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святковий калейдоскоп

Політехніки встановили нові рекорди

Д

Цьогоріч святкування у Львівській
політехніці традиційно розпочалося
рано. Біля всіх корпусів університету
з подарунками зустрічали перших
студентів, які прийшли на заняття. А
біля входу до головного корпусу про це
важливе свято нагадували кольорові
кульки та банер з написом „Вітаємо з
Днем студента!“.
Масштабніше святкове дійство
розгорнулося після першої пари на
площі біля четвертого навчального
корпусу. Тут відбувся танцювальний флеш-моб — 250 студентів із
синьо-жовтими стрічками на руках
виконали запальний танець. Після
цього молодь встановила перший
студентський рекорд — найбільшу
шахову партію зі студентів, котру
зіграли на імпровізованій шаховій

знай наших!

Світлина Наталії Павлишин

ень студента у Львівській політехніці — це завжди безліч усіляких
запальних акцій, цікавих флеш-мобів
та розважальних вечорів, які організовують Колегія та профком студентів
і аспірантів.

дошці, намальованій на площі. Другим рекордом став напис „Я люблю
Політехніку“, яку студенти створили
з паперових стікерів.
Запальним продовженням святкування стали спортивно-розважальні
заходи біля головного корпусу університету. Просто неба відбулися показові
виступи з паркуру, воркауту, брейкденсу та електроденсу.

— Ці спортсмени переважно зі
Львова, але є й зі Східної України. Хлопці професійно займаються паркуром,
мають свої секції, тренують новачків і
беруть участь у показових виступах. Цим
дійством ми продемонстрували заклик
до здорового способу життя. Після таких
заходів завжди з’являються студенти,

Переможці
університетського
етапу конкурсу
імени Петра Яцика

С

тудентки Ольга Буджак
(ФЛ-22) і Тетяна Стадник (ФК-21) — найкращі
знавці української мови
у Львівській політехніці.
Саме ці дівчата перемогли
в університетському етапі
Міжнародного конкурсу
з української мови імени
Петра Яцика.

Світлини Ірини Шутки

Закінчення на 10 с. →

Політехніки змагалися
у знанні мови минулого
тижня. 16 листопада відбулася письмова частина
— свої сили випробував 121
студент. Спудеї, філологи й
нефілологи, мали виконати
десять завдань і написати
твір-мініятюру. А 17 листопада одинадцятеро найкращих
взяли участь в усному турі:

міркували над судженням
Юрія Іллєнка про те, що „людині в житті найпотрібніші
три дієслова: народитися,
любити, вмерти…“.
За підсумками двох турів
викладачі кафедри української мови Політехніки визначили переможців. Тепер
найкращі знавці української
мови — Ольга Буджак серед
філологів і Тетяна Стадник
серед нефілологів — представлять університет на
обласному етапі конкурсу ім. П. Яцика. До речі,
для студентки ІНЕМ Тетяни
Стадник це не перша мовна перемога: дівчина була
успішною й на минулорічному конкурсі.
Ірина ШУТКА
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КБ електромеханічних
систем ІЕСК Львівської
політехніки (в. о. директора Богдан Харчишин) відзначило 25 років від дня
створення.

— Саме на плечах таких,
як ваш, підрозділів лежить
левова частка залучених
коштів за госпдоговорами.
А це — важливий чинник
розвитку Політехніки як
дослідницького університету, її стабільности. У вас

є майбутнє, бо вмієте доводити свої розробки до
реального зразка і успішно продавати свою продукцію. А це — майбутнє
інноваційного розвитку
держави, — відзначив Зорян Піх.

Світлина Тетяни Пасович

До цієї дати колектив
підійшов з вагомими результатами. В НДЛ-4 (керівник — Тарас Дзьоба),
НДЛ-68 (Ігор Снітков), НДЛ69 (Георгій Шаповалов) та
НДЛ-92 (Мирон Черепаняк)
створюють нові види техніки, яка користується популярністю не лише в Україні,
а й за кордоном. Так, зокрема, за останні сім років
колектив щорічно виконує
госпдоговори в середньому на 1,7 млн грн, що, посвоєму, сприяє поліпшенню
матеріяльно-технічної бази
університету. Політехніки

підтримують тісні контакти
з науковими колективами
Києва, Львова, Овруча і
Слов’янська, партнерами з
Росії та Німеччини.
Імпреза розпочалася з
найприємнішого: заступник проректора з наукової
роботи Андрій Лозинський
оголосив наказ ректора
про відзначення працівників колективу почесними
грамотами, нагрудними
знаками, грамотами і дипломами університету, а
проректор з наукової роботи Зорян Піх вручив ці
нагороди. Подарунок — новенький ноутбук — вручив
ювілярам почесний гість з
Москви, начальник відділу
ВАТ „Науково-виробнича
корпорація „Системи прецизійного приладобудування“ Ігор Знаменський.

Світлина Катерини Гречин

Колективи, якими пишається
Львівська політехніка

Г

алузева науково-дослідна лабораторія з обстеження, випробування
і реконструкцій мостів, конструкцій
будинків та інженерних споруд відсвяткувала 20-річчя свого заснування.
З нагоди ювілею ГНДЛ-88 організувала науково-технічний семінар „Досвід
використання систем Sika при реконструкції та ремонті мостів“.
Відкриваючи пленарне засідання,
проректор з наукової роботи Зорян
Піх докладно нагадав учасникам
про основні досягнення лабораторії.

Сьогодні в співпраці з компанією Sika
ГНДЛ-88 впроваджує у свою роботу
інноваційні технології.
Директор Інституту будівництва
та інженерії довкілля Зеновій Бліхарський наголосив, що це унікальна
лабораторія, яка створена та розвивається завдяки ентузіязму заві
дувача кафедри мостів та будівельної
механіки Віктора Кваші та колективу
ГНДЛ-88 (завідувач лабораторії —
старший науковий співробітник Любов Салійчук). Директор ІБІД навів
приклади конкретних робіт, вико-

наних лабораторією: реконструкція
Левандівського мосту, відновлення
спільно з компанією Sika містка Тульє
(8 років тому) на території Львівської
політехніки — першої залізобетонної
інженерної споруди в Західному регіоні та ин.
Директор представництва SIKA в
Україні Олександр Панченко виступив
із презентацією „Sika — глобальний
партнер мостобудівників“.
Катерина ГРЕЧИН,
Тетяна ПАСОВИЧ
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он-лайн-спілкування

Телеміст Львів — Донецьк

Н

У залі засідань Вченої
ради ІНЕМ зібралися студенти. Разом з ними у дискусії брали участь директор
інституту професор Олег
Кузьмін, доценти Ігор Грибик, Ліана Чорнобай та Ірина Кривцун. Відповідно, їхні
колеги з Донецька спільно зі
своїм деканом мали можливість не лише слухати доповіді львів’ян, а й дискутувати
з ними.
Бакалавр Роман Кошовський (науковий керівник
Андрій Босак), Ігор Кривецький (н. к. Галина Партин) та Яна Лашкай (н. к.
Ірина Кривчун) розповіли
про власні дослідження
стосовно феномену золота,
управління інвестиційними
процесами у вугільній галузі
та переваги й недоліки проведення ЕВРО-2012 в Україні
та Львові зокрема. Оскільки

донеччани таких конференцій не проводять, то виступи
львів’ян слухали з великим
зацікавленням.
Наприкінці зустрічі маґістрантка кафедри маркетингу і логістики Олеся Марущак привітала донецьких
студентів зі святом, подякувала керівництву інституту
за організацію цієї зустрічі.
Напередодні Дня студента львівські спудеї „вручили“ своїм донецьким
колегам вітальну грамоту
з нагоди свята і успішного проведення он-лайнспілкування. Разом з грамотою вони надішлють їм
також і путівник по Львову.
Своєю чергою донеччани подякували львів’янам
за приємне спілкування і
вдалі, подекуди дипломатичні відповіді на гострі
запитання і теж обмінялися

Світлина Катерини Гречин

апередодні Дня студента спудеї Інституту економіки і
менеджменту Львівської політехніки провели цікавий
і плідний телеміст зі студентами факультету економіки
Донецького національного технічного університету.

привітаннями з нагоди студентського свята.
— Ідею проведення такої зустрічі ми виношували
вже давно, — каже Олег
Кузьмін. —Тепер спробуємо
вийти на Харків (там є кілька
університетів, з якими дружимо), Донецький державний університет управління,
Київ, Одесу, Суми тощо.
Задоволений проведенням телемосту і Роман Кошовський:
— Мені було цікаво поспілкуватися зі студентами,
які є досить далеко, почути
їхні думки, зауваження. Це

позитивний досвід. Я вчився за кордоном і там такі
зустрічі дуже поширені. За
технологіями — майбутнє,
тому нам не обійтися без
відео- чи інтернетзв’язку. Це
дуже позитивний крок для
університету, нашого інституту. Сподіваюся на дальшу
кооперацію і співпрацю,
обмін думками, поглядами,
цікавими ідеями.
Організувати якісний
телеміст допоміг заступник
проректора Павло Жежнич,
надавши в користування
„Поліком“.
Катерина ГРЕЧИН

фахова зустріч

Актуальні питання оцінки землі

М

Конференцію провели Українське
товариство оцінювачів (УТО), Львівська
політехніка (зокрема ІГДГ) й Західне
територіяльне відділення УТО, а в
її роботі взяли участь представники
Фонду держмайна України, Державного агентства земельних ресурсів
України, Королівського інституту сертифікованих сюрвейєрів, професійні
оцінювачі, а також фахівці з Молдови
і Грузії. Були присутні голова ради УТО
Олексій Амфітеатров, голова ради
Західного територіяльного відділення
УТО Олександр Міханоша, виконавчий
директор цього відділення Валерій
Сьомак. Увагу зосередили на таких
питаннях, як експертна грошова оцінка
земель сільськогосподарського при-

Світлина Ірини Шутки

инулого тижня у Політехніці відбулася конференція „Актуальні
питання оцінки землі в розрізі змін земельного законодавства України. Нагальні питання оцінки нерухомості“.

