона провела майстер-клас на 
тему „Розкриття власної ідентич-
ности у створенні фільму“, а у 
Києві — творчий вечір.

5 листопада у Львові в Палаці спор-
ту „україна“ відбувся „Lokal!Fest“. 
Цей фестиваль проходив у Львові 
вже вдруге. Хедлайнерами цього 
року були „Тартак“, Тарас Чубай 
і „Плач Єремії“, а також леген-
дарна рок-група з Білорусі „Ляпіс 
Трубецкой“ з новою програмою 
„Грай!“.

11 листопада в концертному залі 
Львівської філармонії — ювілей-
на авторська програма Теодора 
кукурузи „Бог! україна! Любов!“. 
У програмі візьмуть участь на-
родний артист України Василь 
Попович, заслужені артисти Остап 
Стахів, Ольга Щербакова, Василь 
Пушкар, Галина Довбецька, дует 
„Ріка життя“, дует „Скриня“, гурт 
„Львівські музики“ та инші.

кав’ярня-галерея „Штука“ запро-
шує переглянути виставку світлин 
на тему „Ті, без кого Львів — не 
Львів“ та вибрати найкращу 
роботу. З 10 серпня, часу початку 
конкурсу, до 30 вересня кав’ярня 
зібрала 92 фотографії авторів 
з різних куточків України. Журі 
відібрало 31 найкращу. Вибрати 
переможця можна, завітавши до 
30 листопада в галерею, а також 
через голосування на сайті http://
lviv-online.com/ua.

За матеріялами інформаґенцій

хіт-парад

Хай переможе ваш кумир!

палітра

Видимий і невидимий світ у кольорі
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Володимир Андрієнко навчається на третьому курсі Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Львівської політехніки. Але крім новітніх технологій, він 

цікавиться сучасною світовою художньою літературою і пробує себе в журналістиці та 
художній прозі. у його творах відчутний хист до психологічного аналізу, небайдужість 
до проблем молоді і сьогодення загалом. Сьогодні, завершуємо публікацію оповідання 
„Нарцис“, яке, сподіваємося, викличе зацікавлення наших читачів

Френк оторопів. Як тепер 
підійти до неї, як глянути 
в очі — після того, що він 
зробив?! Він тоді просто 
„відшив“ ї ї.  Сказав, що 
йому потрібно вчитись, 
а стосунки заважатимуть 
цьому. Але ще гірше, що 
згодом, на одній із ве-
чірок, добре сп’янілий 
Френк бовкнув комусь, 
що йому Джессіка взагалі 
ніколи не подобалась, що 
він просто ї ї використав, 
бо „пацани сказали, що 
мені це не вдасться, але 
я їм показав, на що я здат-
ний!“. Його п’яне базікан-
ня переказали Джесс…

Все це миттю спливло 
в пам’яті Френка, і най-
більше, чого він хотів у 
цю мить, — поверну ти 
минуле назад, щоб у його 
житті не було того дня, не 
було тих дурнуватих слів. 
Парубок аж стиснув ку-
лаки від безсилля випра-
вити помилку. Тільки за-
раз, побачивши ї ї, Френк 
зрозумів, наскільки йому 
небайдужа ця дівчина. 

Джессіка глянула на 
нього трішки здивовано 
і розчаровано, усміхну-
лась своєю чистою, не-
підробною посмішкою і 
промовила:

― Чого тобі?
Френк не зміг нічого 

відповісти. 
Позаду нього проти-

снувся якийсь чорнявий 
хлопець і, підійшовши до 
Джессіки, обійняв ї ї.

― Ти не сумувала без 
мене?

Дівчина радісно взяла 
хлопця за руку і пішла з 
ним танцювати… 

А Френк? Френк… га-

небно утік. Він біг вули-
цею, не звертаючи ні на 
що уваги, і раптом відчув, 
що на його очах виступи-
ли сльози. Такого з ним 
ще ніколи не було…


Френк лежав на ліжку в 
одних трусах і дивився в 
стелю. Він навіть не помі-
тив, як у кімнату зайшов 
Джейсон.

