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Чи добре знаємо свою історію?
Знання минулого забезпечує
рух уперед, а часто застерігає й від помилок. Листопад
якось по-особливому спонукує кожного дізнаватися
більше про історію свого
народу. Адже саме кінець
осени є часом поминання і
вшанування невинно убієнних, замордованих, фізично і морально винищених
українців. І лише лінивий чи
байдужий може залишатися
осторонь, оскільки шпальти
паперових та інтернет-видань
рясніють свідченнями очевидців, науковців, дослідників тих
страшних подій.
Безперечно, кожен самостійно
має право вибирати, чим для
нього є історія: шкільний
предмет, який вивчив і забув,
чи генетична необхідність
єднання зі своїми предками.
Таке усвідомлення і вибір особливо доречні сьогодні, коли
звідусіль лунають заклики до
космополітизму, переконування, що історія не більше, ніж
минуле, яке не має стосунку
до сучасности, коли легким
розчерком „вирізаються“ цілі
сторінки з нашої минувшини
лише для того, щоб бути
толерантними чи догодити
чиїмось імперським амбіціям.
„Хто не знає свого минулого,
той не вартий майбутнього“ — цей вислів Максима
Рильського нині актуальний,
як ніколи. Більших можливостей дізнатися про те, ким ми
є і до якого великого народу
належимо, не було ще ніколи.
Але парадокс: коли скарби на
поверхні, більшість байдуже
проходять повз із впевненістю, що це не потрібне, не
цікаве і не модне.
Кожен із нас є щоденним творцем історії. Але якою вона
буде (і чи буде?) у майбутньому, чи буде кому поминати
тих, хто відчайдушно виборював право на свободу не для
себе, а саме для нас — прийдешніх, залежить від наших
знань і від того, що зможемо
передати своїм наступникам,
яку пам’ять зуміємо зберегти.

Тарас Кушпіт, студент четвертого курсу Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Історією зацікавився
вже після школи“
Коли вчився в школі, мене історія не цікавила. Ніби й прослухав
шкільний курс, але знань не лишилося. Десь в одинадцятому класі,
коли переглянув кілька документальних фільмів, побачив, якими
великими були втрати мого народу під час Голодомору. Мені
стало цікаво, чому доля українців така трагічна. І я почав вивчати
історію. Та й в університеті на першому курсі ми вивчали історію України, щоправда,
програма була досить стиснута — лише один семестр. Пам’ятаю, тоді в бібліотеці
шукав не лише те, що треба було вивчити по темі, але значно більше, щоб поповнити
прогалини у своїх знаннях.
Артур Бреславський, студент третього курсу хімічного факультету
Київського національного університету ім. Т. Шевченка:

„Все спрямоване на те, щоб молодь
не знала історії“
Якщо є бажання, то людина завжди знайде можливості, незалежно від того, чи буде література на поверхні, чи треба її шукати.
Безперечно, найбільшу роль відіграє сім’я, в якій виховується
дитина. Бо в школах та вишах, на мою думку, на недостатньому рівні викладають цей
предмет. Впливає також політика держави щодо українства. Зараз все спрямоване на
те, щоб молодь не цікавилася історією.

Богдан Моркляник, проректор з науково-педагогічної роботи та соціяльного розвитку Львівської політехніки:

„Найважливіше — не втратити
історичну пам’ять“
Найтрагічніше те, що очевидці голодоморів, визвольних змагань
УПА, злочинів різних армій, які перейшли через українські землі,
фізично зникають. І ми втрачаємо можливість дізнатися правду —
зафіксувати події без спотворення та інтерпретацій. Практика
віднайдення очевидців історичних подій добре була започаткована у 2004 році, зокрема того, що стосувалося Геноциду українців у 1932 — 33 рр. Але, на жаль, зараз цим
питанням не надають важливого значення. Сьогодні наш народ потребує провідників у
всіх напрямках, зокрема й в історичному. Поки буде відбуватися затирання української
пам’яти та слідів українства в життєписі людства, доти складно буде зорганізувати якусь
більш-менш реальну противагу антиукраїнським рухам.
В отриманні знань з історії найважливішу роль відіграє середня та вища школа.
А зміни у шкільних підручниках, думаю, насправді принесуть більше користі для української справи. Бо ці питання викликали неабиякий резонанс в українському та світовому
суспільствах. Велика проблема в тому, що зараз мало зацікавлених у популяризації історії. Зокрема, якщо глянути на телебачення, то лише на кількох телеканалах є передачі,
присвячені історичній тематиці, і їх транслюють в такий час, що вони позбавлені глядача.

«

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Хто не знає свого минулого, той не вартий
свого майбутнього. Хто не шанує видатних
людей свого народу, той сам не годен пошани.

»

Максим Рильський

[nota bene!]
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визнання

На міжнародній виставці „Освіта та кар’єра-2011“, яка проходила в Києві 17 — 19 листопада 2011 року, Львівську політехніку нагороджено Золотою медаллю у номінації „Профорієнтаційна робота серед молоді“. Також за багаторічну
науково-педагогічну діяльність із розбудови національної
освіти Політехніку удостоєно почесного звання „Лідер національної освіти“.
Т. П.

Світлина Тетяни Пасович

Політехніка знову отримала
Золоту медаль

litteris et artibus
инулого тижня, 24 — 26 листопада, концентрація молодих учених на метр квадратний в Україні (а, може,
М
і світі) найвищою була, мабуть, саме у Львівській політехніці: на ІІІ Міжнародний молодіжний фестиваль
науки Litteris et Artibus з’їхалося понад 800 учених з 25-ти країн

Місце зустрічі та спілкування — Політехніка і веб
Фестиваль об’єднав сім міжнародних
наукових конференцій: „Комп’ютерні
науки та інженерія“, „Геодезія, архітектура та будівництво“, „Гуманітарні
та соціяльні науки“, „Енергетика та
системи керування“, „Інженерна
механіка та транспорт“, „Економіка
та менеджмент“, „Хімія та хімічні
технології“. Загалом працювало 30
предметних секцій, на яких заслухали
понад шість сотень доповідей молодих
учених, аспірантів, студентів. Науковці
завітали з усієї України й таких країн, як
Бангладеш, Білорусія, Великобританія,

Грузія, Єгипет, Індія, Іран, Італія, Латвія, Македонія, Малайзія, Німеччина,
Норвегія, Польща, Португалія, Росія,
Румунія, Сінгапур, Словаччина, США,
Туреччина, Угорщина, Чехія, Швейцарія, Японія. На відкритті Litteris et
Artibus проректор з наукової роботи
Політехніки професор Зорян Піх зазначив:
— Безпосередня участь молодих
людей у наукових дослідженнях і
спілкування в наукових групах є важливим чинником у здобутті життєвого
досвіду, нових навиків, покращенні

якости освіти… Осягнення нових якісних знань стимулює до самоосвіти, а
це дозволяє здобути в майбутньому
хороше робоче місце.
Присутніх також привітали Анатолій Ігнатович (Управління у справах
сім’ї та молоді ЛОДА, Національний
студентський союз), Тарас Вервега
(компанія SoftServe), а начальник
управління інформаційної політики та
зовнішніх відносин ЛМР Андрій Москаленко розповів іноземцям про Львів.
Закінчення на 7 с. →

з головної зали

Насущна проблема — розвиток
інформаційно-комунікаційної мережі

Світлина Тетяни Пасович

М

инулого тижня на черговому
засіданні Вченої ради члени ректорату, директори інститутів, професори, представники студентського самоврядування обговорювали правила
прийому студентів до Політехніки
на 2012 рік, представлення науковопедагогічних працівників до вчених
звань, стан та розвиток інформаційнокомунікаційної інфраструктури Львівської політехніки. Питання про вдосконалення фундаментальної підготовки
студентів з технічних причин перенесли на наступний рік.
Традиційно розпочалося засідання
зі святкового моменту — вручення
нагород та свідоцтв про присвоєння

вчених звань. Зокрема, ректор Львівської політехніки Юрій Бобало вручив
медаль Клубу пакувальників України
і редакції журналу „Упаковка“ та
диплом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту студентові п’ятого
курсу ІІМТ Петрові Ратичу за перемогу
у міжнародному конкурсі студентських
наукових робіт з актуальних проблем
пакувальної індустрії. Грамоту МОНМС
за підготовку успішного студента отримав його керівник доцент кафедри
механіки та автоматизації машинобудування Юрій Шоловій. Старший науковий співробітник лабораторії магнітних сенсорів НДЦ „Кристал“ Федір
Закінчення на 4 с. →
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знайомство

В гостях у Mita-Teknik

14

листопада Mita-Teknik — одна з провідних компаній
світу, що займається розробкою систем управління
для вітрових турбін, — провела для студентів Інституту
комп’ютерних технологій автоматики та метрології День
відкритих дверей.
Немалу роль для студента відіграє ознайомлення з
майбутньою професією: це
дозволяє йому ще під час
навчання зосередити увагу
на найактуальніших темах досліджень і проблемах галузі.
Тому корисною є нагода на
власні очі побачити, як працює компанія.
Під час зустрічі студенти
мали змогу ознайомитися
з роботою та обов’язками
працівників компанії MitaTeknik, оглянути виробничі й

відпочинкові приміщення, поспілкуватися з розробниками
програмного забезпечення.
Політехнікам показали моделі
управління вітровими турбінами, способи розміщення
в них апаратури, можливості
програмування та перепрограмування цих систем. Студенти ІКТА вдячні організаторам заходу й керівництву
компанії Mita-Teknik.
Тарас КРЕТ,
студент четвертого курсу
ІКТА Львівської політехніки

з головної зали

Насущна проблема — розвиток
інформаційно-комунікаційної мережі
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Шуригін та асистент кафедри загальної
фізики ІМФН Віктор Кусьнеж отримали
сертифікати про присудження іменної
стипендії „Токіо Боекі“ на наступний
навчальний семестр.
Позаяк правила прийому виші
мали би погодити з МОНМС до кінця
листопада, відповідальний секретар
приймальної комісії Олег Давидчук
ознайомив членів Вченої ради університету з проєктом правил прийому
Львівської політехніки, зокрема наголосив на основних змінах порівняно з
минулорічними правилами. Здебільшого зміни стосуються термінів прийому документів та оприлюднення списків рекомендованих до зарахування
абітурієнтів (пов’язано з проведенням
футбольного чемпіонату „Евро-2012“).
Крім цього, на окремі спеціяльності
змінились конкурсні предмети при
вступі: абітурієнти мають складати ЗНО
замість історії України на журналістику — іноземну мову, а на міжнародні
відносини та міжнародну інформацію — всесвітню історію.
Про стан та розвиток інформаційнокомунікаційної інфраструктури Львівської політехніки доповідали голова

комісії Вченої ради Маркіян Павликевич та проректор Дмитро Федасюк.
Дмитро Васильович порівняв потреби і стан телекомунікаційної інфра
структури університету 2008 року зі
сьогоденням:
― Станом на 2008 рік головними
споживачами були телефонні абоненти, користувачі електронної пошти та
інтернету (тоді було до 1500 користувачів у корпусах та гуртожитках),
користувачі ІС „Деканат“ — працівники деканатів. Натомість на сьогодні
зареєстровано 4600 користувачів
електронної пошти та інтернету в
корпусах та гуртожитках, користувачі
ВНС Політехніки, близько 600 користувачів інформаційних систем „Деканат“,
„Випускник-Працевлаштування“, „Нав
чальні плани“, „Розклад“ — працівники деканатів, кафедр, НМУ та инші,
телефонні абоненти, відповідальні за
сайти підрозділів, MSDN AA та инші,
користувачі передплачених інформаційних ресурсів у НТБ та корпусах,
користувачі серверів підрозділів, користувачі Wi-Fi мереж університету,
користувачі нових Веб-сервісів.
Доповідач показав на слайді стан
та розбудову комп’ютерної мережі університету, яку виконували за затвер-