значення, особливості оцінки з метою
оподаткування прибутків від продажу
об’єктів нерухомости тощо.
— Актуальність цих питань пов’я
зана із законодавчими змінами:
вийшла постанова Кабміну „Деякі
питання визначення оціночної вартості
нерухомості та об’єктів незавершеного
будівництва, що продаються (обміню-

ються)“, на порозі закон „Про ринок
земель сільськогосподарського призначення“. І тут якість оцінки землі є
одним з чинників, від яких залежить,
буде земельна реформа в нашій країні
успішною чи ні. УТО реагує на поточні
законодавчі зміни, — зазначила член
Ради УТО Олена Коваль.
Ірина ШУТКА
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абуть, одне з найактивніших у Львівській політехніці — Українське
М
фізичне товариство. Викладачі збираються самі та запрошують
усіх охочих (не лише політехніків) подискутувати на актуальні філософські теми науки та дотичні до неї

Тільки мудра і розумна нація
може бути багата і щаслива

Кабінет Міністрів України затвердив
план заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових
установах та вищих навчальних
закладах. Відповідне розпорядження
схвалено на засіданні уряду. Серед
иншого план заходів передбачає
створення при Кабміні тимчасового
консультативно-дорадчого органу —
Всеукраїнської ради молодих учених.

Світлина Тетяни Пасович

У Львівській політехніці 16 — 19
листопада відбулась VI Міжнародна науково-технічна конференція
„Комп’ютерні науки та інформаційні
технології“ (CSIT’2011). У науковій
зустрічі, організованій МОНМС та
Політехнікою (ІКНІ), взяли участь
науковці з України, Польщі, Чехії,
Росії, Білорусі.

Минулої середи темою обговорення
стали фундаментальні науки, потреба
в фундаментальних дослідженнях.
Ідея виникла після того, як питання про
фундаментальні дослідження з’явилось
у порядку денному найближчого засідання Вченої ради університету.
Голова товариства професор Богдан Лукіянець (кафедра інженерного
матеріялознавства та прикладної
фізики) коротко нагадав учасникам
визначення фундаментальних наук
та спробував започаткувати дискусію,
„для затравки“ поставивши запитання:
а може, небагатим державам варто
зосереджувати кошти на прикладних
дослідженнях?
Для всіх присутніх (а це були не
лише фізики, а й математики, економісти, філософи) питання було
риторичне. Всі науковці переконані:
без фундаментальних наук, фундаментальних досліджень прикладні
дослідження, загалом наукова сфера
можуть зайти в глухий кут. Якби хоч колись науковці не думали про майбутнє, свого часу не винайшли б колесо,
двигун внутрішнього згорання, мобільний телефон тощо (доцент кафедри
фізики Федір Гончар); комп’ютерники
можуть написати багато програм, але
якщо не розвивати фундаментальні
науки, рівень комп’ютеризації в певний момент може зупинитись (доцент
кафедри фізики Степан Дубельт).

Однак для розвитку фундаментальних наук передовсім має бути необхідний рівень викладання фундаментальних дисциплін, а з цим — проблеми:
впав рівень освіти фундаментальних
наук (завідувач кафедри фізики професор Іван Лопатинський), якщо раніше
фізику на технічних спеціяльностях
вивчали 4 — 5 семестрів, то зараз на
багатьох — лише 1 семестр (доцент
кафедри фізики Микола Рудка).
Фундаментальні науки потребують значних капіталовкладень. На
відміну від прикладних досліджень
фундаментальні комерційно невигідні, однак Японія після Другої світової війни за порівняно короткий час
змогла вийти на перше місце у світі
за розвитком (асистент кафедри ІМПФ
Зіновій Когут), однак не можна змінити ситуацію, якщо зберігатиметься
залишковий принцип фінансування
науки (доцент Степан Дубельт). А
цього не можна допустити, адже тоді
навіть існуватиме загроза втрати національної безпеки (професор Іван
Лопатинський). Якщо Україна опиниться на узбіччі процесу наукового
розвитку, її зникнення з мапи світу
ніхто не помітить (професор кафедри
фізики Григорій Ільчук). А тільки мудра і розумна нація може бути багата
і щаслива (доцент Степан Дубельт).
Тетяна ПАСОВИЧ

Стартував четвертий щорічний Всеукраїнський чемпіонат комп’ютерних
талантів „Золотий Байт“. Тема
конкурсу на 2011 рік — „Новітні
технології, які можуть допомогти вирішити сучасні проблеми в Україні“.
До участи в чемпіонаті, призовий
фонд якого становить 500 тис. грн.,
запрошують талановитих студентів та
випускників українських навчальних
закладів. Для участи необхідно зареєструватися на сайті до 15 грудня і
виконати перше он-лайн-завдання.
Через реформи, які проводить уряд,
українські виші ризикують залишитися без досвідчених професорів. Про
це заявив голова Київської міської
організації Профспілки працівників
науки та освіти Олександр Яцунь. На
його думку, пенсійна реформа призведе до того, що досвідченим педагогам буде вигідніше вийти на пенсію
і працювати експертами або консультантами в приватних компаніях.
У вишах Львівщини здобуває освіту
151,4 тис. студентів: у закладах
І — ІІ рівнів акредитації — 20,2 тис.,
ІІІ і IV рівнів — 131,2 тис. Про це повідомили в ГУ статистики у Львівській області. За денною формою
навчаються 102,6 тис. студентів.
22,8% студентів вчаться на економічних спеціяльностях, 22,1% — на
інженерних, 8% — на гуманітарних,
7,7% — на медичних або юридичних, 7,4% — на природничих,
5,1% — на педагогічних. Жінки
становлять 50,4% від усіх студентів.
За матеріялами інформаґенцій
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освітній проєкт

„Французький павільйон“
Львівській політехніці відбулася
презентація незвичного освітнього
проєкту — „Французького павільйону“.
Організована посольством Франції в
Україні та аґенцією Кампусфранс, ця
акція дала змогу львівським студентам
докладно ознайомитися з провідними
французькими вишами і спонукала їх до
думки продовжити там своє навчання.

Аташе з університетського та наукового співробітництва Французького культурного центру Гійом Кален наголосив, що
„Французький павільйон“ проводиться
вже вшосте в Україні, а у Львові — вдруге.
Гості представили 10 інформаційних
стендів, котрі докладно інформують
про провідні французькі університети,
інженерні, менеджерські й комерційні
школи, Національний центр наукових
досліджень, а також низку підприємств,
де концентруються французькі інвестиції
в Україні.

Світлина прес-служби ЛП

У

Загалом університети Франції стали в
останні роки доволі популярними серед
української молоді. Щороку майже 400
молодих українців вирушають на навчання до Парижа, Страсбурга, Ліона, Руана
чи инших освітніх центрів Франції. Країна
Бальзака і Дюма нині на 5 місці серед
держав, які приймають на навчання українських студентів (після Росії, Німеччини,
Польщі та США).
Прес-служба Львівської політехніки

устами студентів

Щоб мати високу стипендію,
треба дуже добре вчитися

С

туденти витрачають стипендію порізному. Однак усі твердять: „втікає“
вона швидко.

Біля банкомату поблизу 5-го корпусу — довга черга. Не дивно, адже днями
нарахували студентську „зарплату“ —
стипендію. Хтось одразу знімає всі гроші
і віддає їх батькам, а хтось ощадливо
знімає невеликі суми. Однак усі впевнені:
на місяць цих грошей замало.
― На цьогомісячну стипендію я куплю
найнеобхідніше — зимове взуття, — каже
студентка третього курсу ІКНІ Вікторія
Боднар. — Також куплю кілька книжок.
От і вся стипендія.
Дівчина винаймає квартиру, за яку платить 500 гривень щомісяця. 5 гривень щодня
витрачає на проїзд. Стипендія покриває
лише ці витрати. Вікторія каже, що без фінансової допомоги батьків обійтися важко.
Студент економічного факультету ЛНУ
ім. І. Франка Олександр Качуровський
зізнається, що стипендії йому вистачає
максимум на два тижні:
― Рахуйте самі: платня за квартиру,
проїзд у транспорті, ксерокопії, а ще роздрук рефератів, щомісячна плата за інтернет. Чи міг би прожити за саму стипендію?

У той час, поки деякі студенти ЛНУ
ім. І. Франка та Львівської політехніки
дивуються, чому хтось з них отримав на
10 гривень більше, ніж инші, особливо
обдаровані спудеї отримують різноманітні спеціяльні стипендії, розмір яких
суттєво перевищує звичайні. Зараз звичайна стипендія становить понад 700
гривень, підвищена — трохи більше 800.
Однак існують категорії стипендій, котрі
студентам різних вишів надає Львівська
облдержадміністрація. Це стипендії імени В’ячеслава Чорновола, Петра Сагайдачного, Дмитра Вітовського та Миколи
Лисенка. Є й инші іменні та стипендії
Вченої ради.
Крім цього, є ще два види омріяних
студентами стипендій — президентська та
стипендія Кабінету Міністрів. А це 1000 та
850 гривень відповідно. Щоб їх отримати,
студентові необхідно скласти на „відмінно“ як мінімум три сесії і здобути перемогу у всеукраїнській олімпіяді. Окрім цього,
брати активну участь у громадському
житті. От тоді і можете розраховувати на
„VIP“-стипендію.
Артур БОБРИК,
студент третього курсу ІКНІ
Львівської політехніки

Заява
прес-служби
Національного
університету
„Львівська
політехніка“
Останнім часом на адресу
Національного університету
„Львівська політехніка“ надходять звернення засобів масової інформації з проханням
прокоментувати ситуацію, що
склалася навколо затримання колишнього професора
кафедри інформаційних
систем і мереж А. Т. Слюсарчука і порушення проти нього
двох кримінальних справ —
за фактом підробки документів і шахрайства.
Прес-служба Львівської
політехніки уповноважена
заявити, що на постійній
основі А. Т. Слюсарчук в
університеті ніколи не працював. Натомість з 16.02.1999
року до 01.07.1999 року він
за штатним сумісництвом у
вільний від основної роботи
час перебував на посаді
старшого викладача кафедри
інженерно-педагогічної підготовки, маючи 0,2 встановленої ставки.
У такий же спосіб (тобто за
сумісництвом) було прийнято
А. Т. Слюсарчука на посаду
професора кафедри інформаційних систем і мереж університету на 0,5 ставки і працював він тут із 03.09.2010
до 30.06.2011 року.
В інший час А. Т. Слюсарчук
у Національному університеті „Львівська політехніка“
не працював і зараз тут не
працює.
Щодо порушення проти
А.Т.Слюсарчука кримінальних справ, то на запит правоохоронних органів з цього
приводу їм надано відповідь.
Зараз, як відомо, тривають
слідчі дії, коментувати які
забороняє закон.
Прес-служба
Львівської політехніки
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люди університету
м’я професора Анатолія Загороднього — академіка Академії економічних наук України, члена президії
Іжавної
науково-методичної комісії з економіки та підприємництва, члена підкомісії з обліку і аудиту, експерта Деракредитаційної комісії з напряму підготовки „Облік і аудит“ МОНМС України — добре знане не лише в
Україні, а й за рубежем

Знання, досвід, праця — все для Політехніки
не Львівській політехніці, кафедрі,
яку очолюю. І звичайно ж, сім’ї, адже
їй припадає моєї присутності й опіки
не так багато.