― Френ, що з тобою? 
Ніколи не бачив тебе та-
ким… 

― З тобою ніколи не 
траплялося щось таке, що 
перевертає твій світ? Ніби 
в одну секунду все стає 
не таким, іншим, зовсім 
протилежним. Те, що ти 
вважав безглуздим, стає 
частинкою тебе, — про-
мовив і  важко з і т хнув 
Френк.

― Ус яке  бу в а л о,  — 
Джейсон не знав, що від-
повісти. — Заплющуй очі 
і спи. Ранок мудріший від 
вечора.

Френк заснув одразу і 
спав без сновидінь. 

Та ранок нічого нового 
не приніс. Френк проки-
нувся з тим самим відчут-
тям, з яким і заснув, — з 
відчуттям спустошеності. 
Джейсон ще спав, оскіль-
ки на першу пару не йшов. 

Френк приготував собі 
каву і випив ї ї, закуривши 
водночас цигарку. Потім 
одягнув свою улюблену 
накидку з капюшоном, 
н а т я г н у в  н а в у ш н и к и і 
пішов до свого п’ятого 
ко р п ус у,  б е з  жо д н о г о 
бажання слухати лекції. 
Через навушники лунали 
слова англійською мовою 
„такого просто не може 
бу ти“. „Як на зло, ніби 

спеціально“, — подумав 
Френк, крокуючи ще по-
рожньою вулицею. Він 
уже вирішив, що роби-
тиме. 

Хлопець підійшов під 
чет верт ий навчальний 
корпус, де вчилась Джес-
сіка. Опустився на лавоч-
ку і сів чекати. Студенти 
потроху сходились, але 
зовсім неохоче, адже це 
був понеділок. Джессіки 
серед них  не було. І ось, 
коли він уже хотів було 
піти, з -за рог у вийшла 
Вона. Йшла зі своїм хлоп-
цем і весело говорила про 
те, який був прекрасний 
вчорашній вечір,  коли 
несподівано на їхньому 
шляху постав Френк. Па-
рочка зупинилась. Хло-
пець Джессіки знав Френ-
ка, тому одразу став між 
ним і нею, а заступивши 
ї ї, холодно кинув:

― Чого тобі?
― Іди прогуляйся, — 

не менш холодно відповів 
Френк.

Напруження зростало. 
Оби д в а пару бки с т ис -
нули кулаки і вже були 
готові кинутись один на 
одного, коли втрутилася 
Джессіка:

― Все добре, Володю, 
ти йди, я наздожену. 

Хлопець слухняно ві-
дійшов.

― Що тобі потрібно, 
Френ?

― Френ — зву чи т ь, 
як ім’я повії, — сказав з 
гіркотою.

Після короткої паузи 
продовжив: 

― Я хотів тобі сказа-
ти… Все насправді не так… 
Я тоді не розумів цього. 
Так, я знаю… Я придурок 
і не мав права так чинити. 

Я ні з ким не бився об за-
клад, тоді… на тебе. Це 
правда.

― Я знаю. Але й досі 
не розумію, чому ти мене 
покинув. Я ж відчувала, 
що подобаюся тобі. Хоч 
зараз ти мені  скажеш: 
чому?

― Я не планував тоді 
мати якісь стосунки. Та 
Джейсон сказав, що я тобі 
до вподоби. І це відчут-
тя… Ну… Коли ти можеш… 
Викорис т ати… Коли ти 
знаєш, що ти приваблю-
єш, і хочеться це підтвер-
дити. Довести собі ж. Я 
відчував від цього вдо-
волення… А вчора, коли я 
побачив тебе на дискоте-
ці, то зрозумів що ти мені 
ніколи не була байдужа. 
Я ідіот. Але я хочу зміни-
тися, я хочу бути з тобою, 
щоб н іколи бі льше не 
образити, і зробити все, 
щоб ти була щаслива… Я 
вгамую свою гординю, я 
обіцяю… Джесс, я кохаю 
тебе.

