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Богдан Гаврилишин:
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Які ваші найяскравіші спогади
про свято Миколая?
Любомир Грицай, студент другого курсу
Інституту архітектури Львівської по
літехніки:

„Дуже хотів побачити
Миколая“
Свято починається з вечора. Перед
сном у цей день завжди згадую емоції, які переповнювали в дитинстві.
Пам’ятаю, що часто намагався не спати в очікуванні Святого
Миколая. Але завжди засинав, а зранку думав, що його
просто неможливо побачити, і для того, щоб отримати
подарунок, дитина мусить заснути. Зараз готую подарунки
для найближчих людей. Здебільшого це щось невеличке,
але потрібне. Я не замовляю подарунків, бо для мене важливіша несподіванка.

Мар’яна Онишкевич, студентка тре
тього курсу Інституту хімії та хімічних
технологій Львівської політехніки:

„Віра в те, що отримуєш
подарунок від Святого“
Вдома мама подарунки завжди клала
під подушку. Це були солодощі, мандаринки, іграшки. А зараз — сесія, навчання… З подружками
обмінюємося подарунками, але це вже не те. Вся казка Миколая розвіялася ще в садочку, коли побачила, що насправді
не Святий приносить подарунки, а вихователька, а вдома
батьки. Та все одно, коли приїжджаю додому, то отримую
щось цікавеньке. Мама завжди жартує, що Миколай приходить за місцем проживання. Думаю, що зараз діти так
само чекають на диво святкової ночі. Моя сестричка досі
вірить, що Миколай сходить вночі з неба і кладе чемним
діткам під подуши подарунки, хоча їй вже вісім років. Для
неї я купила чобіток і заповнила солодощами, додам ще
фрукти і буде смачний подарунок.

Галя Носаль, студентка другого курсу
Інституту енергетики та систем керу
вання Львівської політехніки:

„Треба пам’ятати про
тих, хто позбавлений
сімейного затишку“
Цей день ми завжди святкуємо в нашій сім’ї. Саме тоді вирішуємо, де і як будемо святкувати
Новий рік, Різдво, йдемо з подарунками до бабусь. Для
мене кожне свято Миколая особливе по-своєму. Завжди
готую для всіх своїх рідних подарунки. Особлива увага потрібна дітям, які не мають батьків, самотнім людям. Тому
завжди треба пам’ятати про тих, хто позбавлений сімейного
затишку. Але доброчинність мусить бути щодня, а не лише
у свята.

Надія Новікова, студентка другого курсу
Інституту телекомунікацій, радіоелектро
ніки та електронної техніки Львівської
політехніки:

„Я завжди долучаюся
до допомоги дітямсиротам“
Я писала листа до Миколая, але ніколи не отримувала
те, що просила, мабуть, не була достатньо слухняною.
Думаю, що це свято не має замикатися лише на подарунках, а в більшій мірі на особливій атмосфері.
Невід’ємною частиною мусять бути добрі справи, благочинність, увага. Я завжди долучаюся коштами в допомозі
дітям-сиротам.

Андрій Дуда, активіст Студентського
братства Львівської політехніки:

„Ціла торба мрій, які
збуваються“
Іду з наплічником, повним дитячих
листів. На вигляд проста торба, а насправді несу в ній великий скарб —
мрії малих і великих діток зі сиротинця, про які вони щиро зізнаються у листах до Святого
Миколая і які вручили мені, вірячи, що зможу передати їх
Святому Угоднику.
Усі ми знаємо, що мрії збуваються тільки в казках або
ж… за гроші (сумні реалії сучасного світу). Тож у торбинці
несу ще й скриньку, в яку ми з дівчатами зібрали близько
двохсот гривень. Ніби й не дуже багато, але й не зовсім
мало. Принаймні вистачить на оплату дороги до сиротинця,
фрукти і реквізити.
Приходжу в наш офіс, де такі ж братчики, як і я,
прийшли зі скриньками і листами. Трохи зігрівшись
гарячим чаєм, складаємо плани: що, де і як треба докупити, донести, згадуємо слова до святкової дитячої
вистави.
І ось ця мить, коли вручаєш дитині подарунок, а вона,
зі щирими і цікавими, повними надії і радости очима,
розуміє, що таки щастя є і мрії збуваються. Дивлячись на
таку радість, забуваєш про все: що мерзли на вулиці біля
церкви три тижні поспіль, роздаючи листи з дитячими
мріями, щоб у скриньку зібрати кілька гривень; що дві
останні ночі не закрили ні на хвильку очей, бо формували
та запаковували подарунки. Забуваєш і те, що переплутав слова під час свого виступу перед дітворою, і про те,
що їхав стоячи зо дві години автобусом, завантаженим
дитячими подарунками, які починались із торбинки з
листами до Святого Миколая, та зі скриньки, у яку потрапила частинка душі небайдужої людини, яка, Слава
Богові, ще є на світі.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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семінар

М

инулої середи у Політехніці відбувся семінар-тренінг „Третя
місія університету ХХІ сторіччя“. Учасники зосередили увагу на тому, як із
розвитком людства еволюціонувала
така інституція як університет.
Організували зустріч старший науковий співробітник Інститу вищої
освіти НАПН України та науковий
співробітник Центру російських та
евразійських досліджень Університету Уппсали (Швеція) Сергій Курбатов і координатор проєкту рейтингу
українських університетів „Компас“,
менеджер проєктів Київського міжнародного інституту соціології Андрій
Кашин. Власне, вони обоє є авторами
видання „Університетська місія: історична ретроспектива та сучасний
стан“.
Під час семінару Сергій Курбатов
розповів, як історично змінювалося
розуміння університетської місії:
якщо в Середньовіччі університет був
своєрідним ретранслятом знань, накопичених у минулому, то в Новий час,
із розвитком науки й техніки, почав
„заглядати“ у майбутнє. Відтак до його
першої місії додалася друга — дослідження. Як зауважив доповідач, дещо
змінилася й парадигма університету

як „центру національної культури“ —
корективи тут внесли глобалізаційні
процеси. А місію сучасного університету Сергій Курбатов пов’язує з його
безпосередньою й активною участю
в житті позаакадемічної спільноти —
просвітництво через медія, надання
послуг суспільству, підприємствам
тощо:
— Третя місія університету корелює
з такими поняттями як суспільство
знань, економіка, заснована на знаннях. Я пов’язую її з тим, що університет стає впливовим гравцем на рівні
повсякденної практики як окремої
людини, так і життя цілого реґіону,
країни, спільноти.
Участь у семінарі взяли проректор
Політехніки Юрій Рашкевич, віцеректор УКУ Мирослав Маринович,
начальник управління у справах сім’ї
та молоді ЛОДА Анатолій Ігнатович, долучились професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Роман Фещур, начальник студентського відділу Роман Буляк, представники
кафедри прикладної лінгвістики —
Людмила Бордюк, Галина Антонюк,
Наталія Романишин, а також студенти.
Були присутні і керівник відділу міжнародних академічних зв’язків УКУ
Олена Джеджора, завідувач кафедри

переможці конкурсу

60 тисяч для наукової молоді

Світлина Ірини Шутки

Місія сучасного університету

банківської справи Львівського інституту банківської справи Ростислав
Слав’юк та инші.
Зустріч відбулася за підтримки
Посольства США в Україні, офісу Програми Фулбрайта в Україні, Київського
ресурсного центру для випускників і
Університету Уппсали, розповіла відповідальна за захід — доцент кафедри
ПЛ, учасник Програми Фулбрайта
Людмила Бордюк.
Ірина ШУТКА