Світлина Катерини Гречин

Після закінчення інженерно-еконо
мічного факультету Львівської політехніки (1979 р.) Анатолій Загородній розпочав трудову біографію
на кафедрі економіки і організації
будівництва, як сам про це згадує,
випадково:
— Був на той час вже одружений,
підростав син, треба було думати
про власне житло. Мені запропонували не тільки місце роботи, а й
житло у шостому гуртожитку, який
тоді служив прихистком для багатьох молодих фахівців. Я скористався нагодою і відтоді моє життя тісно
переплелося із Львівською політехнікою: саме тут я зміг якнайповніше
реалізувати себе.
Тут, у Політехніці, Анатолій Загородній мужнів, гартував волю і
характер. Водночас зростав професійно: асистент, доцент, начальник
навчально-методичного управління, завідувач кафедри обліку та
аналізу. Нині обіймає ще й посаду
проректора з науково-педагогічної
роботи.
Якщо бодай побіжно ознайомитися з біографією Анатолія Григоровича, то одразу побачиш перед собою людину талановиту, наполегливу, цілеспрямовану. Він гармонійно
поєднує в собі викладацьку, наукову
і видавничу діяльність, кожна з яких
вимагає не лише великих організаційних здібностей, а й постійної уваги, вміння грамотно керувати „кораблем“, який довірили. У наукових
пошуках йому найбільше імпонує
дослідження обліково-аналітичного
забезпечення системи менеджменту підприємства. Результати багаторічних досліджень опубліковано у
багатьох наукових виданнях. Загалом, на його рахунку — понад 500
наукових праць, зокрема 30 монографій, підручників, навчальних посібників, термінологічних словників.
До слова, за створення першого
україномовного „Фінансового словника“ отримав премію ім. Івана Огієнка в галузі освіти. У сфері наукових
інтересів професора — укладення
економічної термінології. Термінологічні словники та енциклопедії,

підготовлені за його безпосередньої
участи, користуються авторитетом
серед наукової спільноти.
Як проректор з науковопедагогічної роботи Анатолій Григорович дбає про належну організацію навчально-методичної роботи,
забезпечення функціонування системи управління якістю, опікується
Інститутом післядипломної освіти,
науково -технічною бібліотекою
та видавництвом Львівської по літехніки, є співавтором багатьох
нормативних документів, що регламентують навчальну і методичну
діяльність Львівської політехніки.
Загалом, Анатолієві Загородньому
вдається не лише грамотно формувати стратегію розвитку університету і кафедри обліку та аналізу
(її створили з його ініціятиви), а й
не менш талановито реалізовувати
задумане.
— Анатолію Григоровичу, що дає
Вам щоденна, копітка й багатогранна праця?
― Найперше, знаходжу в ній великий сенс, адже мої знання, досвід і
підтримка потрібні талановитій молоді. Від цього отримую моральне
й професійне задоволення, адже те,
чим займаюся, наповнює мене життєдайною силою. Поза тим, хочеться
зробити щось більше, краще, корис-

— Кожен викладач сильний своїми
учнями і послідовниками…
— Кафедру обліку та аналізу очолюю
ось уже близько десяти років. За цей
час вона суттєво зросла (від 12 до
50 осіб). Нині — це наша спільна наукова школа. Під моїм керівництвом
захистилося 11 викладачів, які працюють і на моїй, і на инших кафедрах
нашого інституту. Крім цього, маю
аспірантів, які найближчим часом
захищатиму ть кандидатські ди
сертації, пошукувачів. Я горджуся
своїми учнями.
— Ви — автор багатьох книжок зі
свого фаху. Мабуть, маєте й нові
задумки, плани?
— Монографія — це моя наукова робота, посібники й підручники — це
результат педагогічної діяльности,
словники — своєрідне хобі. Займаюся цим поміж основним заняттям,
у вільний час. Скоро вийде третє
видання „Фінансово-економічного
словника“, як продовження розвит
ку економічної тематики (працюю
над словниками разом із Геннадієм
Вознюком, завідувачем кафедри
української мови), „Словник з підприємництва“, працюю над словником економічної афористики. Це
дуже цікава тема, мало досліджена,
тож по краплинках збираємо різні
цікавинки. Ще у планах — нові видання підручників, посібників, монографій. Готуюся до III Міжнародної
науково-практичної конференції,
яка вимагає великої організаційної
роботи. Як проректор, працюю над
унормуванням наших навчальних
планів, уніфікуванням дисциплін
для споріднених напрямів підготовки та ин. Це допоможе формувати
нормальні навчальні потоки, зменшити навантаження викладачів і
чисельність студентських груп для
практичних і лабораторних занять.
Катерина ГРЕЧИН
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правда про злочини режиму
априкінці листопада Україна традиційно вшановує пам’ять жертв Голодомору. Про його наслідки та про
Н
репресії на українських землях у ХХ столітті розповідають фахівці культурно-освітньої та науково-дослідної
установи Меморіяльний музей тоталітарних режимів „Територія терору“

Пам’ятати, щоб рухатись далі
Богдан Зрайко, завідувач науковофондового відділу:

„Наслідки Голодомору
далекосяжні“
— Тема Голодомору актуальна і досі,
бо його наслідки далекосяжні і проявляються на різних рівнях. Це кількісні
втрати — втрати генофонду. Згідно з
переписом населення, проведеного
в Україні ще в часи царя Миколи ІІ, на
території Російської імперії проживало
приблизно 80 млн українців і приблизно 90 млн росіян, а от перепис,
зроблений після Голодомору й у 1950
роки, показав такі цифри: 30 млн українців і 150 млн росіян. Тож виходить,
страждали „неоднаково“! Продовольчі труднощі на російській території не
треба плутати зі штучним голодом, у
Росії не було загороджувальних загонів, чорних дощок, куди заносилися
села з невиконаними хлібозаготівлями
і т. д. Зрештою, там не було потреби
застосувати голод як метод придушення неслухняного селянства, адже
на відміну від українського селянинаіндивідуаліста тамтешні селяни з
їхньою общинною психологією прийняли колгоспну систему практично
без спротиву.
Безперечно, результатом голоду
є деформації в ментальній сфері. Голод, терор мають сильний вплив на
психіку, породжують страх, який відгукується через покоління і якого дуже
важко позбутися. Також не всі знають,
що основи нинішніх адміністративної
й паспортної систем закладені саме
в роки великого голоду — для контролю за рухом населення. Внаслідок
тих страшних подій змінився етнічний
склад населення України. Вважаю,
це відтермінувало проголошення
української незалежности і врешті
стало причиною того, що сьогодні не
маємо цілісної української нації. Тож
для нас залишається актуальна думка італійця Дж. Маціні: ми створили
Італію, тепер нам лишилося створити
італійську націю.
Для вшанування пам’яти жертв Голодомору зроблено чимало. Важливо,
що таке вшанування відбувається на
рівні найвищого керівництва держави.

Важливо, що „прокинулась“ Центральна Україна — це породжує надію.
Мусимо згадати наших мертвих, бо
інакше ми, живі, не рухатимемося
далі. Врешті, на нас ще чекає серйозне дослідження причин Голодомору,
його всезагальне засудження, бо хоч
Київський суд назвав винуватців, та
моральної компенсації, вибачень
ніхто не почув. Є й инші неоднозначні
питання, наприклад, участь органів Народного комісаріяту внутрішніх справ
у здійсненні Голодомору. Із праць істориків, дослідників НКВС, дізнаємося,
що більшість його керівного складу —
приблизно 200 осіб — неслов’янського
походження. Проте маємо розуміти:
участь окремих представників певного народу у якомусь злочині не
дає підстав покладати вину на весь
цей народ. До більшовиків примикав
кримінальний елемент, незалежно від
національности, і визначальною тут
була ментальність: це переважно були
люди неосвічені, часто з кримінальним
минулим і т. д. Москва „переводила
стрілки“ свідомо — з метою нацьковувати народи один на одного.
Андрій Шиманський, молодший науковий
співробітник музею, заступник голови ГО
„Західноукраїнський центр історичних
досліджень“:

„Репресували кожну
потенційно небезпечну
людину“
— У Східній і Центральній Україні комуністична влада розгорнула репресивну
політику ще в часи військового комунізму, тобто вкінці 1919-го — на початку
1920 років. Пізніше вона трохи призупинилася, а вже з 1927-го маховик репресій знову почав набирати обертів.
Знищували інтеліґенцію („розстріляне
відродження“, духівництво), навіть
лояльну (як націонал-комуністи) ―
загалом усіх потенційно небезпечних
людей, які могли думати інакше, спровокувати невдоволення серед инших.
Ворогами було оголошено „куркулів“,
українську інтелігенцію, пік нищення
якої припав на 1937 — 38 роки.

На Західній Україні ситуація була
дещо инша: Польща хоч і не була
дружньою і здійснювала репресії, але
це був не тоталітарний, а авторитарний
режим, який все-таки дотримувався
певних правових рамок, скажімо,
діяли навіть легальні антипольські
організації. Після нападу Німеччини на
Польщу 1 вересня 1939 року польський
генштаб планував відійти на українські
землі і саме звідси відкинути німців. Та
коли Червона армія перейшла Збруч,
поляки, бачачи безперспективність
боротьби з двома потужними військовими машинами, еміґрували.
Польща впала, відповідно до пакту
Молотова-Ріббентропа і пізніших угод
західноукраїнські землі ввійшли до
складу Радянського союзу. Спочатку
РС репрезентував себе (деякі історики
й досі дотримуються такої позиції) як
визволителя, а саму операцію — як
возз’єднання українських земель. З
одного боку, вони справді творили
об’єднання у складі одного утворення, але це втілювано окупаційними
методами.
Після утвердження радянської
влади в Західній Україні почалися депортації. Перша хвиля була в лютому,
друга навесні 1940 року і ще дві — у
квітні й червні 1941-го. Виселення розгорнулися на початку 1940-го, і далі ця
снігова куля поглинала дедалі більше
й більше людей. Це сотні тисяч осіб.
Перші репресії стосувалися панівної
верхівки, власне поляків: під арешти
потрапили польські депутати, промисловці, землевласники, поліцей-
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коротко
ські, військові офіцери, їхні родини
вивозили. Тоді взялися й за українців,
у 1940 — 50-ті — за націоналістичне
підпілля. Чимало місцевого населення
було депортовано в Сибір, Казахстан.
Ми зібрали чималу базу свідчень ―
це кількасот людей, які пам’ятають і
пересильну, й инші тюрми у Львові,
період німецьких безчинств і відкриття в’язниць у 1941-му, і звісно, другу
радянську окупацію, коли дуже часто,