― Пів року тому я дуже 
хотіла почу ти ці слова. 
Хоча… Мені тебе жаль. Я 
ніколи не зможу з тобою 
зустрічатись. Але дякую 
тобі за те, що було між 
нами, ад же я зрозумі -
ла, якими можу ть бу ти 
хлопці. Люби краще себе 
і отримуй від цього задо-
волення. А я щаслива з 
Володею…

І пішла. Та вже з від-
стані десяти  метрів огля-
нулась і промовила:

― Я нікому не скажу 
те, що ти розповів про 
себе, бо вірю тобі. Ти ніби 
змінився. І твоє кохання 
ще знайде тебе. Я знаю 
це точно — колись і я була 
така…

проба пера

Нарцис

Закінчення. Початок у ч.ч. 29, 30-31.

[ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ]
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З 27 жовтня до 1 листопада у Львові 
на навчально-тренувальній базі 

літніх видів спорту Міністерства обо-
рони України проходив відкритий чем-
піонат України з пневматичної зброї 
та МП-8 серед дорослих. Комплекти 
нагород розіграли також юніори.

Добре проявили себе на цих зма-
ганнях вихованці Львівського учили-
ща фізичної культури. У швидкісній 
стрільбі випускник ЛУФК Іван Бідняк 
„настріляв“ на бронзову нагороду, а 
у стрільбі з пневматичного пістолета 
ПП-3 здобув командне „золото“. Ще 
один пістолетник училища 14-річний 

Павло Коростильов, незважаючи на 
юний вік, виступав за дорослу команду, 
з якою взяв „бронзу“ у вправі ПП-3. У 
тій же вправі в особистій першості став 
восьмим серед дорослих та четвертим 
серед юніорів. Студентка ІІ курсу Хрис-
тина Бурак у стрільбі з пневматичного 
пістолета посіла 1 командне та 4 осо-
бисте місця серед жінок, а в юніорсько-
му старті стала другою, лише на 0,2 
очки поступившись у фіналі Анастасії 
Бондарук, яка і перемогла у цій вправі.

У стрільбі з пневматичної гвинтівки 
Олександр Царьков став бронзовим при-
зером змагань серед чоловіків, в юніор-
ській категорії перемогу святкував учень 

11 класу Тарас Андрушко. Серед жінок 
бронзова нагорода у Еліни Агліуліної (ІІ 
курс). Ще одна представниця відділення, 
учениця 9 класу Анна Хмельницька вико-
нала норматив майстра спорту України.

У стрільбі по рухомій мішені од-
разу двоє вихованців ЛУФК стали 
срібними призерами: Лев Запотічний 
серед дорослих, а учень 10 класу Юрій 
Мнечник — серед юніорів. Також на 
рахунку Юрія спільно зі студентом 
ІІ курсу Владленом Онопком „бронза“ 
у командній стрільбі серед дорослих. 
Серед юніорок перемогла учениця 10 
класу Марія Крамар.

Наталія ВАСЬО

28 — 30 жовтня у Карпатах, на межі Львівської та Закар-
патської областей, відбувся відкритий чемпіонат Львів-
щини зі спортивного туризму „Пікуяна-2011“. Змагання, 
присвячені 97-й річниці боїв за Ужоцький перевал під час 
Першої світової війни, 93-й річниці створення ЗУНР та 67-й 
річниці визволення України від фашистських загарбників, 
завершилися масовим сходженням на гору Пікуй

Дев’ять команд із Львівської та Закарпатської областей 
успішно фінішували, здійснивши сходження на вершину у 
визначений контрольний час. За умовами змагань, кожна 
команда самостійно обирала маршрут. Найскладніший з 
можливих маршрутів починався на Ужоцькому перевалі. 
Саме його обрали найбільш підготовлені команди — кожна 
з них подолала понад 30 км.

Третє місце, здобувши однакову кількість балів, розділи-
ли туристи зі Львова та команда Ужгородського національ-
ного університету. Друге місце завоювала команда Застави 
„Ужгород“ Федерації скаутів „Галицька Русь“. Абсолютним 
переможцем змагань стала збірна команда львівського 
Туристично-альпіністського центру „Скеля“.

Нагороджували переможців  члени Президії Львівської 
обласної федерації спортивного туризму безпосередньо 
на вершині гори Пікуй. Церемонія розпочалася з виконан-
ня Державного гимну України та привітання президента 
Львівської обласної Федерації спортивного туризму Тараса 
Блистіва та членів оргкомітету змагань.