милосердя

Миколай прийде до політехніків

В

К

У 2012 році по 12 тисяч гривень на виконання наукових досліджень отримають старший викладач кафедри інженерного матеріялознавства та прикладної
фізики ІМФН Віталій Ромака („Оптимізація електрофізичних властивостей твердих розчинів металічних
систем“), молодший науковий співробітник кафедри
напівпровідникової електроніки ІТРЕ Михайло Шпотюк („Радіаційно-стабільні халькогенідні скла для
оптоелектронних сенсорів температури“), асистент
кафедри теплогазопостачання і вентиляції ІБІД Степан
Шаповал („Енергоефективні будівлі із використанням
альтернативних джерел енергії“), старший викладач
кафедри маркетингу і логістики ІНЕМ Назар Глинський
(„Маркетингові можливості підвищення інвестиційної
привабливості малих міст Львівської агломерації“), молодший науковий співробітник кафедри фотоніки ІТРЕ
Ірина Яремчук („Селективні оптичні фільтри на основі
металевих елементів“).
Т. П.

Традиційно солодощі від святого Миколая отримають усі
студентські діти.
— Щороку в Управлінні сім’ї та молоді ми замовляємо
приблизно 300 подарунків. Основну частину роздаємо тим,
хто має маленьких діток, частину сиротам, а решту малозабезпеченим, — наголосив голова соціяльного відділу Колегії
та профкому студентів та аспірантів Юрій Баланюк.
Окремо від Львівської обласної організації профспілки
працівників освіти та науки студенти-сироти (а таких у Політехніці 91 особа) отримають продуктові пакунки.
— Цьогоріч ми теж планували організовувати свята в
сиротинцях, але, на жаль, сталася біда в студента шостого
курсу ІБІД Юрія Коваля — в нього виявили гострий гнійний
лейкоз. Лікування в австрійській клініці коштує приблизно
100 тисяч евро, тому ми вирішили всі зібрані кошти передати для порятунку його життя. Але Інститут економіки і
менеджменту та Інститут психології та права ще займаються
збором коштів для організації свята в сиротинцях, — зауважив Юрій.
Н. П.

изначено переможців чергового конкурсу грантів
Львівської політехніки для підтримки наукових
досліджень молодих науковців.

олегія і профком студентів та аспірантів Львівської політехніки щороку до свята Миколая проводить доброчинні акції.
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знакові зустрічі

Богдан Гаврилишин: світові бракує любови

С

тудентська молодь і працівники Львівської політехніки
9 грудня отримали унікальну можливість ― поспілкуватися з живою легендою Богданом Гаврилишином і
послухати його лекцію на тему „Україна і світ: проблеми і
перспективи розвитку“.
серйозні проблеми сучасного світу. За словами доктора
Гаврилишина, світ сьогодні
дуже хворий. Однією із
найсерйозніших проблем
є демографічна ситуація —
багаті країни не народжують дітей, а бідні, навпаки,
в цьому навіть опиняються у
книзі рекордів Гіннеса.
Ще однією хворобою
сучасности є екологія. Через
свої знання і відкриття, які
розвиваються з геометричною прогресією, людство
швидко біжить до екологічної прірви. І тут, на жаль, мудрість не розвивається так
швидко як сама технологія,
щоб вміти відбирати те, що
є конструктивне, і уникати
деструктивного.
Світ хворий і економічно. Зараз криза дарвіністичного капіталізму, за яким
людина не має вартости, а
є лише ресурсом, який експлуатується, а потім викидається на суспільний смітник.
Світ дещо хворий і геополітично. Богдан Гаврилишин пригадав вислів одного
політолога: „І Захід, і Схід
може нас навчити, як отримати більше достатку, але
ані Захід, ані Схід не може
навчити, як бути більш людяними, кращими людьми“.