дженим планом робіт. До актуальних
потреб, пов’язаних зі зростанням вимог користувачів до обсягів та якости
телекомунікаційних послуг, а також зі
збільшенням кількости користувачів
та зростанням трафіку, додалися нові
завдання щодо розвитку телекомунікаційної інфраструктури — після
приєднання нових структурних підрозділів (Інституту ім. В. Чорновола,
входження в структуру університету
коледжів, утворення нового Інституту
права і психології).
Зрозуміло, що зростання кількости
користувачів, впровадження нових
сервісів, а як наслідок — потреба швидкодії зумовлюють збільшення витрат.
Через це постало важливе завдання
мінімізації та оптимізації затрат на послуги, сервіс, трафік. За словами проректора Дмитра Федасюка, це вдалося
зробити завдяки таким технологіям:
зменшення експлуатаційних затрат
на телекомунікаційну інфраструктуру
шляхом впровадження відмовостійких
технологій побудови мережі; розбудова власної оптичної магістральної
мережі замість оренди; зменшення затрат на міжміський та міський зв’язок
за рахунок використання номерного
ресурсу університету та впровадження
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телефонного шлюзу; зменшення вартости каналів інтернету з одночасним
збільшенням швидкости; виконання
проєктних та монтажних робіт власними силами; значна користь отримана
від того, що університет має ліцензію
на операторську діяльність.
Отож, зараз досягнуто швидкости
1600 Мбіт/сек без збільшення оплати.
Впродовж останнього року ціна збереглась, зате підвищилась швидкість
каналу. Значно скоротилися витрати
університету на зовнішні телекомунікаційні послуги, передовсім завдяки
впровадженню своєї телефонної
станції. Скоротилися затрати на міжміський, міський та мобільний зв’язок.
Дмитро Васильович також розповів
про розвиток інформаційної комунікаційної інфраструктури в гуртожитках.
За його словами, головні затримки
розвитку мереж у гуртожитках — через
відсутність резерву активного керованого комутаційного обладнання,
затримки з організацією комутаційних пунктів у окремих гуртожитках,
вимкнення живлення комутаційних
під час будівельних та инших робіт у
гуртожитках, необхідність „перетягувати“ мережні розетки після переїзду
студентів у инші кімнати.
Доповідач окреслив основні зав
дання у найближчій перспективі, адже
„не маємо права відставати від темпів
інформатизації“.
Голова комісії Вченої ради Маркіян
Павликевич зупинився на проблемах,
які комісія виявила на шляху розвитку
інформаційної мережі університету. Маркіян Йосипович виокремив

шість груп проблем: передовсім,
це проблеми зі завершенням робіт
з під’єднання корпусів Політехніки
через відсутність відповідного обладнання для зварювання оптоволокна і
вимірювального обладнання, а також
через несвоєчасність і недостатні
обсяги придбання обладнання для
оптоволоконних магістралей. Друга
проблема — під’єднання нових підрозділів у Львові та за його межами (тут
відсутні проєкти під’єднання, аналіз
потрібних ресурсів для створення мережі власними силами, а для тих, які
знаходяться поза Львовом, відсутній
аналіз доцільности і можливости використання передоручення потрібних
послуг операторам телекомунікацій в
инших населених пунктах, зокрема з
використанням технологій віртуальних
приватних мереж). По-третє, є проблема з забезпеченням відмовостійкости мережі і її послуг (передовсім
це проблеми з ненадійним електроживленням, відсутність резервування
засобів збереження інформаційних
ресурсів, відсутність програми і планів
забезпечення стійкости мережі до катастроф). Четверта група — проблеми
з мережним адмініструванням (у нас
недостатня кількість підготовлених
мережевих адміністраторів у підрозділах, відсутня практична система їх
підготовки і стимулювання їх перебування на виконанні цих обов’язків;
недостатньо можливостей для моніторингу мережі, зокрема моніторинг
інтернет-трафіку, що принципово
необхідне для прогнозування і її
розвитку). Дотична до попередньої

і проблема кадрового забезпечення
спорудження і функціонування мережі. Для цього необхідна організація з
підготовки фахівців різних кваліфікацій
для виконання потрібних робіт, модифікування і стабілізація кадрового
складу — як наявного, так і того, який
з’явиться завдяки цій підготовці. Існує
необхідність забезпечити науковотехнічну підтримку розвитку мережі
(потреба у створенні консультативного
органу, який займається перспективними технологіями, рекомендаціями
щодо вирішення технічних проблем
мережі, аналізом і прогнозуванням
потреб, розвитку інфраструктури мережі у зв’язку з надаванням наявних і
впровадженням нових послуг у мережі
і змінами їх послуг).
― Отже, для подолання проблем
у нашій мережі достатньо концепції,
програми і планів, прийнятих свого
часу Вченою радою Політехніки,
необхідні тільки організаційні, технічні і фінансові (тобто ресурсні) засоби
для їх реалізації, — підсумував доповідач. — Тобто всі проблеми можуть
бути вирішені в рамках чинної програми. Окремі питання, як було наголошено, вимагають проробки й залучення
комісією фахівців з-поза служб, які
займаються мережею, і, можливо,
прийняття деяких стратегічних рішень,
особливо щодо перспективних напрямів чи конкретизації розвитку мережі
при використанні тих технологій, які на
даний час нові і є бажані для впровадження в Політехніці.
Тетяна ПАСОВИЧ

6

[студії]

ч. 36 (2756)
1 — 7 грудня 2011

студентська наука
— до студента, теорію — на практику, ідею — в залізо! Такими принципами керується студентське
Інформацію
товариство захисту інформації, яке діє при Львівській політехніці
Знаємо, як захистити інформацію

4 + 1 = 20
Студентське науково-технічне товариство захисту інформації при Західному
регіональному навчально-науковому
центрі захисту інформації діє пів року.
Нині це з два десятки осіб. Та, як часто
буває, все починалося з кількох ентузіястів, якщо точніше, чотирьох студентів
та їх викладача. СНТ об’єднує політехніків із кафедр захисту інформації
й безпеки інформаційних технологій
(ІКТА). А цих політехніків, відповідно,
об’єднує інтерес до науки, бажання
розвиватись і втілювати свої задуми.
Голова товариства, студент четвертого
курсу Тарас Крет каже:
— Більшість тих, хто до нас приходить, мають певні амбіції і хочуть реалізувати свій інтелектуальний потенціял.
Студент має змогу дізнатися й навчитися
чогось нового, спробувати себе у різних
напрямах — так шукає власну нішу
в широкій сфері захисту інформації.
Учасники товариства обирають наукові
теми й працюють над ними, готують
публікації — а це і база для диплома, і
плюс до загального рейтингу при вступі
на п’ятий курс та для участи в різних
стипендіяльних конкурсах.
За словами куратора СНТ асистента кафедри ЗІ Юрія Гарасима, найефективніше працювати зі студентами
третіх-четвертих курсів: вони охоче
готують доповіді, долучаються до обговорення. Нині база й актив товариства — четвертокурсники Тарас Крет,
Петро Пуля, Віталій Нечипор, Павло
Борня, Марина Ляшенко, Іван Лопіт,
Богдан Середницький та Ольга Полуектова з п’ятого курсу.
— Орієнтую студентів на те, що, аби
претендувати на добру роботу й заробіток, треба готуватися зі студентської
лави, добре розібратися у своїй сфері,
прикладати знання до практичної площини. Галузь інформаційної безпеки
або захисту інформації досить молода.
Тут є багато завдань, проблем і дуже
мало фахівців. Власне, завдання такого
фахівця — проаналізувавши ризики
(це можуть бути стихія, хакер і т. д.),
розробити оптимальну й ефективну,
відповідну до потреб, кошторису і
т.д. систему захисту інформації, яка
буде супроводжувати та підтримувати
основний бізнес-процес — чи то ви-

пікання хліба, чи навчання, чи роботу
банківської установи, — розповідає
Юрій Романович.

Інформація про
інформацію
Захисники інформації вважають:
куди раціональніше й продуктивніше
ділитися новинами, знаннями й досвідом, ніж одному довго-нудно плавати
в безмірі літератури й електронних
ресурсів. Один від одного студенти
дізнаються, скажімо, яку книжку варто
почитати, яких спеціялістів потребує
ІТ-сфера абощо.

Юрій Гарасим. На одній із останніх
зустрічей асистент кафедри ЗІ Богдан
Будз просто закидав запитаннями „від
замовника“ студента Віталія Нечипора,
який розповів про живучість систем захисту інформації: чим відрізняється живучість від стійкости? як її оцінювати? в
чому вона вимірюється — у відсотках,
гривнях, яблуках?.. Треба сказати,
гумору захисникам інформації теж не
бракує. Секретар СНТ Ольга Полуектова, яка виступила з темою „Управління
інцидентами інформаційної безпеки“ і
якій теж довелось „відбиватись“, каже:
— Такі зауваження й запитання є
цінними: вони дозволяють зрозуміти,
в якому керунку варто працювати далі.
А самі виступи загалом додають нам
досвіду й готують до захисту дипломів: ми вчимось говорити, слухати,
правильно ставити запитання. Мені,
наприклад, було набагато легше на
захисті бакалаврської роботи.

Інтернет до Китаю
заведе

Майданчиком для такого взаємообміну насамперед є засідання товариства. Раз на два тижні по вівторках
у 19 навчальному корпусі Політехніки
СНТівці обговорюють різні актуальні
питання: методи, способи й засоби
забезпечення конфіденційних розмов, ідентифікації особи, розроблення
систем контролю та управління доступом, безпеки під час користування
Wi-Fi мережами, ин. Проблеми для
досліджень, конкретні й практичні,
підкидає саме життя: якась виставка,
семінар чи законодавчі нововведення,
як-от ухвалений минулого року закон
„Про захист персональних даних“,
впровадження міжнародних стандартів у сфері систем менеджменту
інформаційної безпеки.

Та студенти не обмежуються своїм
колом. Максимум інформації про
товариство — свої публікації й презентації, проєкти, фотографії засідань,
повідомлення про різні наукові й
освітні проєкти тощо — викладають
на snt-security.lp.edu.ua.
СНТ налагоджує зовнішні зв’язки,
зокрема підтримує тісні контакти з
Microsoft, Лабораторією Касперського,
Digital Security Office, Cisco Systems,
„НікС“ та ин. Зрештою, зацікавлені
компанії знаходяться самі — і в Україні,
і за кордоном. Так, кілька місяців тому
на СНТ „вийшли“ китайці: зацікавилися
системами контролю та управління
доступом. Такі контакти відкривають
перспективу для втілення ідей у залізі.
Розроблення й удосконалення
систем контролю та управління доступом — чи не основний напрям СНТ.
Зараз гуртківці саме тестують RFIDзчитувач системи контролю та управління доступом на дверях власної кафедри.

Вчаться всі

Є чим похвалитися

На засіданнях СНТ панує дух активного
обговорення та відкритости — „вчаться і студенти, і викладачі“, зауважує

За пів року товариство захисту інформації встигло чимало: зустрічі з
представниками компаній, семінар,
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коротко

Світлини Віталія Нечипора

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини запрошує на
стажування 20 молодих співробітників державних установ України.
Про це повідомляє прес-служба
Львівської ОДА. У рамках програми
High Level Experts Programme (HLEP)
молоді фахівці з України навесні
2012 року матимуть можливість
спостерігати за роботою Федерального міністерства закордонних
справ Німеччини, вивчати принципи
функціонування німецького адміністративного апарату.

з 20 публікацій, активна участь у 69-й
СНТК. У червні за підсумками інженерного навчання компанії ZyXEL 13 членів
товариства отримали сертифікати —
тепер це готові фахівці для роботи з
найактуальнішими мережевими технологіями.
А недавно студент кафедри ЗІ Павло Борня посів четверте місце у міжнародному конкурсі „Ешелонований

захист-2011“: він вправно упорався
із завданням — провів діягностичний
аудит захищености серверу, тобто
змоделював дії хакера й запропонував
методи захисту веб-ресурсу. До слова,
в інтелектуальному змаганні брало
участь 170 студентів з України, Росії,
Білорусі та Казахстану.
Ірина ШУТКА

litteris et artibus

Місце зустрічі та спілкування —
Політехніка і веб
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Після відкриття науковці взялися до
роботи. Пленарне засідання ІІ міжнародної конференції „Економіка та менеджмент“ розпочали директор ІНЕМ
Політехніки Олег Кузьмін, голова Ради
молодих учених ІНЕМ, депутат ЛОР
Оксана Юринець, а професор Абдулла
Явас зі школи бізнесу Університету Вісконсина (Медісон, США) виступив з
доповіддю на тему „Мильні бульбашки і центральні банки“ — про вплив
фінансово-економічної кризи, глобалізації та національних особливостей
на функціонування й корегування
роботи банківських систем. Досвідом
ділились й учені-економісти з Норвегії,
Німеччини, Польщі, Чехії, Ірану, Японії,
инших держав.
Секретар фестивалю асистент
кафедри соціяльних комунікацій та
інформаційної діяльности Політехніки
Олександр Березко, який був серед
засновників Litteris et Artibus, особливістю цьогорічного фестивалю назвав
те, що вдалося зберегти й навіть дещо
підвищити попередній рівень — йдеть-

ся зокрема про розширення географії
й тематики:
— Тематика досить широка: від філософії, педагогіки, архітектури до хімії,
будівництва, нових соціяльних комунікацій… Такі заходи показують рівень
науки, Львова і вищої освіти. Основною
ж метою фестивалю є формування міжнародної спільноти молодих науковців.
Комунікація між ученими важлива для
становлення і Львівської політехніки,
й України загалом. Невдовзі плануємо
також створювати веб-спільноти. Це допоможе нашим ученим легше входити
у світовий науковий контекст.
Ознайомлення з актуальними
тенденціями в науці, обмін досвідом
між молодими науковцями, стимулювання їх дослідницької роботи й залучення до науки студентів — саме так
окреслюють завдання фестивалю його
організатори — Колегія та профком
студентів і аспірантів і Рада молодих
учених Політехніки, Національний
студентський союз, Рада студентів технічних університетів Европи (BEST-Lviv).
Ірина ШУТКА