Крім почесних кубків та дипломів, переможці отримали 
коштовні подарунки — командне туристичне спорядження.

Н. Я.

відкритий чемпіонат України

Львівські юніори  — добрі стрільці

спортивний туризм

Долати кілометри, досягати вершини



17ч. 33 (2753)
10 — 16 листопада 2011

Горизонтально:
3. Італійський фізик ХІХ — ХХ ст., який за допомогою радіо-
телеграфа домігся зв’язку через Ла-Манш, а потім — через 
Атлантичний океан. 7. Місце зустрічі меридіянів. 9. Одиниця 
сили електричного струму. 11. Об’єднання кількох підпри-
ємств однієї галузі. 12. Столиця Туреччини. 13. Дванадцять 
сузір’їв, на тлі яких проходить Сонце у своєму річному русі. 
15. Дуже міцний грубий мотузок, линва. 17. М’яка трубочка 
для крему, зубної пасти, клею. 19. Столиця Тунісу. 21. Хижак 
родини собачих, що живиться переважно падаллю. 22. У 
давньоримській міфології богиня неба, покровителька шлю-
бу, дружина Юпітера. 23. Щорічна американська кінонаго-
рода. 24. Обласний центр України. 26. Курортне місто в Росії 
у Краснодарському краї. 28. Документ на одержання кварти-
ри. 29. Повільний парний танець південно-американського 
походження. 30. Військове майно, захоплене переможцем 
у ворога під час війни; воєнна здобич. 32. Щось нереальне, 
що існує лише в уяві; привид, примара. 34. Рішуча атака 
укріплення, фортеці ворога. 36. Гори в Европі. 37. Доказ 
непричетности звинувачуваного у злочині. 38. Українська 
старовинна обрядова різдвяна пісня.

Вертикально:
1. Філософська поема Й. В. Ґете. 2. Греко-католик. 4. Поль-
ський астроном, який спростував геоцентричну теорію Со-
нячної системи. 5. Сорт білої глини, що її використовують 
для виготовлення посуду. 6. Аеропорт у Парижі. 8. Автор 
ліричних поезій. 10. Французький автогонщик, чотирикрат-
ний чемпіон світу у „Формулі-І“ у 90-х роках ХХ ст. 12. Аме-
риканський космонавт. 14. Ділянка землі, обладнана для 
старту космічних кораблів. 15. Зубатий кит. 16. Борошно 
з підсушеного зерна вівса. 18. Велика, глибока калюжа. 
20. Населення держави. 25. У Стародавньому Римі частина 
леґіону, який налічував 100 вояків. 27. Брат Каїна. 28. Рідкіс-

на тварина родини жирафових. 31. Великий морський рак. 
33. Ансамбль з трьох музикантів. 34. Невеликий заклад, де 
продавали на розлив спиртні напої; корчма. 35. Грошова 
одиниця у Німеччині до введення евро.

Склала Христина ВЕСЕЛА

[ПЕРЕРВА]
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Китайські вчені стверджу-
ють: „До 2050 року нас буде 20 
мільярдів“.

Нісенітниця якась… Для чого 
нам 20 мільярдів китайських учених.

J J J
Університет. Лекція. Професор 

пише крейдою голубого кольору. 
З останніх парт хтось кричить:

― Професоре, голубим не видно!
Професор, продовжуючи писати:

― Нехай пересядуть ближче!

наш календар
16 листопада — День працівників радіо, 
телебачення і зв’язку.

Пам’ятні дати
10.11.1708 — російські війська Петра I 
зруйнували Батурин (столицю України 
часів гетьмана Мазепи), вирізавши всіх 
його мешканців.
10.11.1764 — Катерина II видала маніфест 
про скасування Гетьманщини в Україні та 
усунення з гетьманства Кирила Розумов-
ського.
10.11.1838 — помер український письмен-
ник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов, україн-
ський поет-байкар.
12.11.1889 — народився Остап Вишня, та-
лановитий український сатирик і гуморист.
12.11.1929 — народився Зіновій Красів-
ський, український поет і громадський діяч.
12.11.1967 — у Нью-Йорку розпочав 
роботу Перший світовий конґрес вільних 
українців.
13.11.1793 — помер український письмен-
ник, освітній i церковний дiяч, професор 
Києво-Могилянської академії Iгнатiй 
Максимович.