крім арештів і депортацій, застосовували й инші форми репресій, як-от, звільнення з роботи — за інакодумство чи
розказаний політичний анекдот. Зараз
готуємо перший етап експозиції, присвячений 1939 — 1941 рокам. Виставку
буде розміщено в музеї „Територія терору“ на місці колишньої „пересильної
тюрми №25“ у Львові.
Записала Ірина ШУТКА

Світлина Наталії Павлишин

„Дзвін Саліни“ лунає і сьогодні

П

ро трагедію урочища Саліна, що
на Добромильщині (Старосамбірський район), де у червні 1941
року війська НКВС закатували понад
три з половиною тисячі українців, заповнивши стометрову соляну шахту
тілами невинно вбитих і ще живих,
згадували 11 листопада на презентації книжки „Дзвін Саліни“ письменниці та поетки Марії Прокопець.
Ця книга є продовженням розповідей про жорстокі злочини скоєні
радянським тоталітарним режимом.
Перша праця цієї авторки, в якій розкрито страшні події більшовицького
терору, вийшла друком у 1995 році.
Розпочався захід із молебню за невинно убієнних. Священнослужителі
згадали про символічність принесеної
на захід ікони із зображенням Ісуса у
терновому вінку, який ніби уособлює
всі страждання українського народу.
На вечорі виступив очевидець подій Ярослав Гірняк. Його спогади нещодавно було опубліковано і в газеті
„Нескорені“. Уривки з книги зачитували учні Львівської ЗОШ № 43.
Доповненням виступів стала пісня
про трагічні події Саліни на слова і
музику Марії Прокопець, яку виконав
співак Андрій Окура. Авторську пісню

поетки також заспівала її вихованка
Оксана Лесик. Власну пісню, присвячену салінській трагедії, виконав і
школярик Андрій Бурлак. Слова пісні
хлопчик написав після відвідин урочища. Пісенну частину вечора доповнили
дитячий хор і жіночий квартет із Оброшино та бандурист, депутат Львівської
міської ради Остап Стахів.
Гість із Тернопільщини, професор
Степан Трохимчук розповів про нищення українців більшовицькою імперією: „за 75 років у катівнях, війнах
та голодоморах знищено від 35 до 45
мільйонів українців… Це було не лише
фізичне, але й моральне винищування — лінґвоцид, етноцид, геноцид…“.
Насамкінець із урочистою промовою та подяками виступила авторка
книжки. Письменниця зокрема зауважила, що вона виконала мрію свого
серця — звела словесний пам’ятник
жертвам більшовицького терору. Марія Прокопець поділилася спогадами
про пошуки цього кривавого місця і
спорудження пам’ятника. Тепер щороку в останню неділю червня там відправляють панахиду, люди приїжджають і посеред року, щоб пошанувати
замордованих земляків.
Наталія ПАВЛИШИН

16 листопада перед пам’ятником
Іванові Франку відбувся флеш-моб,
присвячений вшануванню пам’яти
жертв Голодомору 1932 — 1933
років в Україні. Учасники акції розташувалися по периметру площі та під
символічний звук дзвонів кожні 10
секунд по черзі падали на землю. У
такий спосіб передали глибину трагедії, коли за одну хвилину помирало
17 — 25 людей. Після завершення
дійства учасники залишали на своєму місці жменьку зерна, оскільки за
офіційними даними, кількість хліба,
що виділялася для однієї людини,
становила не більше 50 грамів.
У світі вже почалися поминальні акції
жертв Голодомору в Україні. Українська громада Франції спільно з Асоціяцією колишніх воїнів Французької
республіки 19 листопада відзначили
День пам’яти жертв Голодомору в
Україні. В цей день пройшла панахида
і у Вашингтоні в катедральному соборі Святого Патрика. У Богослужінні
взяли участь: Архиєпископ Стефан
(Сорока), Митрополит Філадельфійський, Владика Павло (Хомницький),
Єпарх Стемфордський, Владика
Василь (Лостен), єпископ-емерит
Стемфордської єпархії, Архиєпископ
Антоній та Владика Даниїл, єпископи
УПЦ в Америці та Україні, численне
духовенство УГКЦ. Вшанувати пам’ять
жертв Голодомору та помолитися
разом із Блаженнішим Святославом
прибули понад дві тисячі вірних.
В Україні презентували документальний фільму „Три історії Галичини“.
Стрічка описує три долі у вирі подій
Другої світової війни в Галичині:
єврейську, польську та українську.
Режисура належить українці Ользі
Онишко та ліванці Сарі Фаргат. Кінострічку продемонстрували у Києві,
Харкові, Львові, Чернівцях, Одесі, а
також у кінотеатрах США, Канади,
Німеччини, Англії та Франції.
21 листопада минуло 90 років з часу
героїчної битви армії УНР з червоноармійцями під с. Базар на Житомирщині. Армія генерала Юрка Тютюнника
йшла рятувати українців від голоду
та поневолення. Після нерівної битви
більшовики запропонували полоненим
повстанцям перейти на їхній бік. Однак
359 українських вояків вибрали собі
иншу долю і мужньо прийняли смерть.
За матеріялами інформаґенцій
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святковий калейдоскоп

Політехніки встановили нові рекорди
→ Закінчення. Початок на 2 с.

які зацікавлюються цими видами спорту, а дехто навіть починає займатися, ―
розповів організатор заходу, студент
третього курсу ІНЕМ Дмитро Цьвок.
Продовжили святковий мікс заходів фінал традиційного фестивалю КВН
„Осінь Політехніки“ та запальна вечірка у Студентському клубі студмістечка.

в родинному колі

О

У другій половині дня святкування
продовжилися на офіційному рівні.
У Будинку вчених голова Львівської
ОДА Михайло Костюк привітав молодь зі святом, наголосивши, що
студентство — прогресивна частина
суспільства, від активної участи у
громадських справах, суспільних
перетвореннях якої значною мірою
залежить майбутнє нашої держави,
і нагородив найактивніших студентів
Львівщини.
В урочистостях також взяли участь
заступник голови Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ — ІV
рівнів акредитації Львівщини, ректор
Львівського національного аграрного
університету Володимир Снітинський,
перший заступник голови ЛОР Петро
Колодій та инші.
За успіхи у навчанні та громадську
активність у державотворчих процесах
нагороджено премією ім. В. Чорновола студентів Львівської політехніки:
Андрія Олійника (ІНЕМ), Ірину Камшій
(ІАРХ), Соломію Максимович (ІНПП).

Наталія ПАВЛИШИН

Запали свій вогонь!

собливе святкування Дня студента започаткували
на кафедрі менеджменту персоналу та адміністрування Інституту економіки та менеджменту Львівської
політехніки. 17 листопада студенти п’ятого курсу разом
із очільником кафедри та викладачами запустили в небо
повітряні кульки та „китайські ліхтарики“.

Світлина Наталії Павлишин

Окремо подяки облдержадміністрації за активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок
у реалізацію державної молодіжної
політики отримали політехніки Андрій
Євстігнєєв (ІНЕМ), Тарас Крет (ІКТА) та
Соломія Максимович (ІНПП).

— Ми вирішили в цей
день символічно запустити
в небо наші мрії-кульки та
символ нашого родинного
кафедрального вогнища
— запалені „китайські ліхтарики“, щоб вони десь у
просторі матеріялізувалися.
А в пляшці закоркували записки зі своїми мріями, щоб
через п’ять років відкрити
її і подивитися чи змінилися бажання, що вдалося
зреалізувати, — розповіла
завідувач кафедри Галина
Захарчин.
Цікаві традиції — візитна
карточка цього колективу.
Кожне святкування відбувається особливо. До прикладу, на дні народження організовують концерти, в яких
беруть участь і студенти, і
викладачі. Аби краще пізнати один одного, обговорити
нові ідеї, проєкти студенти
і викладачі збираються на
„Миті за кавою“.
— Зараз ми працюємо
над відновленням видання

„Вільна думка“. 6 грудня у
День Збройних сил України, вітатимемо всіх наших
чоловіків зі святом, будемо
присвоювати їм різні звання. Ще одним спільним
святом стануть Андріївські
вечорниці, — додала Галина
Миронівна.
— Ми — новостворена
кафедра і це перша група,
яку ми будемо випускати як
дипломованих спеціялістів.
Але найперше, чого ми їх
навчили — працювати в
команді, дали їм відчути,
якою силою є колектив. Зараз вони вже самі ініціюють
нові заходи. Сьогоднішня
ідея виникла з того, що
кожен, хто прийшов на кафедру, запалив свій вогонь.
Сподіваємося, що й надалі
нашим студентам ніколи
не забракне вогню, — додала на останок старший
викладач кафедри Надія
Любомудрова.
Наталія ПАВЛИШИН
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у студентському клубі

Студентів закликали стати
волонтерами на „ЕВРО-2012“

Д

Під час зустрічі зі студентами організатори акцентували увагу на волонтерський проєкт приймаючого міста
та переваги участи в ньому, наголосили на перевагах волонтерства. Передовсім, така людина стає частиною
команди підготовки Львова до УЕФА
„ЕВРО‑2012“; кожен волонтер матиме унікальну нагоду бути там, де не
зможуть потрапити всі инші. Також волонтерство в такій події — це чималий
професійний та особистий розвиток,
удосконалення лінґвістичних знань та
вмінь і, звичайно, знайомство з цікавими людьми та новими культурами.
Добровольці допомагатимуть
у інформаційному супроводі, фанпосольствах, медія-центрах, фан-зонах,
мовній підтримці служб безпеки, фанкемпінгу, надаватимуть невідкладну
медичну допомогу та в організаційній
підтримці инших заходів.
Кожен волонтер отримає форму та
инші засоби для виконання завдань.
Організатори забезпечать добровольців мінімум одноразовим харчуванням
та питною водою. Кожен із них матиме
право на безкоштовний проїзд у місь-

Світлина Наталії Павлишин

епартамент „ЕВРО-2012“ Львівської міської ради та ЛКП „Агенція з підготовки Львова до чемпіонату
Европи з футболу 2012“ проводять
цикл відкритих лекцій „Ми господарі УЕФА „ЕВРО-2012“. 15 листопада
таку лекцію прочитали для студентів
Львівської політехніки.

на дозвіллі

[молодіжна політика]

кому транспорті під час турніру. Після
закінчення турніру волонтери отримають сертифікат та фотокнигу на згадку.
Для того, щоб стати волонтером
кандидати повинні відповідати таким
вимогам: вік 18 років (станом на 1
квітня 2012 року), вільне володіння
іноземною мовою (англійська та/або
мови команд, що гратимуть у Львові),
готовність закінчити навчання та допомагати під час турніру. Також кожен
охочий повинен заповнити анкету й
надіслати її за адресою, вказаною на
офіційному сайті приймаючого міста
www.uefaeuro2012.lviv.ua у розділі „Волонтеру“. Набір волонтерів триватиме
до 31 грудня цього року.