Міжнародний кадровий портал
HeadHunter (hh.ua) упродовж 2011
року провів опитування українців
про освіту. За результатами досліджень, за фахом працює 36,6%
офісних працівників, близько до
фаху — 25,7%. При цьому про свій
диплом на співбесіді розповідали
37,8% менеджерів. Ще 36,04% опитаних надали диплом, аби офіційно
оформитися. Водночас, кожного
четвертого про освіту не запитували
взагалі, а 22,7% не отримали роботу
через диплом.
Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії Київського інституту
соціяльних і культурних зв’язків ім.
Святої княгині Ольги та Українського
фінансово-економічного інституту.
Голова Державної інспекції навчальних закладів М. Гончаренко запевнив, що для студентів цих вишів буде
знайдено місця в инших навчальних
закладах, щоб вони мали можливість здобути вищу освіту.
МОНМС планує до 2012 року розробити новий державний стандарт
базової та повної середньої освіти.
За словами Дмитра Табачника, нові
стандарти передбачатимуть зменшення навантаження на учнів середніх і старших класів. Планується
вилучити теми, які більше підходять
для викладання в університетах.
Новий стандарт повинен передбачати збільшення на 30 — 50 відсотків
варіятивної складової в програмі
середньої школи, що дозволить
школам бути самостійнішими у
виборі програми, а учням — більш
поглиблено вивчати профільні предмети. Міністерство також планує
впровадити вивчення двох іноземних мов з 5 або 6 класу.
За матеріялами інформаґенцій
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з’їзд геодезистів
ещодавно в Києві проходив II з’їзд Українського товариства геодезії і картографії. Делегати з’їзду обрали
Н
на ньому нового „старого“ президента. Ним став заступник директора ІГДГ Львівської політехніки професор Ігор Тревого

Задля розвитку геодезичної науки й освіти
Визнання
львівської
геодезичної школи
У роботі з’їзду взяло участь
110 делегатів та гостей, серед яких — представники
семи закордонних країн.
З усіх областей України
найповніше було представлено Західну Україну — 34 делегати від різних
організацій, в тому числі
Львівська політехніка на
чолі з директором ІГДГ
професором Корнилієм
Третяком. Делегатів з’їзду
привітали академік НАН
України Ярослав Яцків, заступник міністра охорони
навколишнього природного середовища Іван Макаренко, голова ЦК профспілки працівників геології,
геодезії та картографії Віктор Супрун, голова Товариства фотограмметрії і
дистанційного зондування
професор Олександр Дорожинський, президент
Чеського товариства геодезії і картографії інженер
Вацлав Шанда, президент
Словацького товариства
геодезії і картографії інже-

[•]

Делегати ІІ з’їзду Українського товариства геодезії і
картографії Анатолій Церклевич, Ярослав Яцків та Ігор Тревого

повідями мандатної, ревізійної комісій, звітною
доповіддю голови правління за 2006 — 2011 роки, з
якою виступив президент
Товариства Ігор Тревого.
Він, зокрема, відзначив,
що Товариство у 2009 році
було визнане найкращою
громадською організацією
України. Члени Товариства
активно захищають інте
реси підприємств галузі й
окремих працівників, проводять серйозну наукову
робот у, консультативно
й інформаційно допомагають у профорієнтацій-

робництва, захист Державної служби геодезії, картографії і кадастру України,
яка й досі не має державного статусу, хоча обслуговує всі галузі економіки,
освіту й оборону держави.
З ус т делегатів звучала
тривога з приводу безпідставної ліквідації в державі
ліцензії на геодезичні й
картографічні роботи. Як
показує досвід, відсутність
такої ліцензії призводить
до безконтрольности виконання геодезичних робіт,
що неодмінно негативно
вплине на економіку і бю-

З’їзд обрав президентом Українського
товариства геодезії і картографії Ігора Тревого,
що є визнанням львівської геодезичної школи.
нер Душан Феріанц, проректор СГГА професор Володимир Середович з Росії та
инші. Найкращих фахівців,
науковців та зарубіжних
гостей відзначили нагородами Українського товариства геодезії і картографії.
Делегати з’їзду ознайомилися зі звітними до-

ній роботі й підвищенні
кваліфікації геодезичних
працівників тощо. Велику
увагу Товариство приділяє проведенню щорічних
МНТК „Геофорум“.
У доповіді і виступах
мова йшла й про дальший
розвиток геодезичної й
картографічної наук та ви-

джет держави. Яскравим
прикладом такої „господарки“ є аварія на СаяноШушенській АЕС в Росії, що
принесла країні мільярдні
збитки. Наші сусіди свого
часу ліквідували групу геодезичного контролю, що
не дало можливости попередити аварійний стан.

В обговоренні доповіді
взяло участь майже 20 осіб
з України і з-за кордону.
З’їзд відкритим голосуванням обрав президентом
Українського товариства
геодезії і картографії Ігора
Тревого, що, безсумнівно,
є визнанням львівської
геодезичної школи. Було
також обрано новий склад
прав ління, до якого зі
Львова ввійшли професор
Ігор Тревого та д. т. н. ІГДГ
Анатолій Церклевич, й ревізійної комісії Товариства.

На захист
геодезичної
освіти
Делегати з’їзду виступили
й на захист геодезичної
освіти.
— Фахівців із земле
впорядкування та кадастру готують майже в сорока вишах і в багатьох
із них ц я підготовка не
відповідає вимогам, —
вважає президент.— Тому
ми звернулися до нашого
галузевого міністерства
з пропозицією гот увати
їх лише у провідних вишах України. Наш інститут
готує повний спектр усіх
геодезичних спеціяльностей. Фахівців з космічного
моніторингу землі, оцінки
землі й нерухомого майна
та фотограмметрії і дистанційного зондування готуємо тільки ми. Вважаю,
що й підготовку маґістрів
варто зосередити у трьохчотирьох провідних вишах
України. На мою думку,
варто збільшити державне
замовлення на геодезистів, бо геодезія — це крок
у майбутнє. В Німеччині,
до прикладу, вважають,
що геодезія — це „гальмо“
корупції.
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Ювілеям
присвячено
У рамках роботи з’їзду відбулася науково-технічна
конференція, присвячена 20 -річчю Товариства
і Державної служби геодезії, картографії і кадас т ру. У ча с ники ко н ф е ренції прослухали доповіді провідних науковців
про галузь геодезичного
приладобудування, стан
і перспективи геодезичної науки й виробництва
в Україні, досягнення в
галузі фотограмметричного приладобудування
та тематичної картографії
тощо.

Під час роботи з’їзду
підписано угоду про спів
працю між С ловацьким
товариством геодезії і картографії та Українським
товариством геодезії і картографії.
На підсумковому засіданні прийнято відповідну ухвалу, в якій, зокрема, запропоновано:
Державній с лу жбі гео дезії, картографії і кадастру переглянути норми
виробітку на геодезичну
й картографічну робот у
через появу нових сучасних технологій; створити
комісію для дослідження
і виявлення нових шляхів
застосування геодезії в

нових сферах діяльности
суспільства тощо.

Плани і завдання
Спільно зі своїми колегами
Ігор Тревого планує розширити зв’язки зі Світовою
федерацією геодезистів.
Нещодавно Товарис тво
прийняли в організатори
пот у жної европейської
конференції „Геодезичні
дні“, які проводять Польща, Чехія, Словаччина, тож
мають намір перейняти у
них досвід, щоб з часом
провести таку конференцію в Україні. У найближчих планах — розширити
ради товариств за рахунок
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колег, які займаються кадастром, оцінкою землі
і нерухомим майном та
геоінформатикою (за прикладом Німеччини), у разі
критичних сит уацій виходити на рівень прямих
контактів з прем’єром країни (за прикладом Польщі), розширити контактидоговори з іноземними
країнами, стати членом
„Европейської геодезичної асоціяції“ і найголов ніш е — м акс им а льн о
сприяти нормальному
функціонуванню і розвитку геодезичної науки і
освіти в державі.
Катерина ГРЕЧИН

думки вголос
та освіченість у XXI ст.: проблеми та перспективи“ — на таку тему розмірковували політехніки
„Освіта
22 листопада на засіданні студентського філософського гуртка

Модератори гуртка асистент кафед
ри філософії Наталія Саноцька та
доцент кафедри Олеся Паньків закидали в авдиторію „гачки“ — цитати й
запитання на зразок: які прогалини
ви бачите в українській освіті й що
змінили б в її системі? Другокурсник ІКНІ Ігор Слобода зауважив,
що було б добре, якби студент мав
більше свободи у виборі дисциплін
для вивчення. Але загалом серед
присутніх переважала думка, що
„база“ (безпосередньо не пов’язані
з майбутнім фахом предмети, такі
як філософія, мова чи соціологія)
таки потрібна кожному, бо инакше,
як каже Наталя Вінтонів (ІАРХ), „ти
просто не матимеш про що говорити
з иншими“.
Спудеї міркували й над тим, навіщо людині освіта (диплом, статус,
знання, саморозвиток?..). Також
розмежували поняття інформації,
знання й мудрости. Кажуть: кількісне нагромадження інформації не є
гарантією того, що ти став розумніший, а от мудрістю вважають вміння
застосовувати знання на практиці й
бути передбачливим.
Спільно політехніки склали й образ освіченої людини: це, на їхню
думку, особа скромна (адже вона,

Світлина Ірини Шутки

Уміти користуватися власним розумом

як Сократ знає, що нічого не знає,
тобто що обсяг її знання порівняно з
незнанням є мізерний), активна (відкрита до сприйняття знання, засвоює
його осмислено, а потім ще й використовує), цікавиться різними сферами, а крім цього, любить сам процес
навчання й пізнання. Зрештою, вона
не перестає вчитися ніколи — тільки
тоді, як зазначила одна зі студенток,
зможе „йти в ногу з часом, бути на
хвилі“. В уяві студентів освічена лю-

дина — також вихована й моральна,
зокрема з повагою ставиться до
иншого й визнає його право на свою
думку. До обговорення активно долучилися другокурсники ІКНІ Роман
Прокопів, Ігор Слобода, Богдан Триндюк, а також Ася Шендера з ІКТА.
Врешті, спудеї погодились із
міркуванням Наталі Саноцької, що
найкращим виявом освічености є
вміння самостійно й критично мислити, мати власну думку. Й І. Кант
„погодився“: „Духовне повноліття —
мати відвагу самому користуватися
власним розумом“. І хоч студенти
зі сумом констатували: освіченість
не є запорокою успіху (принаймні
в нашій країні, як кажуть хлопці з
ІКНІ), держава назагал неуважна до
науки, теорія відірвана від практики,
а наука — від суспільства, але, такі
„залізні аргументи“, зрештою, не перекреслюють просту істину: освіта й
освіченість таки потрібні й важливі.
Наступного разу, 6 грудня, студенти обговорять таку тему, як гра
у філософії, культурі й бутті людини.
Місце зустрічі традиційне — 218-та
авдиторія першого навчального корпусу, початок о 16-й.
Ірина ШУТКА
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Книжка, котра мала б бути
в кожній українській родині

У

головному корпусі Львівської
політехніки 24 листопада відбулася презентація книжки Лесі
Храпливої-Щур „У темряві“, яку в
рамках проєкту „Відкриймо для
України українську діяспору“ провів Міжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діяспорою
за участи видавця книги, головного редактора журналу „Бористен“,
письменника, журналіста та автора
книг про життя українців за кордоном Фіделя Сухоноса.

Світлини Катерини Гречин

Нещодавно друге, доповнене видання цієї книжки вийшло у Дніпропетровському видавництві „Пороги“
(перше побачило світ 1959 року в
Чикаго). У репрезентованій книжці,
кілька примірників якої видавець
привіз до Львова, зібрано нариси, написані авторкою на основі розповідей
та записок учасників УПА.