13.11.1803 — у підземній в’язниці на Со-
ловках помер останній кошовий Запорізь-
кої Січі Петро Калнишевський.
13.11.1922 — Бі-Бі-Сі розпочала свої радіо-
програми.
13.11.1923 — помер Іван Липа, український 
письменник i громадський дiяч.
14.11.1716 — помер Ґотфрід Вільгельм 
Лейбніц, німецький учений, математик і 
філософ.
15.11.1630 — помер Йоганн Кеплер, 
німецький астроном, який відкрив три за-
кони руху планет.
15.11.1912 — народився Андрій Малишко, 
український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричевський, 
знаний український маляр, архітектор, 
графік.
16.11.1717 — народився Жан Лерон 
Д’Аламбер, французький філософ, мате-
матик і просвітитель, один із засновників 
диференційних рівнянь.
16.11.1878 — народився Михайло Пара-
щук, український скульптор, один з авторів 
пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
16.11.1924 — відбулася перша в Україні 
радіопередача з Харкова.
16.11.1952 — померла Соломiя Крушель-
ницька, всесвітньовідома українська 
оперна співачка.
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— Ігоре Миколайовичу, роз-
кажіть про ВТБ Банк: до-
сягнення, плани, продукти 
та послуги.
— Наш головний результат — 
надійна робота і стабільне 
місце у десятці найбільших 
банків України. Запорукою 
цього стала напружена та 
якісна робота. При цьому 
нам довіряє дедалі більше 
громадян України: кількість 
кредитів і депозитів у Банку 
стабільно зростає.

За будь-яких економічних 
умов ВТБ стабільно фінансує 
економіку України, беручи 
на себе нові й виконуючи 
раніше взяті зобов‘язання з 
кредитування. Один з най-
більш важливих та вартісних 
показників — те, що ВТБ в 
Україні входить до ТОП-4 
за обсягами кредитуван-
ня юридичних осіб. Серед 
наших корпоративних клі-
єнтів — підприємства авто-
мобілебудування, залізниці 
країни, металургійні та хіміч-
ні підприємства, енергетичні 
компанії.

Більш того, постійно зрос-
тає і наш портфель кредитів 
фізичним особам. Сьогодні у 
ВТБ можна отримати кредит 
на новий або б/в автомобіль, 
житло або споживчий кре-
дит, при чому як на кредитну 
картку, так і готівкою на ви-
гідних для клієнтів умовах.

— За рахунок яких пере-
ваг ВТБ входить до числа 
банків-лідерів України?
— Однією з наших голов-
них переваг є надійність, 
спроможність зберігати і 
примножувати кошти клієн-
тів, якісне обслуговування 
та повна увага до кожного 
клієнта банку.

Тільки у другому кварталі 
2011 року приріст депозитів 

населення становив більше 
225 мільйонів гривень. 8 з 
10 наших клієнтів сьогодні 
переоформлюють депозитні 
вклади у ВТБ.

У нас інформаційно від-
крита і зрозуміла, а тому 
надійна, структура власності: 
99,97% акцій банку належить 
російському ВАТ Банк ВТБ. 
Важливим є те, що власники 
ВТБ в Україні зрозумілі і про-
зорі: це не офшор і не приват-
ний капітал. Наші акціонери 
ніколи не „згорнуть“ бізнес 
в Україні. Не варто також за-
бувати, що ВТБ — другий за 
величиною державний банк 
в Росії, і при цьому це — ве-
лика міжнародна фінансова 
група, представлена в 19-ти 
країнах світу.