Осінь в Ля Мінор
Студенти Львівської політехніки
справді талановиті і вони це вже
не раз доводили. Так, 15 листопада
у приміщенні студентського клубу
Львівської політехніки, за ініціятиви
третьокурсника ІНЕМ Тараса Букрія,
відбувся вечір акустичної музики
студентів Інституту економіки та
менеджменту під назвою „Осінь в Ля
Мінор“. Також у святі взяли участь
студенти Софія Козак, Соломія
Луферчик, Остап Дулиба та Мар’ян
Погонич.
Молоді співаки виконали багато
каверів, авторських пісень та різноманітних „джемів“. Також веселого
настрою вечору додав гурт
„2 по 50“.
На святі панувала атмосфера спокою
і позитиву. Гості вечора щиро вітали
учасників свята, підтримуючи їх
оплесками.
Цікаво провели дозвілля політехніки і
22 листопада у студентському кіноклубі, де асоціяція „Новий Акрополь“ спільно зі житлово-побутовим
відділом Львівської політехніки в
актовій залі студентського гуртожитку №11 презентували перегляд
та обговорення філософських короткометражок.
Учасники зустрічі мали нагоду
поговорити про швидкоплинну і
неповторну красу часу; про людей з
якими ми лише ненадовго зустрічаємося поглядом, чи проживаємо ціле
життя; про проблему вибору — ким
бути і як діяти та про прекрасне і
піднесене в житті кожного з нас.

Літературна зустріч для душі

Ж

урнал „Дніпро“ та Студентське
братство Львівської політехніки
16 листопада у Палаці Сапіг провели
вечір „Літературна діра 2.0“.
Зустріч розпочалась із музичного
соло на гітарі. Відповідна настроєвість
і музика супроводжували виступи всіх
авторів. Першим свої твори прочитав
ведучий вечора, голова Студентського братства Сашко Савчук. Він також
розповів про головну ідею імпрези —
створити атмосферу підтримки, розради та натхнення, яка збагатила б душу.
— Більшість авторів, які виступали зі своїми творами вже не раз

брали участь у таких зустрічах. Твори більшости постійно публікують
на сторінках „Дніпра“. Після вечора
співорганізатори запропонували студентам присилати свої твори для
друку в журналі. Тематика була найрізноманітніша — сатира, фантастика,
інтимна лірика, гуморески та багато
иншого. Відкритість кожного автора,
лірична музика створили особливу
атмосферу, — розповіла співорганізаторка вечора, активістка Студентського
братства Львівської політехніки Уляна
Мацура.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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Багатоповерхова любов до Львова

К

Виставку-конкурс „Львів очима
молоді-2011“ вдруге організували студентська рада й студентське братство
ЛНАМу. Їхньою метою є прагнення показати відвідувачам експозиції різноманіття сприйняття Львова, активізувати творче бажання молодих „бачити
вище і нижче першого поверху“.
Багато учасників виставки брали
участь у ній і торік, але, на думку
організаторів, рівень робіт прогресує. Серед авторів — студенти не
лише ЛНАМу, а й ЛКА, Львівського
державного коледжу декоративного
і ужиткового мистецтва імени Івана
Труша, Львівської політехніки, також є
молоді митці і з инших міст — Стрия і
Тернополя.
У фокусі уваги художників опинилися площа Ринок, Вірменська церква, Домініканський собор, ансамбль

Світлина Наталі Яценко

авовий смак нашого міста, його
флюорисцентні сни, таємничі
вечори і ранки — у кольорі й чорнобілому сплетінні ліній… Чотири поверхи Укрсоцбанку на площі Міцкевича
заповнені художніми візіями студентів, втіленими у різних жанрах.

Успенської церкви, пам’ятник Шевченкові тощо. Архітектура домінує, навіть
якщо зображено не окремий об’єкт, а
міський краєвид загалом — вулички,
клапті дахів, дворики… Трохи менше
зацікавили митців трамваї і люди.
Роман Яців, член журі конкурсу, на
відкритті виставки поділився своїми
думками щодо запропонованих робіт:
― Тема зображення Львова доволі
слизька — сучасні автори можуть потрапити у пастку напрацювань своїх
попередників і повторювати їхні ідеї.

Тому була потрібна професійна зрілість, аби вийти за межі шаблонів. Ці
твори є самодостатніми, в них відчутна
заглибленість у екзистенцію міста,
вони „працюють“ на глядача. Імпонує,
що автори здатні побачити в урбаністиці ліричні моменти по-новому. І все ж
хочеться більше сміливости і, з погляду
формального мистецтва, ризикованих
інтерпретацій.
Їх ми, можливо, побачимо вже на
наступній виставці, через рік…
Наталя ЯЦЕНКО

на камерній сцені

Ліричне і музичне ноу-хау сестер Тельнюк

Н

а камерній сцені Львівського національного драматичного театру ім. М. Заньковецької дует сестер Тельнюк
презентував нову програму. Всі пісні (за винятком трьох) ―
на слова Оксани Забужко.
Це були „закриті“ концерти, „для своїх“, як сказали сестри, тому ні афіш,
ні реклами у ЗМІ не було.
Проте охочих почути нові

пісні елітного дуету зібралося чимало.
Цього разу сестри підготували програму з новим
складом музикантів ― на
сцені музичний супровід
забезпечували три віолончелісти, які грають у провідних оркестрах Києва:
Максим Римар, Ігор Пацовський та Святослав Боровик. Власне, три віолончелі
як супровід — це ноу-хау
сестер Тельнюк. Саме цих
виконавців запропонував їм
музичний продюсер дуету
Костянтин Костенко.
„Ми пробували різні
комбінації, ― розповідають
сестри, — і скрипку з віолон-

челлю, і навіть арфу (Леся
пів року освоювала цей
інструмент). Проте лише
три віолончелі зазвучали
у цій програмі так, як нам
хотілося“. Леся і Галя дуже
прискіпливо готують свої
програми. Так, пісня „Нічні
метелики“ пережила вісім
редакцій.
Щодо текстів Оксани Забужко, то це високоінтелек-

туальна, надзвичайно витончена і щемливо-жіноча
поезія. Напевно, тільки інтелектуальний дует сестер
Тельнюк міг покласти їх на
музику і виконати так, що
у слухачів „мурашки“ пробігають по тілу.
„Ми з Оксаною Забужко
могли б познайомитися
вже давно, — каже Галя
Тельнюк, — адже бували
в одних країнах і містах в
той самий час, але познайомилися недавно. Ми з
нею ― однієї групи крови,
любимо тих самих поетів
і філософів. Оксана — це
унікальне явище“.
Цю програму, більш розширену, сестри планують
показати навесні на великій
сцені львівської Опери.
Людмила ПУЛЯЄВА
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нові проєкти

айстаріший театр для дітей, який було
засновано у Харкові в 1920-х роках,
а згодом перенесено до Львова, за свої
багаторічні здобутки отримав статус академічного. А також відновив традицію
показу вистав для дорослих.
У Першому українському театрі для дітей та юнацтва знову ставитимуть вистави
для дорослих. Старше покоління львів’ян
може пригадати, як ще до 90-х років такі
вистави йшли на сцені театру вечорами. На
жаль, упродовж багатьох років репертуар
театру обмежувався лиш денними постановками для молодших глядачів, проте,
прагнучи відновити призабуті театральні
вечори, у театрі таки поставили виставу
для дорослих — п’єсу Еріка-Емануеля
Шміта „Оскар…“.
З листопада на сцені театру вистави для
дорослих йтимуть регулярно. Розпочала
цей „дорослий“ проєкт „Пісня про равликів“, яка є спільною роботою творчого
об’єднання „Театр у кошику“, Львівського
академічного духовного театру „Воскре-

сіння“ та Першого українського театру
для дітей та юнацтва. Поставлено виставу
за мотивами творів Ежена Йонеско. „Це
вистава-абсурд на одну дію, — розказує про неї режисер, заслужений діяч
мистецтв Ірина Волицька. — На перший
погляд, бачимо історію двох коханців,
це Він і Вона, які опиняються в епіцентрі
безглуздих бойових дій, з одного боку, а
з другого, можливо, це проєкція назовні
якихось їхніх фобій, їхнього внутрішнього
світу, і вони балансують на грані цих світів. Проте абсурдистську драматургію не
можна сприймати лише на рівні сюжету,
оскільки завжди в ній наявні складніші
моменти, ніж ті, що бачимо на сцені“.
Продовжать естафету показу вистав
для дорослих Львівський академічний духовний театр „Воскресіння“, Молодіжний
академічний театр ім. Л. Курбаса та инші
відомі чи маловідомі театри як зі Львова, так і з инших країв ― сцена Першого
українського театру для дітей та юнацтва
відкрита для всіх.
Орест КОНДРАТОВИЧ

у світі запального танцю

Брейкданс-хлопці в „Метро“

У

п’ятницю, 11 листопада, о 16.00, у
Львівському нічному клубі „Метро“
відбулася одна із найцікавіших подій в
житті шанувальників запального танцю
„Брейкданс“.
Львів і Київ були обрані для спеціяльного заходу під назвою „Red Bull BC ONE ALL
STAR TOUR“, яке супроводжували „великі“
люди у брейкдансі, а саме — чемпіон світу
2007 року Ronnie(Ронні) і перший дворазовий чемпіон, котрий здобув свої титули
в 2005-ому і 2009-ому роках, неперевершений Lilou(Лілу).
Незважаючи на гучні імена, про цей
захід надто голосно не розголошували.
Зробили так, щоб прийшли лише справжні
шанувальники брейкдансу і молодь, що
серйозно займається цим танцем. Вхід
був вільний. Проте серед присутніх були
й ті, котрих цікавили лише самі зірки. Загалом на це дійство прийшли подивитись
чи взяти участь близько семидесяти осіб.
А щодо кумирів молоді, то це дуже
приємні і прості хлопці. Ронні — американець з Лас-Вегаса, азійської зовнішности,
з великим задоволенням фотографувався, потискав руки і роздавав автографи.
Лілу — француз алжирського походження,
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коротко