[•]

Перед присутніми виступила шкільна
товаришка авторки Лідія Козак

Коротке слово про письменницю
виголосили ведучий Богдан Сиванич
та Галина Шміло — молодші наукові
співробітники МІОК. Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих
під час Голодомору.
— Видання цієї книжки — це маленька цеглинка, маленький крок у
формування повноцінної української
спільноти по обидва боки Дніпра, —
відзначив Фідель Сухонос. — Чому
важливо, що вона вийшла на Сході?
Природні речі, які приймаються у
вас, для багатьох моїх земляків нині
не до кінця зрозумілі. Випускаючи
книжку, ми хотіли бодай у якийсь
спосіб заповнити цю прогалину. Тим,

[•]

Слово має заступник директора МІОКу Ігор Калинець

хто хоче, щоб українці не знали своєї
історії, не вдасться обдурити людей.
Дякувати Богу, мої російськомовні
земляки починають це розуміти.
Тисяча примірників — видання дуже
скромне. Але, як кажуть, крапля камінь точить.
Як відзначив гість „наша зустріч — дуже велика подія для Лесі
Храпливої-Щур. Серцем вона тут“.
Оскільки письменниця не змогла
взяти участь у дійстві, то своє вітання надіслала листом, який зачитав
Фідель Сухонос.
Своїми роздумами про книжку
і спогадами про авторку поділився доктор філологічних наук, декан філологічного факультету ЛНУ
ім. І. Франка Ярослав Гарасим. Він,
зокрема, сказав, що книжку „прочитав на одному диханні“ і не тільки
тому, що вона невелика, а тому, що
„всі новели написано натхненно, зусібіч освітлено нашу героїку“, у своїй
новелістиці авторка тонко відтворила
дитячу психологію. Діти, про яких
вона написала, були свідомі того, що
боротьба за незалежність України
триватиме довго і вони ще зможуть
сказати у ній своє слово. Шістдесяті
роки підтвердили: саме ці діти стали
дисидентами, шістдесятниками й
творили спротив режиму, але вже
иншим способом. На його думку,
ця книжка мала би бути у кожній
українській родині, ввійти у список
позакласного читання.

Ярослав Гарасим повідомив присутнім про намір створити Асоціяцію
викладачів української мови (росіяни
в Україні аналогічну вже мають), аби
протидіяти шкідливим впливам нинішнього галузевого міністерства на
українську мову та історію.
Перед присутніми виступили
також лавреат Національної премії
ім. Т. Шевченка, заступник директора МІОКу Ігор Калинець, доцент
кафедри менеджменту організацій
ім. професора Євгена Храпливого
Львівського державного аграрного
університету Наталія Михалюк (розповіла про музей Євгена Храпливого,
що функціонує на кафедрі, суттєву
допомогу у створенні якого надала
його дочка Леся), головний редактор
журналу „Світ дитини“ Ярослав Лемик, член товариства „Рідна школа“
Софія Перетятко, голова Суспільнокультурного товариства „Холмщина“
Іван Банущак, громадська діячка Ірина Шуль, шкільна товаришка авторки
Лідія Козак і її донька Богдана.
Органічно доповнили презентацію студентка факультету культури і
мистецтв Франкового університету
Наталя Мазуряк (прочитала оповідан
ня „Вірші“ з книжки „У темряві“) та
школярка зі села Двірці, що на Сокальщині (декламувала вірш поетки
Лесі Храпливої-Щур, який вона присвятила доньці Ігора Калинця.
Катерина ГРЕЧИН
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душпастирство очима студентів

Бути сучасним і бути з Богом — покликання
християнина третього тисячоліття
соблива конференція „Академічне душпастирство очима студентів“ зібрала молодь 23 листопада у
головному корпусі Львівської політехніки. Студенти та духівники відзначали невеличкий ювілей — п’ятиріччя
діяльности капеланів у Політехніці.
Незважаючи на те, що захід відбувався за всіма правилами конференції
(із дотриманням регламенту, виступами), всі виступи були надзвичайно
щирі і теплі.
Конференцію розпочав голова Центру студентського капеланства отець
Богдан Грушевський. Він розповів про
діяльність духівників у Політехніці, про
перші кроки присутности священиків в
університеті, зокрема у студмістечку,
де почалося все з освячення каплиць,
ідеї студентського храму, яка в 2009
році увінчалася побудовою цього осередку студентської молоді.
Ідею проведення ювілейної конференції ініціювали самі студенти — саме
це, на думку отця Богдана, є одним із
свідчень доброго результату діяльности студентського капеланства.
— Важливо те, що студентське
капеланство в сучасному суспільстві
затребуване. В жодній країні нема подібного досвіду роботи. Це українська
унікальність, якою треба пишатися, —
зауважив насамкінець священик.
На зустрічі був присутній ініціятор
академічного душпастирства у Львівській політехніці — голова військового
капеланства отець Степан Сус. Він наголосив, що саме співпраця духівників
зі студентами розвіяла стереотипи про
священиків. Зараз для молоді вже
звично спілкуватися зі священиками,
дискутувати з ними, приходити самим
в гості чи запрошувати капеланів до
себе. Така відкритість дає можливість
священнослужителям дізнаватися
більше про життя молоді, допомагати
їм вирішувати їхні проблеми.
— Спершу ми просто виходили на
коридор і запрошували студентів до
розмови, — згадує отець Степан, —
міркували над тим, як прийти до них
у гуртожитки, адже студенти живуть
своїм життям. Перед тим, як розпочати
спілкування, ми намагалися зрозуміти
їхній менталітет. Нам було важливо,
щоб молодь зрозуміла, що капелани є
лише інструкторами, які вміють орга-
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нізовувати, а студенти самі мають виявляти ініціятиви і бажання працювати
далі. Бо лише студент, який має сильну
духовність, добрим прикладом може
зробити в своєму середовищі більше,
ніж священик.
― Бути сучасним і бути з Богом —
це покликання християнина третього
тисячоліття, — додав наостанок отець
Степан, побажавши всім — і капеланам, і студентам — плідного продовження цієї місії.
Чи не найбільших зусиль до розбудови академічного душпастирства
доклав ініціятор присутности духівників в університеті проректор з
науково-педагогічної роботи і питань
соціяльного розвитку Богдан Моркляник. За словами капеланів, Богдан Васильович завжди підтримує починання
духівників.
— Філософія університету — це,
передовсім, виховання людей, світогляд яких значно ширший і моральніший, ніж у пересічного громадянина.
І саме формування світогляду є найскладнішим у сучасному непростому,
бурхливому світі. Тому кожен студент
мусить відчувати взаємовідповідальність один за одного, спробувати
переконати своїх друзів, що щастя не
визначається короткими митями задоволення від алкоголю, наркотиків чи
розваг, а полягає у відчутті правильного поступу, — наголосив проректор.
Про зародження і розростання
капеланства не лише у Політехніці,
але й инших вишах Львова розповів
брат Тарас Грем. Він також пригадав
початки роботи в університеті, ще раз
наголосивши, що перші кроки зробив
саме Богдан Моркляник, який ще головою Колегії та профкому студентів і аспірантів першим приводив священиків
із Йорданським свяченням.

— Пригадую, напередодні наших
відвідин підготували шість тисяч агіток,
які впродовж трьох тижнів розповсюджували між студентами, а прийшло
лише троє студентів. Цей момент мені
нагадав біблійну історію про те, як рибалки цілу ніч ловили рибу і нічого не
впіймали. В деякі моменти опускалися
руки, але в той час ми працювали над
структуризацією нашої організації. Ми
мусили пережити рутину, щоб мати надійне опертя і рухатися далі. І справді,
за якийсь час почався дуже бурхливий
розвиток,— розповів капелан.
Бути студентським капеланом, за
словами брата Тараса, непросто, бо
в університетській спільноті відбувається постійний рух — молодь вчиться
шість років і йде, тому потрібна постійна праця.
— Це надзвичайний динамізм і зростання. Можливо, саме такий молодечий
запал допоміг колись нам, студентам
семінарії, розпочати цю діяльність,
— наголосив духівник. — Ми не були
професіоналами зі створення організацій, а лише теоретиками і багато речей
випробовували „на дотик“. Вже зараз
знаємо, що для роботи зі студентами
потрібна сміливість, щоб бути з ними
на лижах, на морі, організувати різноманітні заходи, пускати їх в свою сім’ю…
На завершення виступу Тарас
Грем презентував фотографії з різноманітних заходів, які проводив Центр
студентського капеланства для молоді.
А студенти та випускники Львівської політехніки ділилися думками
про роль капеланства в їхньому житті
та розповідали, наскільки від тоді змінилося їхнє світосприйняття.
Завершенням конференції стала
шоколадна вечірка для молоді у студентському клубі.
Наталія ПАВЛИШИН
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наш календар
1 грудня — Всесвітній день боротьби
зі СНІДом.
3 грудня — Міжнародний день інвалідів.
6 грудня — День Збройних сил України.
7 грудня — Міжнародний день місцевого самоврядування.

Пам’ятні дати
1.12.1717 — народився Георгій Кониський, український письменник, проповідник і громадський діяч.
1.12.1883 — народився Микола Хвильовий, український письменник,
ініціятор створення ВАПЛІТЕ, автор
творів „Санаторійна зона“, „Україна чи
Малоросія“.
1.12.1909 — народився Анатолій КосАнатольський, український композитор і педагог.
1.12.1918 — народився Платон Майборода, український композитор, автор
пісень „Білі каштани“, „Рідна мати
моя“ тощо.
1.12.1930 — народився Роман Федорів, український письменник, автор
романів „Чорна свіча від Їлени“, „Отчий
світильник“, „Єрусалим на горах“.
1.12.1978 — помер Петро Панч, український письменник, автор роману
„Гомоніла Україна“.
1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський
референдум, за результатами якого
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали
першим Президентом незалежної
України.
3.12.1722 — народився Григорій
Сковорода, видатний український
просвітитель-гуманіст, філософ і поет.
5.12.1878 — народився Олександр
Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло Дерегус, український живописець і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, український письменник.
6.12.1892 — народився Микола Куліш,
видатний український письменникдраматург.
6.12.1991 — початок створення Збройних сил незалежної України.
6.12.1903 — народився Микола Колесса, відомий український композитор,
дириґент, засновник львівської дириґентської школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вербицький, український композитор, автор
Національного Гимну „Ще не вмерла
Україна“.
7.12.1900 — народилася Катерина Білокур, українська майстриня народного
декоративного живопису.
7.12.1881 — народився Микола Устиянович, український письменник і
громадський діяч.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник,
видатний український письменник,
майстер новели.
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Тоді нас міг врятувати хліб,
тепер нас врятує пам’ять