Світлини Наталії Павлишин

Богдан Гаврилишин ―
визначний теоретик сучасности в галузі економіки,
експерт світової проблематики, член Римського
клубу, ініціятор проведення
економічних форумів у Давосі, член Світової академії
мистецтв і науки, член Міжнародної академії менеджменту, доктор економіки
університету Женеви, почесний доктор багатьох університетів світу й України,
консультант держав та міжнародних компаній, голова
Наглядової ради Міжнародного інституту менеджменту
МІМ-Київ та „Благодійного
фонду Богдана Гаврилишина“. Автор численних наукових, суспільствознавчих,
культурологічних статей
і книжок, серед яких монографія „До ефективних
суспільств: дороговкази в
майбутнє“, автобіографічна
повість-спогад „Залишаюсь
українцем“.
Зустріч організував Міжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діяспорою.
― Для нас принципово
важливо, щоб молодь послухала історію успіху цієї
людини і зрозуміла, що в
житті є найважливіший капітал — знання. Саме віру
в знання упродовж усього
життя сповідує доктор Богдан Гаврилишин. Зокрема
його книжка „Залишаюсь
українцем“ адресована молоді. Це своєрідне послання
для всіх в Україні і поза її
межами — де б ти не був,
яку посаду не обіймав би,
що не робив би, мусиш
залишатися українцем, —
наголосила на зустрічі директор МІОК Ірина Ключковська.
Богдан Гаврилишин у
своїй доповіді розглянув

Окремо доктор закцентував на кризі демократії,
особливо в Україні:
— Аби Україна стала
нормальною державою,
вона мусить мати такі характеристики: справжню політичну свободу, економічний
добробут (для загального
населення, а не лише для
окремих „обраних“ осіб) та
соціяльну справедливість.
Прикладами таких держав
є Норвегія, Швеція, Швейцарія.
― Дуже тішить, що зараз є нова пострадянська
генерація добре освічених
людей. Я переконаний, що
освічена молодь, яка зараз прийде в політику, піде
туди не заробляти гроші,
а з моральних принципів
— щоб служити для добра
суспільства. Але й ті молоді
мусять пройти певну трансформацію, щоб зрозуміти,
як працювати командами і
як творити критичну масу

людей, бо лише тоді зможуть показати всім, як і
що робити. Тому молодь
має йти не поодиноко, а
спільно з відповідною кількістю однодумців, щоб були
справді моральною більшістю, — продовжував свої
думки професор. — Нам зашкодила „отаманщина“, бо
насправді треба вміти бути
не лише лідером, а вміти
підпорядкуватися, піти і за
кимсь, а не лише керувати
кимсь.
Богдан Гаврилишин переконаний, що наша моральність і життєві принципи — щедрість, гостинність,
спонтанність, теплота в спілкуванні — зараз як ніколи
потрібні цивілізованому
світові. Тому Европа, по суті,
потребує нас більше, ніж ми
її. Для України потрібно пройти процес трансформації,
щоб стати кваліфікованими,
а саме членство в ЄС не є
важливим. Наша держава може твердо стояти на
власному фундаменті і бути
лише мостом між Сходом і
Заходом.
Окремі поради були й
для молоді. Найбільше, за
словами доктора, в житті
треба боятися піддатися песимізму, скривити душею,
піти на спокусу і перестати
бути порядною людиною.
Він закликав молодь не
очікувати, що щось само
з’явиться, а працювати.
Українська молодь має більше можливостей для розвитку. Бо у світі молоді люди
дбають лише про матеріяльні статки, вони деґрадовані
морально, етично, духовно
спорожнілі.
― Загалом світові найбільше бракує любови. Треба любити світ і своїх рідних,
не залежно від обставин.
Це є сентимент, але якби
ним просякло людство, то
ми мали б рай на землі, —
додав наостанок Богдан
Гаврилишин.
Наталія ПАВЛИШИН
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інтелектуальна гра

Політехніки знають що, де і коли

І

нтелектуальні ігри — давня традиція студентів Інституту економіки та
менеджменту Львівської політехніки.
6 грудня студентська молодь позмагалася у кмітливості та вмінні логічно
думати у грі „Що? Де? Коли?“.