Відновили театральні вечори

Н
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з міста Ліон, веселий і товариський парубок, котрий запросто міг кількома словами
завести натовп.
Варто сказати, що організаторам вдалося створити справді дружню атмосферу, і
велика заслуга в цьому ведучого DJ Scream,
котрий не тільки якісно і зрозуміло вів шоу,
а инколи, не втримавшись від спокуси, й
сам „вилітав“ на танцмайданчик, щоб показати свою майстерність.
Все було організовано так: хлопці, котрі
бажали взяти участь у цих іграх („games“,
саме так їх назвав Ронні), сідали у коло
разом із зірковими B-Boys. Глядачі і вболівальники, розміщувались позаду. Один із
чемпіонів виходив на середину і пояснював
правила гри. Після чого він демонстрував
танець, инший виступав за ним за тими ж
правилами, а згодом і українським B-Boys
надали можливість показати своє вміння.
Після всіх ігор чемпіони вибрали вісімку
кращих, котра згодом взяла участь у мінізмаганнях о 22.00 того ж вечора, щоб виявити найкращого. А ним став B-Boy „Smile“,
котрий і виграв головний приз — квиток на
Red Bull BC One 2011.
Володимир АНДРІЄНКО,
студент третього курсу ІКНІ
Львівської політехніки

Від 17 листопада до 6 грудня
триватиме Міжнародний
фестиваль дириґентського
мистецтва пам’яти Миколи
Колесси. У ньому беруть
участь видатні дириґенти
з різних країн світу: Ігор
Сімович (США), Володимир Сіренко (Україна),
Ігор Блажков (Німеччина),
Петер Маркс (Німеччина). Окрім прославлених
маестро, на фестивалі
перед львівською публікою
виступатимуть і не менш
знакові виконавці — Роман
Сімович (скрипка), Марія
Чайковська (віолончель),
Марцель Бергман (віолончель) та багато инших.
В Італійському дворику в
театралізованому шоу постала історія кохання львівських Ромео і Джульєтти.
Цю драматичну історію про
українку Пелагію та італійця
Мікеліні львів’янам і гостям
міста показав клуб історичної реконструкції „Пантера“.
Він провів також для всіх
охочих майстер-клас із
середньовічних танців. У
грудні буде реалізовано
проєкт „Нічний Львів“, у
рамках якого у музеях та
галереях міста проходитимуть нічні екскурсії.
Наймасштабніший український джазовий фестиваль
„Jazz Bez“ відбуватиметься
у Львові з 1 до 11 грудня.
До джазового Львова приєднається 12 міст України
та Польщі. У Львові виступатимуть 17 колективів,
у яких грає близько сотні
музикантів з різних країн
світу. Цьогоріч програму
фестивалю сформовано
так, щоб поєднати на одній
сцені різні стилі джазу та
спонукати публіку до роздумів, а музикантів — до
пошуку нових відтінків
джазу та експериментів.
Організатори повідомляють: студенти матимуть
50% знижку на квитки.
За матеріялами інформаґенцій
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осінь політехніки

Перемагають найсильніші, виживають
найпростіші
айкмітливіші та найвеселіші студенти провели своє „професійне“
свято разом — в актовій залі першого
корпусу. П’ять команд-фіналісток у
День студента впродовж трьох годин
змагалися за кубок „Осені Політехніки“, а їхні вболівальники та просто
шанувальники КВН підтримували їх
із глядацької зали.

Начальник відділу молодіжної політики Володимир Залуцький привітав
усіх із Днем студента від адміністрації
й задав змагального тону командам,
аби ті з ентузіязмом боролись за Кубок
фестивалю.
У перервах між різними конкурсами ведучі Вадим Струк та Олександр
Лопушанський ділилися з глядачами
гумористично-філософськими сентенціями про студентів. Вадим Струк,
за аналогією з визнанням хворобою
кохання, розповів про нову хворобу —
„студент“ та її основні симптоми. А ще,
на його думку, справжній студент — як
Сократ: знає, що нічого не знає. А на
думку Олександра Лопушанського,
справжній студент має встигнути дві
речі: виспатись і зробити 2 курсаки.
На відміну від ведучих, не всі команди були зосереджені на студентському житті. Найбільше студентської
тематики було у номерах команди „Несучі конструкції“ Інституту архітектури
(жести звичайної людини і студента у
„Візитці“, гуртожитські приколи, „Клуб
анонімних студентів“ у „Домашньому
завданні“). Щоправда, „вистрелили“
архітектори тільки на фінальному зав
данні, тому стрибнути вище 4 місця
не вдалося.

хіт-парад

Світлина Ірини Шутки

Н

Деб’ютанти „Осені Політехніки“ ―
„Такі прості“ (Інститут екології, природоохоронної діяльности та туризму
ім. В. Чорновола) та „Риторичне запитання“ (ІНПП), схоже, занадто виклались
у півфіналах, де обидві команди перемагали, тому на фінал ентузіязму їм
уже не вистачило. Особливо нелегко їм
далися „Розминка“ та „Біатлон“. В останньому конкурсі першими „вилетіли“
журналісти (ІНПП), відразу за ними „Такі
прості“. І непогані фінальні виступи вже
не врятували від програшу — команда
„Риторичне запитання“ посіла останнє
місце, „Такі прості“ — третє. Їхня фраза,
винесена в заголовок, стала пророчою:
вони вижили, але не перемогли.
Команда „Pazitiff“ (ІКТА) залучила
„важку артилерію“ — у „Візитці“ виступала авторка цих рядків. Журі не
купилось і оцінило виступ на четвірку,
а не найвищим балом. Але задоволення, здається, отримали, як і всі, хто
розуміється на термінології КВН (до
них тепер належу і я). Програвши 1
бал у першому конкурсі, далі команда

„Pazitiff“ намагалась надолужити розрив із „Механізатором“ (ІІМТ). Обидві
команди отримали ті самі оцінки в
„Розминці“, а потім кількома захóдами
змагались у „Біатлоні“ (журі ніяк не
могло вирішити, хто з них жартує
влучніше). Врешті-решт, вища оцінка
дісталась „Механізатору“ ― команді,
яка потрапила до фіналу за рішенням
журі (третє місце у ІІ півфіналі). І навіть
найнижчий серед усіх команд бал за
останній конкурс не погіршив їх переможну позицію серед суперників.
Отож, команда ІКТА на другому місці, а
команда ІІМТ „Механізатор“ виборола
кубок „Осені Політехніки-2011“.
Щоправда, редакційна комісія помітила у номерах команди-переможця
більше половини чужих жартів, які
можна знайти в інтернеті. А в КВН якраз
цінують власну творчість. Очевидно,
наступного разу журі, незважаючи на
добру акторську гру членів команди,
оцінить їхнє авторство.
Тетяна ПАСОВИЧ,
тимчасовий член команди „Pazitiff“

Хай переможе ваш кумир!

На сайті нашої газети www.audytoriya.
lviv.ua 21 листопада у фінал вийшло
кілька композицій. За третє місце боротьба точилася не така жорстка, як
за друге. Тому пісня „Полісся“ гурту
„Гайдамаки“, здобувши прихильність
9,1% меломанів, не має конкурентів,
зате на другій позиції опинилося аж
три композиції — „Схожа на осінь“
у виконанні групи „Мурени“, пісня
„Моя дівчина“, яку співають „Антитіла“, і „Світанок“ від „Хвилю
тримай“. За них проголосувало

18,2% наших читачів. Ну і трам-тарарам для композиції-переможця!
Нею стала „Гуцулка“ групи „Люди
добрі“. Сподобалась ця запальна
інструменталка 36,4% відвідувачам
нашого сайту — вони віддали свої
голоси за її життєдайні карпатські
ритми.
Переможців-вгадувальників і цього
разу, на жаль, не виявлено. Тож гарні
призи залишаються у редакції. Але
ми формуємо новий список із добрих композицій, тобто продовжуємо

конкурс і чекаємо на ваші активність і
версії-прогнози.
За нових учасників можна голосувати до 5 грудня. Процедура ця
проста — надсилаєте свій музпрогноз
на нашу редакційну скриньку info@
polynet.lviv.ua, якщо вгадуєте переможця, то отримуєте подарунок! Щоб
швидше він потрапив до вас, зазначайте хоч якусь мінімальну інформацію
про себе — ким ви є, телефон тощо.
Хай щастить! J
Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКО
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спартакіяда

Команда ІГСН підтвердила спортивний
імідж найсильнішої

С

тартувала спартакіяда здоров’я
професорсько-викладацького
складу і співробітників Львівської політехніки. Наразі відбулися змагання
з волейболу, попереду — настільний
теніс, шахи, футзал і бадмінтон.
На параді-відкритті з вітальним
словом виступив ректор Юрій Бобало.
Він підкреслив важливу роль спорту
в нашому житті і побажав учасникам
змагань успішних стартів. Капітани команд під величаві звуки Гимну України
підняли Державний прапор і спартакіяду оголосили відкритою. Розпочалися
спортивні поєдинки на волейбольних
майданчиках.
На першому етапі команди у підгрупах вели боротьбу за право виходу
до фінальної частини спартакіяди.
Найкращим матчем попередніх ігор
була зустріч команд адміністрації

Львівської політехніки і ІМФН. Гравці
адміністрації впевнено діяли в різних ігрових ситуаціях і перемогли у
першій партії — 25:20. Були вони попереду і в другій партії — 23:16. До
перемоги треба було провести вдало
дві атаки або не допустити помилок
у напруженій боротьбі. Але „пані удача“ була на боці їхніх суперників, тому
програш — 23:25. Зате команда діє
впевнено у вирішальній партії — 8:4,
12:8. До перемоги — лише мить, але
через фізичну й психологічну втому
помилялись, тому результат — програш партії 12:15 і матчу — 1:2.
В инших групах перемога на боці
більш підготовлених команд — ІГСН
(ІБІД — 2:0, неявка ІЕСК), ІТРЕ (ІІМТ —
2:0, ІППТ — 2:1), ІМФН (адміністрація
ЛП — 2:1, ІНЕМ — 2:0).
Цікаво і напружено пройшли
фінальні ігри. Команда ІГСН під-

твердила свій спортивний імідж найсильнішої і стала чемпіоном 2011
року. За команду виступали Олена
Безгребельна, Микола Гавриленко,
Сергій Панамарьов, Борис Пилипчук, Роман Пронюк, Володимир
Стадник, Євген Сербо та автор цих
рядків. У боротьбі за срібні медалі
команда ІМФН переграла колектив
ІТРЕ — 2:0.
Завідувач кафедри фізичного виховання професор Віктор Корягін нагородив переможців та призерів змагань
кубками і медалями спортивного
клубу Львівської політехніки.
До відома всіх охочих: клуб аматорів волейболу „Політехнік“ запрошує
працівників Львівської політехніки на
тренування і змагання.
Арнольд ПРОХОРОВ,
головний суддя змагань

спортивний студентський фестиваль

З

15 до 20 листопада Львів
був місцем зустрічі студентських команд різного
рівня підготовки у спортивних поєдинках. На майданчиках вишів та у спортивнорозважальних закладах
хлопці і дівчата змагались
у вмінні вправно передати
м’яч партнерам (футзал,
баскетбол, волейбол), відбити атаку (настільний теніс, бадмінтон), здобути перемогу (армреслінг, шахи,
більярд, боулінг).