У

країнці всього світу (в усіх обласних центрах України та 32-ох
столицях країн діяспори) об’єдналися
26 листопада у скорботі поминання
невинно убієнних під час Голодомору 1932 — 33 років. Цьогорічний
всеукраїнський громадський меморіяльний захід зокрема присвятили
вшануванню пам’яти дітей, вбитих і
ненароджених унаслідок цих трагічних подій.
„Тоді нас міг врятувати хліб, тепер
нас врятує пам’ять. Приходь. Пам’ятай.
Запали свічку!“ — такими закликами
запрошували українців до акції.
У місті Лева в поминальних заходах
взяли участь міський голова Львова
Андрій Садовий, голова Львівської
обласної державної адміністрації
Михайло Костюк, перший заступник
голови Львівської обласної ради Петро
Колодій. Представники влади поклали
квіти та композицію із житніх і пшеничних колосків до Пам’ятного знаку
жертвам Голодомору та політичних
репресій.
Львів’яни вшанували пам’ять
жертв Голодомору скорботною ходою до станції Підзамче (до каплиці
в пам’ять про загиблих біженців зі
Східної України в голодний 1947 рік),
екуменічним молебнем за участи
представників різних конфесій та
загальнонаціональною хвилиною
мовчання, яку супроводжували звуки
дзвонів у всіх церквах. Під час акції
„Запали свічку!“ громада Львова на
площі перед пам’ятником Тарасу
Шевченкові з лампадок виклала напис
„Пам’ятай Голодомор!“.
У цей день львів’янам розповіли
про трагедії окремих людей і цілих
родин, які загинули під час Голодомору 1932 — 1933 років. Вихованці
культурно-мистецького центру „Острів
дитинства“ продемонстрували виставу
про те, як у життя щасливої української
родини увірвалася біда.
Поминальні заходи „Вечір-реквієм
пам’яті жертв Голодомору“ продовжилися у Львівському театрі опери та
балету імени Соломії Крушельницької
та в концертному залі Львівської обласної філармонії.
Масштабні поминальні акції відбулися і в столиці нашої країни. В обідню
пору в Києві пройшла скорботна хода
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пам’яти дітей, вбитих і ненароджених у 1932 — 1933. Після цього біля
Національного меморіялу жертв
голодоморів ієрархи всіх конфесій
відправили панахиду. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання
мільйони українців запалили свічки
біля меморіялів Голодомору та у вік
нах своїх домівок.
Доповненням просвітницьких заходів стали тематичні уроки в школах.
Свої акції організовували й різноманітні громадські організації. Так,
зокрема Спілка української молоді в
Україні в межах відзначення роковин
Голодомору ініціювала проведення
акції „Сопричастя“, на знак духовної
єдности з тими поколіннями українців,
які постраждали в часи великого голоду і терору. Аби зрозуміти — потрібно
пережити, або, принаймні, спробувати
це зробити. Саме це було одним із
завдань „Сопричастя“. Молодь запросила всіх долучитися і вшанувати
молитвою, постом та доброю справою
пам’ять тих, хто невинно загинув під
час Голодомору-Геноциду 1932 — 1933
років. Кожен, хто погодився стати учасником цієї акції, був зобов’язаний дотримуватися суворого посту без вживання страви впродовж 33 годин (від
7.00 год. 25 листопада до 16.00 год. 26
листопада). У такий спосіб кожен склав
свою жертву на спомин окремої душі
із мільйонів невинно загиблих.
Молодь Студентського братства
ЛНУ ім. І. Франка 28 — 29 листопада у
Центрі культури та дозвілля університету провела „Дні пам’яті жертв Голодомору“. А 28 листопада в книгарні „Є“
відбулася презентація збірки художніх
творів про Голодомор „Зернятко надії“,
яка вийшла у видавництві „Свічадо“
за підтримки Львівської міської ради.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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тудентство та працівники Львівської політехніки долучилися до
всеукраїнської акції вшанування
мільйонів жертв Голодомору 1932 —
33 років.
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Заходи розпочалися 25 листопада
з відкриття виставки, яку підготувала „Молода Просвіта“ Львівської
політехніки спільно з Колегією та
профкомом студентів і аспірантів. На
виставці представили копії архівних
документів, публікацій із закордонної
та західноукраїнської преси про Голодомор на Великій Україні, із закликами
допомогти і тривогою про трагічні долі
українців. Однак, як відомо, влада від
допомоги відмовлялася, бо заперечувала навіть натяк на голод в СРСР. Усі
матеріяли виставки надав Державний
архів Львівської области. Доповненням стали фотороботи студентів на
тему Голодомору. Музичне оформлення виставки класичними мелодіями
забезпечив квартет Народного дому
„Просвіта“ Львівської політехніки.
— Зрозуміти, що таке голод у
повній мірі неможливо поки не поговориш із людьми, які пережили ці
страшні відчуття. Я мав можливість
кілька разів спілкуватися з очевидцями
Голодомору, переглядати відеосвід-
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Свіча пам’яти від політехніків
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чення. Після цього сприймаю своє
життя по-иншому, — сказав під час
урочистого відкриття виставки проректор Богдан Моркляник. — Голодомор так чи инакше торкнувся кожного
українця. І я переконаний: якщо кожен
розповість хоча б одній людині про
причини і наслідки цієї страшної трагедії нашої нації, то зміниться світогляд
та розуміння сучасних проблем.
Наприкінці всіх присутніх почастували хлібом, який символізував
пам’ять про невинно убієнних українців.
Вшанування пам’яти знищених
Голодомором українців тривало і в
наступні дні. Від 28 до 30 листопада
для студентів транслювали тематичні
фільми, а 29 листопада відбулась скорботна академія, після якої присутні запалили поминальні свічки біля головного корпусу Львівської політехніки.
До загальноуніверситетської акції
„Запали свічу пам’яті“ долучилася і
студентська молодь. Акція відбулася
на території студмістечка Львівської
політехніки після поминальної панахиди, яку відслужив у студентській
церкві Святого Олексія голова Центру
студентського капеланства отець Богдан Грушевський.
Наталія ПАВЛИШИН

Молодь василіянської парафії у
Варшаві 20 листопада вшанувала
пам’ять видатного священика Української греко-католицької церкви,
поета, громадського та культурного діяча в Галичині Маркіяна
Шашкевича. Молодь представила
життя о. Маркіяна на тлі епохи і його
працю задля піднесення національної свідомости серед населення
Галичини ХІХ століття, здебільшого
через захист української мови як
мови церковних проповідей та літературних творів. З уст варшавської
молоді прозвучали його ліричні й
патріотичні вірші та пісні.
18 листопада на Площі Ринок відбулися останні (двадцять восьмі)
в цьому році „Вуличні співи“.
Щоп’ятниці вони об’єднували у
дружному колі людей різного віку,
професій, міст і навіть країни. Організатором заходу є ЛОГО „Борець“.
Щотижня, окрім часу посту, біля
фонтану з Нептуном збиралася
молодь під музичний супровід вчити
один одного і поширювати українські пісні. Щоразу поспівати збиралося близько 50 — 70 людей — постійних учасників та перехожих.
Вшанування пам’яти членів ОУН, яких
розстріляли гітлерівці у листопаді
1942 р., відбулися 25 листопада
на Кортумовій горі біля Янівського
цвинтаря. У цей день загинуло 28
в’язнів тюрми на Лонцького — членів ОУН. Серед убитих був 33-річний
львівський науковець, міністр лісництва в уряді Ярослава Стецька Андрій
П’ясецький. На місці розстрілів відправили панахиду, львів’яни поклали
квіти, запалили свічки та послухали
історичний екскурс про цю трагедію.
24 — 25 листопада в Українському
католицькому університеті проходила наукова конференція „20 років
після підпілля. Здобутки, труднощі
і перспективи становлення духовнобогословської ідентичности“.
Предметом доповідей, обговорення
та дискусій на конференції стали
питання „Якими є здобутки 20-літнього розвитку богослов’я УГКЦ і
якісні сторони позитивних кількісних змін“, „З якими труднощами і
викликами стикалось богослов’я
УГКЦ і в чому полягають найбільші
проблеми сучасного його стану“.
За матеріялами інформаґенцій
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літературні зустрічі

коротко

Тепле спілкування з автором
„Львівської саги“

Н

ещодавно в Інституті підприємництва та перспективних технологій
Львівської політехніки відбулася зустріч з молодим, талановитим письменником, випускником Львівської політехніки Петром Яценком. На ній були
присутні як студенти, так і викладачі.
Ініціяторами цієї зустрічі стала
студентська рада, організаторами —
завідувач бібліотеки Яна Печериця і
кафедра гуманітарної підготовки.
Закінчивши університет, Петро
Яценко працював електротехніком,
згодом протягом досить тривалого
часу — журналістом (у студентські
роки гострив своє перо в „Аудиторії“).
Як розповів наш гість, писати різноманітні статті, брати інтерв’ю у письменників йому подобалось (з деякими
він спілкується й досі) і вдавалось,
незважаючи на технічну освіту, досить
непогано. Але потяг до літературної
творчости взяв гору. Людиною, яка
підтримала тоді ще письменникапочатківця і спонукала до написання
нових творів, була Галина Пагутяк (до
речі, саме від неї ми вперше і почули
про Петра Яценка). Згодом він отримав
стипендію у програмі „Gaude Polonia“ і
його куратором стала відома польська
письменниця Ольга Токарчук — пів

року Петро Яценко жив у Вроцлаві і
писав там книжки.
У творчому доробку гостя — кілька
романів і кіносценаріїв. За перший роман „Йогуртовий бог“, виданий у 2002
році, став лавреатом всеукраїнського
літературного конкурсу „Нові автори“.
Торік вийшов друком його роман „Львівська сага“, цьогоріч — „Дерево бодхі“.
Зустріч із їхнім автором вийшла
цікавою і по-сімейному теплою. Нашій,
хоч і не надто великій авдиторії, було
дуже приємно спілкуватися з письменником. Будемо сподіватися, що ми ще
побачимо Петра Яценка і почуємо про
його нові літературні здобутки.
Марта ФУРМАН,
студентка третього курсу
ІППТ Львівської політехніки

Новинки від „Каменяра“

В

івторкова зустріч у книгарні „Є“
була презентацією не стільки авторів, скільки їхніх нововиданих творінь.
Двадцять другого листопада говорили
про „Прапори над Україною“ і про те,
як „Під ніжну музику небес я воскресаю“. Коротко, але з читанням текстів з
уст Олега Кареліна і Богдана Залізняка.
Такий напівділовий тон, але з
вкрапленням жартів задав директор
видавництва „Каменяр“ — Дмитро
Сапіга. Зрештою, це ілюстративно
відповідало улюбленій фразі Богдана
Залізняка: „Життя коротке і смішне“.
Пан Богдан ще у 2008 році під час презентації своєї восьмої поетичної збірки „Ти мене романтиком призначила“
заявив, що готує до друку книгу поезій
„Під ніжну музику небес я вокресаю“.
І от цього року це сталося — світ побачили відразу дві книжки — ця, у

„Каменярі“, і „Тихо-тихо в душі і в
саду“ — у „Споломі“.
На думку Дмитра Сапіги — „Під
ніжну музику небес“ — лірична, філософська, їй притаманна глибока
мелодійність. Слухачі мали змогу пересвідчитись у цьому вже вдома, розгорнувши книжку — в „Є“ звучали вірші з
инших збірок автора. Почуте ж було
оцінене відразу: „гарний звукопис,
гарні знахідки“ вигукували присутні.
„Прапори над Україною“ О. Кареліна перенесли всіх в инші роки й налаштували на документалістичний лад.
У книзі описано історію становлення
Державного прапора, є унікальні світлини підняття прапора над Ратушею та
внесення прапора у будівлю Верховної
Ради. Присутні дізналися багато цікавих
фактів з геральдики і переконалися, що
„світом правлять символи“.
Наталя ЯЦЕНКО

Упродовж минулого тижня відбувався VIII Молодіжний міжнародний музичний фестиваль
імени Ісидора Вимера „Золота
троянда“. Фестиваль присвятили
105-й річниці від дня народження композитора. Виступали як
молоді учасники конкурсу в різних
номінаціях, так і відомі виконавці
та переможці попередніх років.
До участи в конкурсі зголосилося понад 150 учасників з різних
куточків України. Завершився
фестиваль святковим концертом
та врученням призів.
Від 1 до 11 грудня у Львові в кінотеатрі імени О. Довженка проходитиме „Тиждень кіно Юрія Іллєнка“.
Програму відкриє показ нової версії
відомої стрічки „Молитва за гетьмана Мазепу“. До складу ретроспективи включено ще 7 фільмів Юрія
Іллєнка, які автор вважав своїми
найвищими досягненнями в кінематографії. В рамках „Тижня кіно
Юрія Іллєнка“ буде проведено також
презентацію його книг.
Конкурсна комісія оголосила одного
з переможців конкурсу кіносценаріїв про життя Тараса Шевченка. Цей
фільм має вийти до двохсотріччя
від дня народження поета. Переможцем першого етапу змагання
став політолог із Москви Андрій
Окара, який, на думку журі, написав
найдостойніший сценарій. Загалом
надійшло 33 роботи. Трьом найкращим учасникам конкурсу вручили
грошові сертифікати. До 21 лютого
вони мають підготувати презентації
своїх робіт.
Святослав Вакарчук оголосив про
проведення першої в Україні
он‑лайн-трансляції живого концерту
в інтернеті. Мова йде про концерт
нового музичного проєкту Вакарчука „Брюссель“. Почути його можна
буде на YouTube в день трансляції.
Окрім Вакарчука — ініціятора проєкту, автора і виконавця більшости
композицій, — над „Брюсселем“
працювали Сергій Бабкін (екс„П’ятниця“), Дмитро Шуров (екс —
„Океан Ельзи“), Максим Малишев та
Петро Чернявський („Океан Ельзи“).
Дату трансляції наразі не визначено,
але концерт відбудеться до кінця
цього року.
За матеріялами інформаґенцій
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у пошуках свого обличчя

Людмила Колосович: акторська
інтервенція в режисуру

З

аслужена артистка України Людмила Колосович,
здобувши акторську майстерність у Дніпропетровському коледжі мистецтв, випадково опинилася
у Львові — її запросили до постановки „Золотого
ключика“ у колишньому львівському ТЮЗі. Залишившись у нашому місті, вона пройшла шлях від
актриси до режисера-постановника, художнього
керівника Львівського драматичного театру імени
Лесі Українки.