— На що слід звертати 
увагу клієнтам при виборі 
фінансової установи для 
оформлення кредиту?
— Насамперед, кожен, хто 
планує взяти кредит, пови-
нен проаналізувати про-
позиції банків. При цьому 
буде правильно порівнюва-
ти умови кредитування на 
прикладі однієї суми на той 
самий строк. Це означає, що 
при розрахунку щомісячного 
платежу з кредиту майбут-
ньому клієнтові банку необ-
хідно це робити на прикладі 
конкретної суми. Наприклад, 
прорахувати готівковий кре-
дит на суму 10000 гривень на 
36 місяців.

Такий прорахунок необ-
хідний ще й тому, що на 
кінцеву вартість будь-якого 
кредиту впливає і вартість 
усіх супутніх послуг — напри-
клад, комісія за отримання 
готівки, а також інші фінансо-
ві зобов’язання, наприклад, 
комісії страхової компанії, 
оцінювача, нотаріуса тощо.

Часто майбутні клієнти не 
враховують ці всі параметри 
кредиту, порівнюючи виключ-
но ставки і первісні внески. 
Внаслідок сума одноразових 
і реальних щомісячних виплат 
щодо кредиту не відповідає 
розрахованій заздалегідь.

Хочу зазначити, що про-
позиція ВТБ Банку з креди-
тування населення дійсно є 
однією з найбільш цікавих на 
ринку — враховує всі супутні 
витрати на кредит.

— Чи пропонує ВТБ Банк 
щось особливе для співро-
бітників Львівської полі-
техніки?
— На сьогодні ВТБ Банк роз-
робив спеціальну програму 
кредитування співробітників 
великих підприємств ― ліде-
рів у своїй галузі, до числа 
яких, звичайно ж, входить 
Львівська політехніка. За-
вдяки цій програмі співробіт-
ники Львівської політехніки 
отримують знижку 5% від 
стандартної відсоткової став-
ки для звичайних клієнтів. 
Крім цього, співробітники 
Політехніки можуть отрима-
ти кредит готівкою на суму 
до 50000 гривень строком 
до 3 років без будь-якої за-
стави і без поручителя. Якщо 
додати до цього відсутність 
щомісячної комісії та комісії 
за дострокове погашення 
кредиту, можна з упевненіс-
тю стверджувати, що подібні 
умови є найбільш прива-
бливі і вигідні для клієнтів. 
Тому, якщо співробітнику 
університету потрібні кошти 
на ремонт, відпочинок, ліку-
вання, на покупку будь-якої 
техніки або інші потреби, — 
ВТБ Банк зможе допомогти 
у вирішенні такого завдання 
і видати кредит на найбільш 
вигідних на ринку умовах. 

Гроші можна отримати 
готівкою або на картку ВТБ. 
В Україні мережа банкоматів 
ВТБ Банку та банків-партнерів, 
які надають можливість зняти 
готівкові кошти за пільговими 
тарифами, становить понад 
5100 банкоматів.

— Що потрібно для того, 
щоб співробітник Львів-
ської політехніки зміг отри-
мати необхідну суму готів-
кою на пільгових умовах?
— Пакет необхідних доку-
ментів мінімальний: паспорт, 
ідентифікаційний код, до-
відка про доходи, отримані 
за останні 6 місяців. Заявку 
на отримання необхідної 
суми можна подати прямо 
на території університету! 
Попередньо необхідно звер-
нутися до персонального ме-
неджера банку та узгодити 
дату і час його приїзду. Про-
тягом доби клієнтові буде 
надано відповідь і можна 
буде оформити кредит. Після 
цього співробітнику потрібно 
буде приїхати в банк для 
оформлення документів та 
отримання необхідної суми.

Для того, щоб отрима-
ти більш докладну консуль-
тацію про щомісячний пла-
тіж та інші умови кредиту, 
необхідно зателефонувати 
за номером (097) 564-71-46 
(Лілія), (097) 058-57-44 (Бо-
жена) або за стаціонарним 
номером (032) 232-30-02, і 
персональні менеджери бан-
ку для Львівської політехні-
ки будуть раді надати всю 
необхідну інформацію. Гра-
фік роботи персональних 
менеджерів — понеділок ― 
п’ятниця з 9.00 до 18.00.

До зустрічі у ВТБ Банку!