XV Всеукраїнський спортивний студентський фестиваль традиційно проводять у Львові, починаючи з
1994 року. Щорічно у цьому
заході бере участь понад
дві тисячі студентів. Його
основна мета ― залучення
студентської молоді до занять спортом, пропаганда
фізичної культури і здорового способу життя, розвитку
основних фізичних якостей
та рухових здібностей.

Урочисте відкриття фестивалю відбулося 16 листопада у спортивному комплексі Львівської політехніки.
Там же згодом відбувалися
змагання з волейболу (чоловіки й жінки грали поряд,
у залі, поділеному навпіл
ширмою), баскетболу та настільного тенісу, де студентиполітехніки показали себе з
найкращого боку.
Баскетболістки Політехніки лідирували у своїй
першій групі, у другій фаворитами була команда
ЛДУФК. Вони й розіграли
у фіналі звання чемпіонів
фестивалю. Наші баскетболістки діяли впевнено і
результативно, мали перевагу в техніко-тактичній
підготовці і, безперечно, досягли перемоги. Третє місце здобула одна з команд
ЛНУ ім. І. Франка.
Волейболісти також потрапили у фінал і боролись
за призове місце разом з
хлопцями ЛДУФК та ЛДАУ.

Світлина Наталі Яценко

Політехніки здобувають перемоги

Внаслідок запеклої боротьби усіх трьох команд ледь не
за кожний зарахований м’яч
у гострих ігрових епізодах,
вони набирають однакову
кількість очок. Тоді місця визначаються за показником
співвідношення виграних
та програних партій. Цей
показник виявився найкращим у волейболістів ЛДУФК
і вони посідають перше
місце. Срібні призери —
волейболісти-політехніки,
бронзові — аграрії.

Серед жіночих команд
команда Львівської політехніки також була у списку лідерів. Сильним суперником для
неї стали дівчата з ЛДУФК,
котрі виступають у першості
України у студентській лізі.
Але фортуна усміхнулася нашим волейболісткам, а їхні
опонентки стали другими.
Третє місце посіла команда
ЧДУ імени П. Могили з міста
Миколаєва.
Наталя ЯЦЕНКО,
Арнольд ПРОХОРОВ
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спортивна альтернатива
опулярні спортивні ігри мають любительські варіянти, адже професійний спорт потребує відповідних умов
П
і грошей, які не завжди є у звичайних хлопців. „Молодші брати“ футболу — футзал та пляжний футбол. А у
баскетболу є стрітбол, тобто баскетбол, у який грають на вулицях

Кобі Браянти із сусіднього двору
Стрітбoл (від англ. street
„вулиця“ і ball „м’яч“) —
спортивна командна гра
з м’ячем, яка зародилася
в США у 1950-х роках, а
вже у 1995 році з’явилася
в Україні. З того часу розвитком стрітболу займалася Федерація баскетболу
України. На її базі створено
Федерацію вуличного баскетболу, згодом з’вилася
Українська стрітбольна ліґа.
Нещодавно в Києві відбувся Всеукраїнський турнір
зі стрітболу, переможцем
якого в індивідуальній першості став Сергій Алферов,
його визнано найсильнішим
стрітболістом України.
Докладніше про стрітбол
нам розкажуть студенти
третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Львівської політехніки Олексій Рубаняк та Микола Мазурак.
― Миколо, розкажи коротко про правила вуличного баскетболу.
М.М.: У стрітболі не існує
єдиних правил, про них
зазвичай домовляються
перед початком спарингу.
В Україні одною з найпоширеніших є така форма
стрітболу, коли дві команди
по троє учасників грають на
одне кільце на майданчику,
який за розміром — половина стандартного. Гра
може тривати протягом
домовленого часу або до
моменту, коли одна з команд досягне домовленої
кількости очок(зазвичай
грають до 21).
― А чим же стрітбол відрізняється від звичайнго
баскетболу?
М.М.: Невід’ємною частиною стрітболу, що відрізняє його від баскетболу,

є заохочування до трюків
з м’ячем та різноманітних
слем-данків (slam dunk).
Иншою особливістю стрітболу є можливість „грубої“
гри, тобто використання
деяких силових прийомів
та відволікаючих маневрів
для проходу до кільця суперника. Відповідно, розвиваються атрибути, які доповнюють стритбол і роблять
його більш видовищним:
конкурси баскетбольної
майстерности, черлідинг
(дівчата, що танцюють),
мода на спортивний одяг,
а це, погодьтеся, важливо
для молоді.
― Олексію, чи багато людей займаються стрітболом у Львові і що спонукає
їх займатися саме цим
видом спорту?
О.Р.: Таких людей у Львові і в Україні загалом достатньо. Інтерес до цієї гри
росте насамперед завдяки
тому, що в Україні почали
транслювати матчі найпопулярнішої баскетбольної
ліги світу — американської
НБА. Окрім цього, зараз
практично у кожного є інтернет, де можна постійно
спостерігати за головними
світовими подіями баскетболу. Але головне, що спо-

нукає молодь займатися
стрітболом — небажання
сидіти без діла за пляшкою
пива. Ми прагнемо вести
здоровий спосіб життя.
― Скажи чесно, хочеться
бути подібним до заокеанських зірок баскетболу?
О.Р.: Звісно, адже кожен
завжди ставить когось собі
у приклад. Багато із теперішніх зірок НБА — колишні гравці у стрітбол, які
так само, як і ми, починали свою кар’єру у дворах,
поступово добиваючись
успіхів у професійному баскетболі. Щодо мене, то
я не планую займатися
баскетболом професійно,
однак для підтримки фізичної форми і активного
відпочинку стрітбол — те,
що треба.
― Миколо, віднедавна Ти
захищаєш кольори команди „Політехніка-Галичина“.
Тобто тепер тебе можна
вважати професіоналом,
а не просто любителем?
М.М: Те, що я не просто
любитель, це факт. Адже
на вулиці ти не особливо
переживаєш за результат,
там головне отримати задоволення від гри. Стрітбол
— це насамперед індиві-

дуалізм. Звичайно, дуже
важлива взаємодія між
партнерами, однак особистою майстерністю ти здатен
переграти всю команду суперника. А граючи за „Політехніку“, не варто захоплюватися індивідуальними
діями, а треба намагатися
приносити якнайбільше
користи команді. Я усвідомлюю відповідальність
перед тренером, перед
партнерами. Однак і професіоналом мене назвати
важко, оскільки головним
для мене все-таки залишається навчання.
― А чи допомогло Тобі те,
що Ти з дитинства займаєшся стрітболом, потрапити до дублю команди
„Політехніка-Галичина“?
М.М.: Так, оскільки стрітбол є доброю школою для
майбутніх професіоналів
баскетболу. В Україні не так
багато хороших спортивних
шкіл, а можливість пограти
на вулиці є у всіх.
― Олексію, розкажи про
проблеми, які постають
перед любителями стрітболу?
О.Р.: Головна проблема —
відсутність якісних майданчиків. Ми наразі дуже
відстаємо від Америки, де
баскетбольні майданчики
будують шаленими темпами. Влітку, працюючи
в Нью-Йорку, я бачив їх
ледь не в кожному дворі.
Там справжній баскетбольний „бум“ серед підлітків.
Держава піклується про
підростаюче покоління,
відповідно американські
баскетболісти найкращі на
планеті.
Артур БОБРИК,
студент третього курсу
ІКНІ Львівської політехніки
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Кросворд
Горизонтально:
7. Виступ артиста в иншому місті. 9. У двигуні внутрішнього згорання пристрій для охолодження. 11. Член групи, який разом
з усіма виконує якусь роботу, бере участь у змаганні, конкурсі.
12. Той, хто публічно виконує твори мистецтва. 13. Одяг типу
сорочки, який стародавні римляни носили під тогою. 14. Звертання до заможних землевласників у Туреччині. 15. Еспанський
художник, автор картини „Герніка“. 18. Столиця Гвінеї. 21. Буря
на морі. 22. Пристрій, поверхня якого поглинає або відбиває
енерґію різного виду проміння. 23. Релігійна громада, група,
що відокремилася від церкви. 24. Деталь годинникового механізму, що регулює хід годинника. 26. Портовий вантажник.
27. Сталевий вузький брус, який монтують на шпали у два
ряди. 29. Колектив музикантів. 31. Частина круга, обмежена
хордою. 33. Кухар на кораблі. 35. Відходи, що залишаються
при обмолоті й очищенні зерна. 37. Чуже або штучне волосся.
38. У буддизмі стан найвищої насолоди, кінцева мета прагнень
людини. 39. Особа, яка поширює політичні ідеї, лозунги для
впливу на свідомість широких верств населення. 40. Великий
плазун, поширений у тропіках.
Вертикально:
1. Розділ механіки, що вивчає рівновагу тіл під дією сил.
2. Шийна частина упряжі коней. 3. Столиця Албанії. 4. Тоненькі дерев’яні дощечки, які набивають на стелю, стіни
під тиньк. 5. Особливо важливий указ короля, імператора.
6. Кожна з коротких трубчастих кісток пальця. 8. Член
організації, яка не визнає будь-якої держави, авторитету,
порядку. 10. Природний нафтовий бітум; гірський віск.
16. Відомий американський тенісист. 17. Той, хто наймає
приміщення для тимчасового користування на договірних
умовах. 18. Законодавчий орган США. 19. Непарнокопитний ссавець з рогом на переніссі. 20. Велика проїзна дорога; шлях. 25. Лікар, який лікує алкоголізм, наркоманію,
токсикоманію. 28. Велика перерва в заняттях у навчальних
закладах. 30. Погони, деталь парадної форми офіцерів,
генералів, адміралів. 32. Змагання з бігу на довгі дистанції.
33. Місцевість з природними лікувальними чинниками.
34. Невеликий дерев’яний місток, дошка або колода через
річку, потік. 36. Найвищий пік Піренеїв. 37. Український
вчений у галузі мостобудування і зварювання, академік.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 34
Горизонтально: 7. „Травіата“. 8. Емігрант. 9. Код. 11. Сіно.
12. Арфа. 13. Едіп. 14. Ікло. 15. Лісабон. 18. Еко. 19. Нонсенс.
22. Паралель. 23. Орнамент. 25. Мен. 26. Сталлоне. 28. Інтарсія.
30. Палітра. 34. СКА. 35. Одвірок. 38. Осот. 39. Кале. 40. Інія.
41. Арес. 42. Рея. 43. Лабіринт. 44. Трибунал.
Вертикально: 1. Графіті. 2. Свобода. 3. Стеарин. 4. Ембріон.
5. Префікс. 6. Інсулін. 9. Капельмейстер. 10. Деколонізація.
16. Спа. 17. Браслет. 20. Немирів. 21. Еон. 22. Пас. 24. Туя.
27. Тил. 29. Іпр. 31. Арсенал. 32. Історія. 33. Афаліна. 35. Олігарх.
36. Іванчук. 37. Орендар.