― Як відбулося Ваше перетворення
з актриси у режисера — Ви раптом
„подорослішали“?
― У певному сенсі так. Але цей перехід не був надто легким, а тим більше
раптовим, окрім того, якраз припав на
початок 90-х, що теж стало своєрідним
його каталізатором. Тоді було дуже
скрутне і матеріяльне становище (не
опалювані приміщення, коли навіть
на виставу виходили у рукавичках!), і
моральне. Якраз на той період я для
себе усвідомила: всі ролі у репертуарі ТЮГу я вже зіграла, куди рухатися
далі ще не знала, але усвідомлювала,
що хочу працювати саме у театрі. Тож
запропонувала київському режисеру
Миколі Яремківу поставити зі мною
моноспектакль за драмою Лесі Українки „Одержима“.
Авторське балансування на межі
божевілля було мені не просто зрозумілим, а дуже близьким: водночас
із творчо-світоглядною кризою я переживала і особисту важку життєву
ситуацію. Тож можна сказати, що цю
поставу я „вистраждала“, емоційно наснажуючи текст власними переживаннями. Саме тоді я вирішила працювати
як режисер і вступила на режисерське
відділення Рівненського гуманітарного університету. Свою дипломну
виставу „Ангел з чорними крилами“ я
привезла до Львова і запропонувала
тогочасному Львівському драматичному театрові Західного оперативного
командування.
― Чому саме цьому театрові?
― Бо цей театр уже на той час переживав творчу кризу. Щоб зрозуміти її
причини, зробимо короткий екскурс
в історію.
Раніше, коли театр був на балансі
Міністерства оборони, вистави йшли
російською мовою, добирався і відповідний репертуар. Логічно, навколо
цього театру сформувалась і своя

публіка, переважно, російськомовна.
На його сцені працювали відомі актори та режисери — Анатолій та Ірина
Кравчуки, Зінаїда Діхтярьова, Анатолій
Ротенштейн, Юрій Сатаров, завдяки їх
драматичному таланту театр процвітав.
З настанням незалежности, армія
вже не могла утримувати цей колектив

на попередніх умовах фінансування.
Окрім цього, поступово один за одним,
через вік відходили корифеї цього
колективу, частина російськомовних
митців не могла трансформуватися ні
світоглядно, ні мовно-етично — театр
уже по суті не існував, навіть йшлося
про закриття і передачу його приміщення комусь иншому.
Були відчайдушні спроби запросити на художнього керманича людину
з-поза театру. Проте ніхто не хотів
ризикувати йти у зруйнований (у прямому й переносному значенні) театр. І
тоді директор запропонував мені бути
не тільки режисером-постановником,
а й художнім керівником. Це був страшенний ризик і крок в нікуди. Адже
як дипломований режисер могла
повернутися у ТЮГ, де поволі почала
налагоджуватися творчо-виробнича
атмосфера чи, зрештою, в якийсь инший, благополучніший театр. Проте я
ризикнула і погодилась.

― Розкажіть, будь ласка, яким чином
Ви формуєте репертуарну афішу?
― Я б виділила два основних напрямки. Насамперед це класика, як
зарубіжна, так і українська. Другий
напрямок я б окреслила як постмодерна драматургія, теж і українська,
і зарубіжна. Ми ведемо активне листування зі сучасними авторами, вони
дуже часто надсилають нам свої тексти
для сценічного першопрочитання…
Звичайно, часто ці твори носять
провокативний характер, що відбито в
наших поставах. Ці постави, зазвичай,
про сучасну молодь, можливо, звідси
їх популярність у молодого покоління
нашої публіки.
Щодо публіки, то російськомовна,
яка була вихована театром із зовсім
иншою естетикою, нас уже так активно не відвідує, а власну ми ще тільки
формуємо.
― Для реалізації репертуарної
політики мусите мати команду
однодумців. Можете сказати, що
сьогодні вона наявна у театрі?
― Частина колективу, що не сприймала нового, відійшла, тож доводилося, так би мовити, латати діри у
акторському ансамблі. Я змушена була
запрошувати до театру всіх, хто не потрапив до инших львівських театрів.
Була дуже велика плинність кадрів.
Ще однією режисерською проблемою,
яка гостро стояла на самих початках,
було те, що трупу було сформовано з
представників різних акторських шкіл.
Відтак доводилося більше прикладати
зусиль на репетиціях, аби подолати
подібний еклектизм. Сьогодні наш
акторський ансамбль формується з 13
осіб, але це вже ті, хто є дійсно командою однодумців.
Окремо хочу сказати про Жанну Тугай, єдину актрису нашого театру, яка
має звання народної артистки України
і яка залишилася із трупи колишнього
російського театру. Вона легко ввійшла
в естетику українського театру сьогодення й активно задіяна майже в усіх
репертуарних виставах.
Думаю, що наш колектив займе
свою активну нішу у мистецькій історії
та сучасности Львова і не тільки — ми
вже досить були у летаргійному сні,
прийшов час діяти!
Оксана ПАЛІЙ
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творче дозвілля
танцювальних колективів Народного дому „Просвіта“ Львівської політехніки модерн-балет „Аверс“
Сськаеред
вирізняється вмінням створювати яскраве й ефектне шоу. Нетрадиційні образи, шалена енергетика, авторхореографія і стильні костюми — те, що надає йому неповторности. Його художній керівник, професійний
хореограф і танцівник Ірина Попік розповість нам про свою „творчу кухню“

„Аверс“ — повернутий обличчям до глядача
― За майже дев’ять років існування
Ваш колектив досяг немалих успіхів:
він бере постійну участь у різного
роду святкуваннях, спільних проєк
тах з такими відомими співаками,
як Наталка Карпа, Наталка Самсо
нова, Зірка Колос й Олеся Киричук,
знімається на телебаченні та в
музичних кліпах… Але ж у його скла
ді — звичайні студенти…
― З одного боку, звичайні — студентки з ІНЕМ, ІППТ, ІГСН, ІХХТ, ІАРХ, а з
другого — не звичайні, а ті, які живуть
танцем, люблять розвиватися і рости,
хочуть творити разом. Є дівчата, які
раніше ніде не танцювали, а тут розкривають себе. А є такі, що приходять
з академічною підготовкою, але не
проявляють себе на сцені, не живуть
на ній. Знати і вміти — різні речі. Можна знати, але не вміти подати себе в
тій, що треба, манері, не відчувати
композиційних моментів, партнерів
по танцю. Коли тільки набираю людей,
даю їм різноманітні завдання у різних
стилях — танцювальні зв’язки, де треба зловити манеру поведінки, погляд.
― Коли вони проходять цей своєрід
ний тест, то що далі?

― Далі вони опиняються у підготовчій
групі, де отримують класичну хореографічну підготовку і знання основних
елементів тих стилів, у яких танцюємо.
Ритмічна розминка, основи класичного танцю, розтяжка, діагональ, повороти, стрибки, відпрацювання і вивчення
нових елементів — так виглядають
наші заняття, які ми тепер через проблеми з приміщенням проводимо у
вівторок і четвер в академічній гімназії.
Той, хто сильний і перспективний, іде
в основний склад.
У нас в основному складі 12 дівчат.
У підготовчій групі — більше. Але набір
триває впродовж року. Хлопці в нас чомусь не затримуються. Можливо, вони
не готові професійно вдосконалюватися або ми не маємо з ними спільних
інтересів. От приходили брейкери і
хотіли танцювати тільки брейк.
― Хто в „Аверсі“ продукує поста
новочно-танцювальні ідеї?
― Усе придумую сама. Перший номер
„Подолянка“, який на початках був
візитною карткою колективу, мені
приснився. Снилося, що я стою на
сцені, беру участь в якомусь конкурсі
і чомусь починаю співати „Десь тут

була подоляночка“. Розповіла мамі
і вона порадила мені зробити такий
номер.
Коли виникає питання, як втілити ідею, то вже треба діяти: жоден
танцювальний рух не може прийти в
уяві, мусиш вставати і пробувати різні
варіянти, складати їх разом. Буває, що
починаємо працювати, але ідея не
розвивається. Тоді ми її залишаємо
(навіщо силувати себе і робити те,
що не подобається?) і шукаємо нову.
На репетиціях ми навіть жартома
відчиняємо двері і гукаємо: „Музо,
залітай!“.
― Ви даєте можливість і студен
там долучатися до творчого про
цесу?
― Так, у нас є танці з імпровізаційними
вставками. Студенти під час репетиції
доповнюють їх своїми ідеями — твір
стає органічним і завершеним. У мене
нема вимог, що імпровіз на сцені має
бути таким, як і в залі — я їм даю повну свободу. Взагалі, намагаюся прислуховуватись до побажань студентів,
от хочуть джаз-фанк, то будемо вчити
його. Торік організовувала майстерклас — запросила з Києва з танцювального центру „Myway“ хореографа
„Майдансу“ Дениса Стульнікова.
― Яке розважальне „меню“ Ваш ко
лектив пропонує глядачам?
― У нас, якщо скласти всі номери разом, вийде майже годинна програма,
а може й довша. Ми її продумали так,
аби було цікаво всім поколінням —
включили в неї ретро, диско, фольк і
клубний сучасний варіянт. Деякі номери, які переросли чи музика стала
застарілою, ми списуємо у пасив або
вилучаємо з програми зовсім.
― І яка в ньому Ваша улюблена
„страва“?
― Мої номери — це мої діти, я їх усіх
люблю. Спочатку творчість була фолькового спрямування, потім я почала
для себе відкривати нові стилі. Мені
дуже подобається бродвей-бурлеск, а
ще люблю наші „Кокетки“ — там гарна
акторська майстерність, гарні костюми.
До речі, моделі костюмів розробляю
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сама. Також маю хорошого дизайнера,
який втілює мої задуми в життя.
― На Новий рік щось готуєте?
― Торік ми зробили новорічний танець
під рок-джаз. Думаємо, що зробити
цього року, бо нам постійно ставлять

завдання чимось здивувати. Наразі
працюємо над відшліфуванням старої
програми і потрохи вчимо нові танці.
― Наостанок хотілося б знати, чим,
на Вашу думку, „Аверс“ привабливий
для дівчат?
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― Думаю, що їм, як і мені, подобається
танцювати, бо сцена — це можливість
побути не тим, ким ти є у житті. Там
ти можеш приміряти який завгодно
образ. А взагалі „Аверс“ — дозвілля,
хобі, спосіб життя.
Наталя ЯЦЕНКО

культмісця

„Дзиґа“ як особливий світогляд

У

2006 році Львів визнали культурною столицею України. І це не дивно, адже у Львові годинами можна
милуватися архітектурою, оглядати експозиції музеїв,
насолоджуватися атмосферою місцевих кнайп. Тут є
багато цікавих галерей, кожна з яких особлива. Сьогодні
розпочнемо спільну подорож львівськими культмісцями
і розпочнемо із найстарішого та найбільш популярного
місця серед туристів — МО „Дзиґи“.

Від ідеї
заснування до
сьогодні
Мало хто вже пам’ятає, як
на зорі незалежности України об’єдналися суспільноактивні люди та провели
фестиваль „ВиВих“, коли
по Львову їздив мистецьки
розмальований трамвай,
а так званий „вивихнутий“
будинок на площі Міцкевича став великим полотном
для картин (на місці будинку
вже багато років пустир). Тепер до МО „Дзиґа“ входять
митці, громадські діячі, підприємці, які продукують різноманітні культуро-творчі
проєкти. За свою історію
„Дзиґа“ організувала „Фестиваль андеґраунду „Ви-

Вих“, клуб „Лялька“, „Слухай
Українське“, Radio Iniciatyva
102,5 FM, етнофестиваль
„Підкамінь“, фестивалі „Свобода Вибору“, „УМХ - 93“,
Jazz Bez, „Флюгери Львова“,
Metro Jazz, Pink Slow, „Проект Є“, „Новий Ноїв Ковчег“,
журнал „Четвер“, Тиждень
актуального мистецтва „7“,
Дні перформансу у Львові, міжнародний проєкт L²
(Львів — Люблін) та багато
инших.
Серцем об’єднання є
галерея. З 1997 року тут
проходять не лише виставки картин, фотографій,
скульптури, а й презентації
книг, зустрічі із митцями
та літераторами, музичні
концерти, квартирники,
перформенси, інсталяції…
Арт-кав’ярня „Квартира 35“,

яка нероздільно зв’язана із
галереєю, є постійним місцем зібрання „ДжазКлубу.
Львів“. Тут також періодично
проходять різні виставки.
Кава, джаз та картини прекрасно доповнюють одне
одного. Всі експозиції в
галереї безкоштовні.
Ще одна складова мистецького об’єднання —
кав’ярня-книгарня „Кабінет“ — місце, де можна заховатися та поринути у світ
літератури й періодики, яку
можна взяти просто з полиці. Тут постійно відбуваються зустрічі з літераторами та
дискусії на цікаві теми.
У кафе-фотоклубі
„Ч/Б.5×5“ постійно проходять фотовиставки, тут
збирається фотоклуб, де
молодий фотолюбитель
завжди може почути думку досвідченіших про свої
роботи та почерпнути для
себе цікаву та корисну інформацію.