ПАТ „ВТБ Банк“: „Співробітники 
Національного університету 
„Львівська політехніка“ — клієнти, 
яким ми особливо довіряємо“
Інтерв’ю з директором Львівської регіональної дирекції  
ПАТ „ВТБ Банк“ Ігорем Романівим

ПАТ „ВТБ Банк“. Ліцензія НБУ №79 від 
03.08.2010. Всі види банківських послуг.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом ім. І. Франка на ім’я 
Слободяна Андрія Миколайовича;
утрачений диплом МВ № 893183, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Цапяка Степана Дмитровича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Лучинин Євгенії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Стеців Ірини Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Карп Марти Юріївни;
утрачений студентський квиток ВК №08476128, 
виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лапко Мар’яни Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Курилишин Тетяни Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Шкоропада Івана Олексійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Улича Василя Васильовича;
утрачену залікову книжку ВЕ № 90018, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Дудик Надії Ігорівни.

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №110982.

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

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

[РЕкЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]

Колектив кафедри загальної хімії ІХХТ 
Львівської політехніки глибоко сумує 
з приводу передчасної смерти доктора 
хімічних наук, професора кафедри

Володимира Миколайовича кисленка
та висловлює щире співчуття родині та 
близьким покійного. 

Колектив кафедри будівельного виробни-
цтва Інституту будівництва та інженерії до-
вкілля Львівської політехніки висловлює 
глибоке співчуття старшому лаборанту 
кафедри Олександрі Василівні Шестак з 
приводу тяжкої втрати — смерти її доньки

Оксани.

Дирекція та громадські організації Ін-
ституту енерґетики та систем керування 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ глибоко сумують з приводу 
смерти колишнього старшого викладача 
кафедри електроприводу та автоматизації 
промислових установок

Ігора Мирославовича Білозора
і висловлюють співчуття родині та друзям 
покійного.

Колектив кафедри електроприводу та 
автоматизації промислових установок 
ІЕСК Національного університету „Львів-
ська політехніка“ сумує з приводу тяжкої 
втрати —  смерти прекрасної Людини, 
чуйного товариша, досвідченого педагога

Ігора Мирославовича Білозора.
Вічна йому пам’ять. 

ч. 33 (2753)
10 — 16 листопада 2011

Кіновізія запрошує
Усіх, кого цікавлять сучасні екранні мистецтва, їх теорія та практика, а 
також стан сучасного кіномистецтва в Україні, запрошуємо на зустрічі з 
громадською організацією „Кіновізія“. 

Безкоштовні семінари відбуваються кожного вівторка і четверга у 
приміщенні актової зали 11-го гуртожитку о 17.30.

10 листопада о 19.30 — черговий сеанс радянської комедії „Операція И“.
Вхід вільний.
З усіма питаннями звертайтеся до Андрія (0957368141) або Ми-

коли (0967443859), dudkaukv@mail.ru

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
10 листопада — Вечір одноактних балетів 

(гран-па з балету „Пахіта“, „кармен-
сюїта“, „Ніч Вальпургії“). 18.00.

12 листопада — „Бал-маскарад“ (опера). 
18.00.

13 листопада — „Лілея“ (балет). 12.00; 
„карміна Бурана“ (сцен. кантата). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
10 листопада — „Дама з камеліями“. 18.00.
12 листопада — „Сільва“. 18.00.
13 листопада — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
15 листопада — „Візит літньої пані“. 18.00.
16 листопада — „Мина Мазайло“. 18.00.

камерна сцена
10 листопада — „Або-або“. 16.30.
11 листопада — „Три любові“. 16.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
11 листопада — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
12 листопада — „Забави для Фауста“. 

19.00.
13 листопада — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
імени Лесі українки
10 листопада — „Дорога до Вифлеєму“. 16.00.

Львівський академічний 
духовний театр „Воскресіння“
11 листопада — „Ніч для жінок“. 19.00.
12, 13 листопада — „Ніч для жінок“. 18.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
12, 13 листопада — Сольні орґанні концерти. 

Соліст — Зоряна Юзюк. 17.00.



„Хочеш бути  
щасливим — будь ним!“
Ґран-прі у номінації „Портрет“.  
Дмитро Чекмак, студент ІІІ курсу ІАРХ