наш календар
26 листопада — День пам’яти жертв Голодомору та політичних репресій.

Пам’ятні дати
24.11.1805 — народився Олекса Стороженко, український письменник, автор повісти
„Марко Проклятий“.
24.11.1884 — помер Григорій Воробкевич,
український поет.
24.11.1934 — помер на засланні Михайло
Грушевський, український історик і громадський діяч, Голова Центральної Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван НечуйЛевицький, український письменник, автор
повісти „Кайдашева сім’я“.
25.11.1855 — народився Дмитро Яворницький, видатний дослідник козацької
старовини, етнограф і археолог.

25.11.1891 — народився Клим Поліщук,
український письменник, публіцист.
25.11.1956 — помер Олександр Довженко,
кінодраматург, режисер і письменник.
26.11.1925 — народився Опанас Заливаха,
український живописець.
27.11.1863 — народилася Ольга Кобилянська, відома українська письменниця.
27.11.1918 — створено Українську академію наук.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей, український графік і живописець.
28.11.1890 — народилася Зiнаїда Тулуб,
українська письменниця, авторка романів
„Людолови“, „В степу безкраїм за Уралом“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків-„Гор
новий“, провідник ОУН на Львівщині, теоретик українського націоналізму.

28.11.1970 — убито за загадкових обставин Аллу Горську, талановиту українську
художницю i правозахисницю, учасницю
руху шістдесятників.
29.11.1778 — народився Григорiй КвiткаОснов’яненко, перший прозаїк нової української лiтератури.
29.11.1859 — народився Кость Левицький,
перший прем’єр уряду ЗУНР.
29.11.1919 — помер Іван Верхратський,
український науковець, творець української
природознавчої термінології, член НТШ.
29.11.1924 — помер Джакомо Пуччіні,
італійський композитор.
30.11.1841 — народився Анатоль Вахнянин, український композитор, музико
знавець, письменник, один із засновників
та перший голова товариства „Просвіта“,
автор опери „Купало“.
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навчальні курси

О

для львів’ян і гостей міста

Реалізуй свої мрії з BEST!

рганізація BEST розпочала сезон весняного набору на міжнародні навчальні
курси. Якщо бажаєш побувати за кордоном, прослухати курс технологічних
лекцій англійською мовою, знайти нових друзів, то приходь 1 грудня о 16 год.
в 225 авдиторію головного корпусу Львівської політехніки та дізнайся, як можна
стати учасником цих навчальних курсів у Франції, Греції чи Італії.
Докладнішу інформацію можна знайти на сайті: www.best-lviv.org.ua.

ринок праці

Знайомство з німецькою компанією IS4IT

Д

ля студентів, зацікавлених у
кар’єрному рості та цікавій роботі, 24 листопада (о 16 год. у 217 авдиторії першого навчального корпусу)
у Львівській політехніці відбудеться
презентація німецької компанії IS4IT.
Ця компанія існує на ринку праці
з 2002 року. Її основною діяльністю
є оптимізація IT-процесів у бізнесі,
надання професійних послуг щодо
ефективного управління бізнесовими операціями з використанням
IT-технологій. Фахівці IS4IT спеціялізуються на перетворенні технічних
потреб клієнтів у реальність.
Мета презентації — показати студентам можливості працевлаштування,
зацікавити у співпраці з цією перспективною компанією. На цьому етапі

розвитку IS4IT акцентує увагу на таких
напрямах роботи, як системний дизайн,
системне адміністрування, системна
інтеґрація, безпека інформаційних технологій, управління проєктами, система
рішень SAP та архітектура серверів.
Під час презентації всі учасники
матимуть змогу дізнатися більше про
структуру компанії, діючі та майбутні
проєкти, систему працевлаштування
та безпосередньо поспілкуватись із
представниками IS4IT.
Презентацію організовує львівський осередок організації BEST спільно із Колегією та профкомом студентів
і аспірантів Львівської політехніки.
Софія ХАЛЯВКО,
президент організації BEST
у Львівській політехніці

Запрошуємо на інженерний ярмарок

І

нженерний ярмарок кар’єри пройде
30 листопада у Львівській політехніці. На виставці провідних компанійроботодавців молоді талановиті
спеціялісти матимуть можливість
зробити перший крок у своїй кар’єрі.

Компанії запропонують вакансії
та стажування, а студенти матимуть
добру нагоду поспілкуватися з їхніми
представниками, подати резюме безпосередньо в руки роботодавцю чи
довідатися все про працевлаштування.
Ярмарок кар’єри — це також і вигода
для компаній-роботодавців: між студентами вони знаходять молодих та
ініціятивних працівників.
Метою заходу є надання студенту
можливости зі сучасним станом ринку
праці у Львові та за його межами; ознайомитися з компаніями, яким потрібні
молоді спеціялісти; зблизити студента
з роботодавцем, а також дати змогу
зробити перший крок до отримання
омріяної професії, де знання можна

застосувати на практиці. Багато компаній, представлених на Ярмарку,
мають офіси не тільки в Україні, а й
за кордоном. Цьогоріч буде представлено компанії таких галузей як ІТ,
електроніка, консалтинг, інжиніринг.
— Ми хочемо показати, що працевлаштуватися на роботу з пристойною
зарплатнею можна не тільки через
знайомство чи за гроші. Є инший
шлях — коли студента оцінюють за
знання, креативність та працелюбність, — наголосив головний організатор Ярмарку кар’єри Андрій Якібчук.
Ярмарок традиційно відбудеться
на другому поверсі IV навчального корпусу Львівської політехніки (вул. Митрополита Андрея, 5) з 9 до 16 год.
Докладнішу інформацію про
захід можна дізнатися на сайті
www.ejf.com.ua.
Анастасія ПАНКЕВИЧ,
студентка третього курсу ІНЕМ
Львівської політехніки

Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
24, 27 листопада — „Летюча миша“
(оперета). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
24 листопада — „Сватання на Гонча
рівці“. 18.00.
25 листопада — „Ханума“. 18.00.
26 листопада — „Невольник“. 18.00.
27 листопада — „Блакитна троянда“
(прем’єра). 18.00.
29 листопада — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
30 листопада — „Одруження“. 18.00.

Камерна сцена
24 листопада — „Загадкові варіяції“. 19.00.
30 листопада — „Завчасна паморозь“. 16.00.

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса
25 листопада — „MA-NA HAT-TA“. 19.00.
26 листопада — „Апокрифи“. 19.00.
27 листопада — „Хвала Еросу“. 19.00.
30 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний
театр імени Лесі Українки
27 листопада — „Четвертий кут для
любовного трикутника“. 18.00.
30 листопада — „Приборкання
норовливої“. 16.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
25 листопада — „Малюк і Карлсон“. 12.00.
26 листопада — „Дюймовочка“. 14.00.
27 листопада — „Дюймовочка“. 12.00; 15.00.
29 листопада — „Чарівник Смарагдово
го міста“. 14.00.
30 листопада — „Олівер Твіст“. 14.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
26 листопада — Сольний орґанний
концерт. Солістка — Олена
Мацелюх. 17.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачені дипломи бакалавра ВК № 24067576 та спеціаліста
ВК № 28285861, видані Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Венгерака Богдана Миколайовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Короля Ореста Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Щомак Уляни Михайлівни.
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Многая літа!
З ювілеєм вітаємо завідувача кафедри обліку та аналізу Інституту
економіки і менеджменту Львівської політехніки професора
Анатолія Григоровича ЗАГОРОДНЬОГО
і від душі бажаємо:
Здоров’я, щастя та багато літ.
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди оминають,
Хай буде легко Вам вперед іти.
Хай словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаємо здобутків у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день!
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Вітаємо
з ювілеєм!
Колектив кафедри психології,
педагогіки і соціяльного управління Інституту права та психології
Львівської політехніки щиро вітає свого керівника,
відмінника освіти України, доктора біологічних наук,
професора
Леоніда Дмитровича Кизименка
зі 75-річчям від дня народження, бажає йому міцного
здоров’я, щасливого життя та творчої наснаги.
У цей чудовий, світлий день
Ми Шефа дружньо всі вітаймо,
Здоров’я, щастя, довгих літ,
Ми щиро всі йому бажаймо.

Колектив кафедри обліку та аналізу ІНЕМ

Многая літа!
Щиро вітаємо з Днем народження
проректора з науково-педагогічної роботи
Анатолія Григоровича ЗАГОРОДНЬОГО.
Ювілей — це не просто свято,
це здобутки всіх років в житті,
тож хай у Вас їх буде ще багато,
щоб здійснились задуми всі.
Хай береже Вас Божа Мати
від злих людей, від різних бід.
В здоров’ї, радості прожити,
бажаємо многая літ.

Вітаємо!
Редакція тижневика „Аудиторія“ вітає аспіранта Львівської політехніки, президента ВМО „Національний
студентський союз“ Анатолія Ігнатовича з призначенням на посаду начальника Управління у справах
сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації.
Бажаємо ініціятивности в роботі, підтримки керівництва і молодіжних організацій, подальшого
кар’єрного росту, здоров’я та особистого щастя.

Любови
і злагоди!
Редакція тижневика
„Аудиторія“ щиро вітає
з одруженням активіста
Студентського братства
Львівської політехніки

Вітають „Шістдесятники“
Клуб „Шістдесятників“ ― громадське об’єднання
працівників Львівської політехніки 1946 року народження ― щиро вітає із 65-літтям побратимаровесника ― професора кафедри загальної фізики
Григорія Архиповича ІЛЬЧУКА.
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих наукових дерзань та довголіття!

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №111015.

Андрія Остапа та Наталку Будулич.
Бажаємо, щоб ваша молода сім’я завжди жила в
злагоді та достатку, любові та щасті, взаєморозумінні і взаємопідтримці, щоб дитяче
щебетання не стихало у вашому домі.
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
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Фотоконкурс „Зупини щасливу мить!“

„Останні промені цього дня“
Перше місце у номінації „Пейзаж“.
Ростислав Матвійків, студент І курсу ІТРЕ