Найцікавіші
проєкти
і найближчі
заходи
Фестиваль FORTMISSIA відбувається щорічно в червні
на фортах біля села Поповичі. В межах фестивалю
поєднано музику, літературу та різноманітні інсталяції.
Проєкт „Живі голоси“ —
це запис авторських читань
текстів, адже тільки автор
може наголосити саме на
ті моменти в творі, які, на
його думку, найважливіші, і
лише автор може передати

саме те почуття, яке він хотів
передати, пишучи твір.
„ДжазКлуб.Львів“ —
можливість послухати різноманітний джаз, починаючи від класичних та культових творів і завершуючи
сучасними інтерпретаціями.
Одним словом — джаз на
будь-який смак.
„Кіноклуб“ за свою більше ніж десятирічну історію
перетворився на культурний
та, певною мірою, духовний
центр освіченої частини
львів’ян, котрі отримали доступ до шедеврів світової кінематографії та найкращих
досягнень сучасного кіно,
анімації, балету.
„Етноклуб“ періодично збирає в „Дзизі“ поціновувачів як української
автентичної музики, так і її
сучасних обробок.
Серед найближчих заходів, які організовує МО
„Дзиґа“ 1―11 грудня ― фестиваль Jazz Bez. Для студентів — 50% знижка на квитки.
Серед іменитих виконавців на фестивалі гратимуть
легенда американського
джазу саксофоніст Олівер
Лейк, володар Grammy
контрабасист Ерік Ревіс,
патріярх польського джазу
Януш Муняк, найдосвідченіший американський кларнетист Бред Террі у дуеті із
піяністом-віртуозом Йоахімом Менцелем, номінант
цьогорічного Grammy піяніст Джон Біслі, найвідоміші
у світі польські джазмени
Contemporary Noise Sextet
та багато инших майстрів
джазу.
Орест КОНДРАТОВИЧ
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краєзнавство

Дорогами рідного краю

З

амки і фортеці мають не лише
історико-архітектурну вартість, але
й просвітницько-культурне значення.
І хоча вони вже давно втратили своє
первинне функціональне призначення, а від більшости залишились
тільки обвітрені, випалені сонцем і
вмиті дощами руїни, їхня історія-доля
і сьогодні вражає, хвилює, захоплює…
Отож — дружний колектив кафедри
геодезії вирушає в дорогу.

Луцьк
Знайомство зі шедеврами оборонного
зодчества рідного краю розпочалося
з Луцька — одного з найстаріших міст
України. Перша літописна згадка про
Лучеськ сягає 1085 р. Це був значний
та укріплений торгово-ремісничий
центр Київської Русі. Після приєднання
Волині в середині XIV ст. до Великого
князівства Литовського, Луцьк стає
південною резиденцією його володарів та останньою столицею ГалицькоВолинського князівства.
Славетний і столичний — так називали волиняни Любартів замок у
Луцьку в ХVI ст. Замок збудував великий князь Галицько-Волинської Руси
Дмитро-Любарт у 1340 — 1385 роках
як державну столичну резиденцію. З
часом замок став улюбленим місцем
перебування великого князя Литви Вітовта. Саме тут узимку 1429 р. Вітовт
приймав на з‘їзді дипломатичні посольства і монархів країн Центральної
та Східної Европи, які вирішували най-

Замок в Олиці

важливіші проблеми міждержавних
відносин.
Упродовж століть Луцький Верхній
замок залишався могутньою фортецею, адміністративною, політичною
і духовною столицею краю. У ньому
діяв крайовий уряд, збиралися сейми
і станові суди волинської шляхти. Знаменита замкова канцелярія створила
і зберегла для України понад мільйон
документів з її історії. Свого часу в ній
працював і майбутній гетьман України
Іван Виговський.
Сьогоднішній архітектурний комплекс Луцького Верхнього замку охоплює В’їзну, Владичу та Стирову
башти, сполучені мурами; будинок
шляхетських судів XVIІІ ст.; повітову
скарбницю поч. ХІХ ст., а також залишки соборної церкви Івана Богослова ХІІ
ст. та князівського палацу XІV — XVI ст.
У приміщенні повітової скарбниці
функціонує музей книги; у будинку
шляхетських судів — художній музей;
у В’їзній вежі облаштовано експозиції
кераміки, виробів з металу, меблів. У
Владичій вежі ми оглянули арсенал і
єдиний в Україні музей дзвонів. Стирову вежу використовували під архів
замкової канцелярії, а у її підвалі була
в’язниця.

Він витримав кілька облог. У 1702 році
селище спустошили шведські війська
під час Північної війни, але замок
встояв. У XVIII ст. через нові методи
воєнних дій замок втрачає оборонні
функції і дедалі більше його використовують як палацову споруду.

Дубно
У вранішньому тумані, позолочене
барвами осени, нас зустрічало славне місто Дубно — „козацького роду
колиска, гніздов’я добра і краси,
яскрава перлина волинська в короні
Вкраїни-Руси“.
Літописне Дубно відоме з 1100 року,
це — одне з найдревніших міст Волині,
яке було на перехрестях важливих історичних й політичних подій, торгових
шляхів, центром духовного життя краю.
Його розбудували князі Острозькі.
Дубно ввібрало в себе всі риси середньовічного міста. Його опорою від
ворожих нападів був замок. 1492 рік
офіційно вважається датою спорудження Дубенського замку. Протягом свого
існування замок не раз перебудовували
й укріплювали. На початку XVII ст. князь
Януш Острозький реставрував замок у

Олика

Замок у Луцьку

Далі наш маршрут пролягав до Олики — містечка, яке розташоване біля
злиття річок Путилівки та Осенища.
Олика вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1149 р. Змінивши багато
власників, у 1513 р. поселення переходить до Яна Радзивілла і на 400 років
стає вотчиною маґнатів Радзивіллів.
Замок в Олиці почав будувати
Микола Радзивілл Чорний у 1558 р.
Це один з перших на теренах України
прямокутних замків бастіонного типу.

Дубно, Вежа Беатка
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стилі пізнього ренесансу. Тоді ж було
добудовано два бастіони зі сторожовими вежами. Між старим городищем
і новим замком пролягав глибокий рів,
який при потребі легко заповнювався
водами річки Ікви. Під замком було
прокладено широкі кам’яні підземні
ходи, куди під час ворожих нападів ховалися місцеві жителі зі своїм майном.
Тут зберігалися запаси води і провізії
для оборонців під час облоги. Замок
жодного разу не здобули штурмом татари. Неушкодженим залишився Замок
і під час Північної війни.
У 1753 році князь Януш Сангушко,
останній ординат володінь Острозьких,
подарував Дубно Станіславу Любомирському. Пізніше Замок купила княгиня
Єлизавета Барятинська, яка наприкінці ХІХ ст. продала його державній
скарбниці. З того часу Замок належав
різним військовим відомствам —
частинам російської царської армії,
австро-угорським військам, польським,
німецьким, радянським. Сьогодні тут
музей, який входить до складу Державного історико-культурного заповідника
Дубна. На території замку знаходяться
два палаци: князів Острозьких (там
зберігалися цінні архіви князів Острозьких, Заславських, Любомирських,
Сангушків та Конєцпольських) та князів
Любомирських.

Кременець
Наш шлях пролягає на південь — до
Кременецьких гір, де в долині річки
Іква та на схилах гір розкинулось місто Кременець. Маленька Волинська
Швейцарія — саме так називають
древній Кременець — невеличке
містечко, що купається у чаші поміж
гір, наповненій благодаттю. Бо як ще
можна пояснити оцю незбагненну
красу феєричних гірських ландшафтів,
оксамитові барви лісів, парків та скве-

Кременець. Гора Бона

рів… Кожен, хто бачить цю невимовну
красу, наповнюється незбагненним
почуттям духовної насолоди.
Ось і сонце виглянуло і засяяли золотом бані церков, соборів, костелів та
Богоявленського монастиря, а вдалині,
зліва від дороги, здіймається стрімка
Замкова гора з руїнами фортеці…
Вперше Кременець згадується в
Іпатіївському літописі у 1226 р. через
те, що його фортецю не змогло взяти
угорське військо. Не зміг взяти Кременецьку фортецю взимку 1241 р. і хан
Батий, а у 1255 і 1259 рр. й инші орди
монголо-татар. І тільки в 1261 р. Данило Галицький був змушений виконати
вимоги мирної угоди з ханом Бурундаєм і знищити укріплення кількох міст,
зокрема і Кременця.
Після 1340 року, коли місто ввійшло
до складу князівства Литовського, фортецю почали відбудовувати з каменю.
Тривалий час цю видатну оборонну
споруду ніхто не міг здобути. Завдяки
неймовірним зусиллям і півторамісячній облозі в жовтні 1648 року
Кременецький замок все ж здобули
козацькі загони М. Кривоноса. З того
часу твердиню вже не відбудовували.
До наших днів збереглися башта
з брамою, оборонні мури і багато
загадкових історій та легенд про жорстоку володарку Кременецького замку
польську королеву, велику княгиню
Литовську Бону Сфорца…
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Збараж
Прямуємо далі — у Збараж. Історія
міста розпочалась на Старозбаразькій
горі, де впродовж двох століть існував
середньовічний замок. У 1589 р. татари зруйнували замок і князі Збаразькі
вирішили не відбудовувати його, а
перебратися до нового поселення, яке
виростало неподалік. Могутній Збаразький замок, який можна побачити
і сьогодні, збудували протягом 1620 —
1631 років останні представники роду
князів Збаразьких — Юрій і Христофор.
Влітку 1649 року замок був у центрі
протиборства військ Богдана Хмельницького і Речі Посполитої.

Вишнівець
Спускаємося з гори Бони і прямуємо
у Вишнівець — колишню резиденцію
князівського роду Вишневецьких.
Вишневецький замок розташований на місці оборонного замку 1395
року, який перебудував і укріпив у
1640 році Ярема Вишневецький. Після руйнування замку фортифікаційні
елементи відновлено у 1705 році.
У 1730-х роках Михайло-Сервацій
Вишневецький, останній з роду Вишневецьких, збудував палац, який
наприкінці століття реконструювали.
Паралельно до головної забудови закладено парк. Оноре де Бальзак, який
відвідав Вишнівець у 1848 році, назвав
палац і парк „малим Версалем“.
Під час двох світових війн палац
було пошкоджено. Всі історичні і мистецькі цінності, коштовності у березні
1941 року вивезено до Москви. У 1949
році Вишневецький палац згорів. Згодом його відремонтвано, однак первісний вигляд, зокрема його внутрішнє
убранство, не відновлено. Реставрація
палацу розпочалася лише у 2005 році.

Збаразький замок

Після смерти Юрія Збаразького
замок перейшов у володіння князів
Вишневецьких, згодом — Потоцьких.
У середині XVIII ст. відбулися зміни, які
спричинили втрату фортифікаційної
слави замку. Польські маґнати Потоцькі перетворили замок на звичайне
феодальне помістя. Пожежа 1896 року
та воєнні дії майже повністю знищили
замок. Відбудова пам’ятки триває і
досі.
Нині в залах палацу діє краєзнавчий музей, працюють виставкові
зали з тематичними експозиціями,
картинною галереєю та музейними
відділами.
Вечоріє… Ми втомлені, але сповнені яскравих вражень і позитивних
емоцій вирушаємо додому… А в планах уже нові подорожі…
Зоряна ТАРТАЧИНСЬКА,
доцент кафедри геодезії
Львівської політехніки
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волейбол

ІІМТ уперше став першим

Н

аші волейболісти розіграли нагороди Універсіяди-2011 Львівської
політехніки. Аби мати право продов
жити боротьбу у фінальній частині
Універсіяди, вони розпочинали змагання попередніми іграми у групах.
Фінал був напружений та гострий…

Після першого етапу визначилися
переможці груп: ІІМТ (перемога над
командами ІНЕМ — 2:0, ІГСН — 2:0),
ІБІД (ІКТА — 2:0, ІЕПТ імени В. Чорновола — 2:0, ІМФН — 2:0), ІТРЕ (ІНПП ―
2:0, ІАРХ — не з’явилися на ігри), ІЕСК

(ІГДГ — 2:0, ІКНІ — 2:0, ІХХТ — не
з’явилися на ігри).
Найкращу техніко-тактичну підготовку у фінальній боротьбі продемонстрували волейболісти ІІМТ.
Лідери команди Олег Ратушняк і
Дмитро Скляренко, котрі виступають
у чемпіонаті України з волейболу у
першій лізі, активно і результативно
діяли у нападі та на блоці і впевнено
привели свою команду до перемоги.
Чемпіонами Універсіяди-2011, крім
них, стали Назар Гнатюк, Микола
Савлук, Віталій Рябченко, Андрій Со-

верда. Слід зауважити, що це перший
успіх представників ІІМТ за всю історію
волейболу політехніків (змагання проводяться з 1962 року).
Срібні нагороди, також уперше, вибороли волейболісти ІЕСК (ІБІД — 2:0,
ІТРЕ — 2:0), бронзові медалі у команди
ІБІД (ІТРЕ — 2:0).
Наступні місця, відповідно, посіли
ІТРЕ, ІГДГ, ІНЕМ, ІКТА, ІНПП, ІГСН, ІЕПТ
імени В. Чорнововла, ІКНІ.
Арнольд ПРОХОРОВ,
головний суддя змагань

спортивна альтернатива

Гімнастика й акробатика на турніку

С

тати здоровим і сильним допомагає не лише тренажерний зал, але й звичайний… турнік. Саме так вважає
молодь, яка займається новим для України видом спорту
„street workout“. Про „спорт на турніку“ нам розповість
студент третього курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської політехніки Андрій
Каріоті — хлопець уже близько двох років завдяки цьому
підтримує свою фізичну форму.

― Андрію, поясни, що це за
новий вид спорту „street
workout“ і як Ти почав ним
займатися?
― Це молодіжний спортивний рух, започаткований
американцем Ганнібалом
Кінгом, який охоплює елементи гімнастики й акро-

батики на турніку. В Україні
так званий турніковий рух
став популярним завдяки
відеороликам, які з’явилися
в інтернеті. На них американські хлопці виконували
на турніку різні силові елементи. Мене це вразило і
надихнуло до тренувань на

перекладині. Крім цього,
через невеликі проблеми
зі спиною мені небажано
займатися у тренажерному
залі, а жити без фізичних
навантажень я не міг…
― Як проходять Твої тре
нування? Чи є спеціяльна
програма, за якою тре
нуєшся?
― У кожного, хто хоче досягти результатів у спорті,
має бути програма. Однак у
воркаутера не існує якогось
стандарту тренувань. Кожен
з нас самостійно підтримує
себе у формі, тобто ми самі
вирішуємо, які вправи нам
виконувати, залежно від
того, чого ми прагнемо.
Тренування надають змогу
як відточити рельєф нашого
тіла, так і набрати чималих
об’ємів. Але найголовніше
для нас — це підтримка
свого організму в тонусі і
ведення здорового способу
життя. Щодо тренувань, то
ми їх поділяємо на одиночні та групові. В основному
тренуємось невеликими
групами, це і зручно, і весело. Буває, що на тренування
збирається до 20 осіб. Однак таке трапляється дуже
рідко, адже разом зібратися
не так то вже й просто —
хтось на навчанні, хтось на
роботі. Тому інколи доводиться тренуватись самому.

― Чи бувають травми при
виконанні вправ?
― Так, проте дуже рідко.
Найчастіше це стається
через намагання одразу
виконувати складні вправи, не знаючи техніки виконання. Спочатку варто
просто підтягуватись, а
вже з часом тренування
можна ускладнювати. Ще
один негативний момент:
майже всі майданчики,
на яких ми тренуємось, у
занедбаному стані. Тому
існує ризик отримати травму. Однак нас це не зупиняє.
― Що потрібно для того,
щоб стати воркаутером?
Чи є якісь спеціяльні вимо
ги до початківців?
― Ніяких спеціяльних вимог нема. Головне — бажання і наполегливість.
Єдине, що вам потрібно,
якщо ви твердо вирішили
займатися на турніку, це
зручний спортивний одяг.
Перших результатів можна
домогтися дуже швидко.
Головне — перебороти
свою лінь. І вже за кілька
місяців ви зрозумієте, що
„street workout“ — чудовий
активний відпочинок.
Артур БОБРИК,
студент третього курсу
ІКНІ Львівської політехніки
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Сканворд
Вправний вершник на
Кавказі
Протока
Місто з
між Евро- міжнародпою і Ма- ним сулою Азією дом ООН

Склала Христина ВЕСЕЛА
Тип темпераменту
людини

Людина, яка вкрай Нічия у
обмежує свої
шаховій
життєві потреби
грі

Харчовий
продукт

Фарба
для вій
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Місце
глядачів
у театрі
Він прагне відплати за
поразку

Цариця Вавилону, Лікарня у
з іменем якої
військопов’язують „Висячі
вій
сади“
частині

Міжнародна
виставка літаків
нових моделей

Прилад для
вимірювання
роботи м’язів

Пустеля
в Монголії та
Китаї

Австралійський
страус

Бог війни
у скандинавів

Річ,
Столиця явище
Казах- з давніх
стану
епох

Майстер
своєї
справи

Літера
грецького алфавіту

Людина, яка живе
з милостині

Спортивна
споруда
„АренаЛьвів“

Шкіряста
черепаха

Бідняк,
що
бився з
Одіссеєм

Будівля, що її
спорудив Дедал
для Міноса

Батьківщина
Одіссея

Одночасне
сполучення різних
за висотою звуків
Місто
Черкаської
області

Італійський острів Урок в
у Тіренському морі університеті

Німецький
автомобіль

Частина
дивізії

Протидія

Карикатурний
портрет

Частина
світу
Місто у
Франції
на ріці
Луара

Пересувний цирк
Гори в
Европі

Паливо
для
домни

Дикий
гірський
баран

Найбільший острів
Курильського
архіпелагу

Скандальна
витівка

Музичний лад

Велика ванна
з підігрівом і
турболентним
рухом води

Японський
письменник

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 35
Горизонтально: 7. Гастролі. 9. Радіатор. 11. Учасник. 12. Артист. 13. Туніка. 14. Ага. 15. Пікассо. 18. Конакрі. 21. Шторм. 22. Екран. 23. Секта.
24. Анкер. 26. Докер. 27. Рейка. 29. Оркестр. 31. Сегмент. 33. Кок.
35. Полова. 37. Перука. 38. Нірвана. 39. Агітатор. 40. Крокодил.
Вертикально: 1. Статика. 2. Хомут. 3. Тірана. 4. Дранка. 5. Едикт. 6. Фаланга. 8. Анархіст. 10. Озокерит. 16. Сампрас. 17. Орендар. 18. Конгрес.
19. Носоріг. 20. Тракт. 25. Нарколог. 28. Канікули. 30. Еполети. 32. Марафон. 33. Курорт. 34. Кладка. 36. Ането. 37. Патон.

― Ні, кохана, у відпустку я поїду без тебе.
― Чому?
― Тому що перевозити через кордон отруйні, вибухові і наркотичні речовини заборонено.
J J J
― Музику я ніколи не слухаю сам. Разом зі
мною завжди слухають ще два поверхи вгорі
і два — внизу.
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
1 грудня — „Cевільський цирульник“
(опера). 18.00.
2 грудня — Перлини оперного та балетного
мистецтва. 18.00.
3 грудня — „Травіята“ (опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
2 грудня — „Троє товаришів“. 18.00.
3 грудня — „Дама з камеліями“. 18.00.
6 грудня — „Останній гречкосій“. 18.00.
7 грудня — „Наталка Полтавка“. 18.00.

Камерна сцена
1 грудня — „Дама з собачкою“. 19.00.
2 грудня — „Загадкові варіяції“. 19.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ЖВ № 977066, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Карпінського Миколи Петровича;
утрачений диплом ВК № 32306283, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вельгана Андрія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шигіної Юлії Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сірка Андрія Богдановича;
утрачений студентський квиток
ВК № 07009260, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Попеля Сергія Осиповича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шепельської Анни Валеріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гайдука Андрія Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Павлюк Лесі Юріївни;
утрачений студентський квиток
ВК № 07128470, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Курило Ірини Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Поповича Святослава Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жука Дмитра Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чурка Тараса Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Койди Аліни Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Мбонга Паглана Лорана;

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса

до уваги політехніків

3 грудня — „Лісова пісня“. 19.00.
4 грудня — „Формули екстази“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
4 грудня — „Дорога до Вифлеєму“. 12.00,
„Лісова пісня“. 18.00.
6 грудня — „Сорочинський ярмарок“. 15.00.
7 грудня — „Четвертий кут для любовного
трикутника“. 17.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
3, 4 грудня — Сольні орґанні концерти.
У програмі — західно-европейські
композитори. Солістка — Надія
Величко. 17.00.
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Суботи Ірини Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кривюк Мирослави-Стефанії Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кривої Ольги Зіновіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Пазини Ярини Ярославівни;
утрачений студентський квиток ВК № 06299600,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Натальчука Андрія
Анатолійовича;
утрачений студентський квиток ВК № 06299555,
виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Грозовського Ігора Львовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Тунік-Чорної Тетяни Вікторівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Сташка Тараса Івановича;
утрачену залікову книжку ВЕ № 0614148,
видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Булатової Анастасії
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бурки Марії Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Шкіндера Андрія В’ячеславовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Тищенко Олени Станіславівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Венчака Йосипа Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Скавінської Ірини Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лукач Юлії Іванівни.

С

Соціологічне
дослідження
у бібліотеці

оціокультурні зміни та поширення інформаційних
технологій потребують постійного вивчення інформаційних
можливостей бібліотеки та
задоволення запитів користувачів. Організація та вдосконалення інформаційних потоків ― пріоритетний напрям
діяльности сучасної наукової
бібліотеки.
З метою вивчення якости
формування спеціялізованого
фонду та використання традиційних і електронних ресурсів
Науково-технічна бібліотека
університету вже втретє проводить соціологічне дослідження.
Цього разу опитування респондентів відбувається у відділі соціяльної та економічної
літератури (вул. Митрополита
Андрея, 1, 2 пов.). Тема дослідження — „Вивчення якости
формування та використання інформаційних ресурсів“ є
надзвичайно актуальна, адже
в університеті постійно збільшується кількість гуманітарних
спеціяльностей. Крім того, цього
року до складу Львівської політехніки ввійшов Інститут права і
психології із широким спектром
досліджень у сфері права, психології та соціяльних комунікацій.
Спираючись на відповіді
користувачів і враховуючи їхні
побажання, а також на основі
результатів аналізу дослідження маємо на меті сформулювати рекомендації, необхідні
для повноти комплектування
фонду бібліотеки соціяльною,
правовою та економічною літературою, раціонального використання пошукової системи бібліотеки, що дасть можливість
покращити якість інформаційного забезпечення навчального, науково-дослідницького
процесів університету.
Закликаємо наших користувачів активно взяти участь у
дослідженні.
Марія ЗАДОРОЖНА,
бібліотекар І категорії

[реклама та оголошення]

ч. 36 (2756)
1 — 7 грудня 2011

Многая літа!

Многая літа!

Колектив кафедри техногенно-екологічної
безпеки ІХХТ Львівської політехніки щиро
вітає з Днем народження завідувача лабораторії
Олега Романовича
ГАВРИЛЮКА.

Щиро вітаємо з Днем народження проректора з навчально-виробничої роботи
Львівської політехніки
Володимира Ярославовича
КРАЙОВСЬКОГО.
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім’ї,
і радість на серці, і хліб на столі.
Хай світлою буде життєва дорога,
любов — від родини, ласка — від Бога.

Міцного здоров’я Вам, щедрої долі, творчих
успіхів у відповідальній роботі. Хай люблять
і шанують рідні, розуміють і допомагають у
Вашій невтомній праці друзі.

У

Оголошення

правління з питань сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад:
• Провідного спеціаліста — 2 вакансії.
Кваліфікаційні вимоги — вища освіта за
ОКР маґістр або спеціаліст; вміння працювати
на персональному комп’ютері, бажано мати
стаж роботи за фахом у державній службі на
посаді спеціаліста I або II категорії не менше
1 року або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 2 років, вік до
35 років.
• Головного спеціаліста — 3 вакансії (тимчасово, на час відсутності основних працівників).
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за
ОКР маґістр, спеціаліст; вміння працювати
на персональному комп’ютері, бажано мати
стаж роботи за фахом у державній службі
на посаді провідного спеціаліста не менше
1 року або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 3 років, вік до
35 років.
Термін прийняття документів — 30 календарних днів від опублікування оголошення.
Документи необхідно подавати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 6, третій
поверх.
Тел. для довідок 032-299-92-64.

О С В І Т Н І Й

О

Подаруй дитині свято!

дне із найбільших свят, на яке чекають малюки у кожному куточку нашої країни — це, звичайно ж, свято
Миколая. Вже чотирнадцятий рік поспіль Студентське
братство Львівської політехніки здійснює проєкт „Подаруй
дитині свято!“ для вихованців Лопатинської спеціялізованої загальноосвітньої школи-інтернату, в рамках акції
Мальтійської служби допомоги у Львові „Святий Миколай — дітям з інтернатів“.
Діти, які навчаються у школі-інтернаті, мають можливість
відчути радість від маленького чуда та отримати подарунок
від Святого Миколая. Це діти-сироти, які залишилися без
піклування батьків чи діти з багатодітних, малозабезпечених
та неблагополучних сімей, а також — з вадами фізичного та
розумового розвитку.
Студентське братство закликає доброчинців, громадські
об’єднання, львівські підприємства, всіх небайдужих людей
долучитися до доброї справи.
Допомогти може кожен: укласти особистий подарунок
дитині за її листом; принести одяг та взуття в доброму стані,
канцтовари, м’які іграшки та книжки, предмети особистої
гігієни чи инші речі. Також можна допомогти фінансово —
скриньки для збору коштів розставлено в магазинах Львова.
Кошти можна переказати і на банківський рахунок школиінтернату.
З питаннями, пропозиціями та за листами звертайтеся
за адресою: офіс Студентського братства Львівської
політехніки, вул. Глибока, 12 (тел. 237-00-01) або до координатора проєкту: 093-84-18-492 (Олена).

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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №111038.
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Фотоконкурс „Зупини щасливу мить!“

„Місто після дощу“
Перше місце у номінації „Урбаністика“.
Юрій Заверуха, студент ІЕПТ ім. В. Чорновола