Світлини Наталії Павлишин

— Ми завжди проводили одну
гру в семестрі. А минулого року навесні вирішили провести турнір, тобто
три гри, які між собою не пов’язані.
А після останньої гри підсумувати

[•]

Над відповідями міркує команда студентів

всі результати загалом, —
розповіла співорганізатор
інтелектуальної гри, четвертокурсниця Інституту
економіки та менеджменту
Олена Перелигіна. — Традиційно гру організовували для студентів ІНЕМ, а
цьогоріч, не знаю з чим це
пов’язано, з’явилося багато
зацікавлених людей. Зараз у
нас є команди з ІМФН, ІКНІ,
ІНПП, ІХХТ, ІНЕМ та команда [•] ... і викладачів
викладачів. Тобто з упевненістю можна сказати, що ми вийшли відповісти на десять різнопланових
на загальноуніверситетський рівень.
логічних запитань.
Редактором запитань для гри є
За результатами трьох ігор найвипускник Інституту економіки та інтелектуальнішою командою визнаменеджменту, багаторічний гравець ли представників ІНЕМ — команду
професійної галицької ліги „Що? Де? „Парадокс-ДНК“. Другими стали стуКоли?“ Назар Ковальчук. До складу денти з ІКНІ — команда „Цитрус“, а
журі входять також багаторічні гравці третє місце посіли студенти ІНПП з
та прихильники цієї гри.
команди „Українські турки“.
Специфіка студентської гри полягає
Всі учасники „Що? Де? Коли?“
в тому, що всі відповіді учасники по- отримали грамоти за участь у грі, а
дають у письмовій формі. Гра має три переможці — медалі та дипломи.
тури, в кожному з яких студенти мусять
Наталія ПАВЛИШИН

профорієнтаційний десант

Місце висадки — Стрий

П

онад 400 випускників усіх десяти шкіл міста Стрия стали
учасниками чергового виїзного засідання Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної
орієнтації Національного університету „Львівська політехніка“. Відбувся цей представницький форум у міському
будинку культури і мав на меті ознайомити старшокласників із правилами прийому до вишів у 2012 році, а також
посприяти їм у правильному виборі майбутньої професії.

У місті вже 12 рік поспіль
функціонує філія Інституту
підприємництва і перспективних технологій — одного
із структурних підрозділів
Львівської політехніки. Тут
освоює фах економістів і
комп’ютерників понад 200
молодих людей зі Стрийського та прилеглих районів.
Відкриваючи зустріч, директор інституту Й. Хром’як
відзначив, що навчання
у місцевій філії дає змогу
студентам не лише успішно опановувати навчальну
програму, користуватися
найновішими навчально-

методичними матеріялами,
слухати лекції кваліфікованих викладачів Львівської
політехніки, а й уникнути
багатьох побутових незручностей, зокрема, із житлом.
П е р ед с т р и й с ь к и м и
школярами виступили відповідальний секретар приймальної комісії Львівської
політехніки Олег Давидчак,
директор Інтелектуального
навчально-наукового центру професійно-кар’єрної
орієнтації Олександр
Захар’яш, заступник директора Інституту підприємництва і перспективних
технологій Віктор Воло-

шин, декан базової вищої
освіти Інституту енергетики та систем керування Ігор Ліщак, професор
кафедри інформаційновимірювальних технологій
ІКТА Святотослав Яцишин,
заступник директора ІТРЕ
Роман Колодій, доцент кафедри соціяльних комунікацій та інформаційної
діяльности ІГСН Світлана
Лісіна, заступник директора
з базової вищої освіти ІХХТ
Володимир Гуменецький.
По завершенні зустрічі зі школярами відбувся
„круглий стіл“ за участю
директорів стрийських середніх шкіл.
Підсумовуючи результати поїздки, Олександр
Захар’яш наголосив, що
встановлений зворотній
зв’язок зі школярами та їхніми батьками дозволяє не
лише системно вивчати пропозиції та ініціятиви, а й вра-

ховувати їх в організації таких заходів у майбутньому.
А це засвідчує своєчасність
та актуальність тих проблем,
котрі стають предметом
обговорення під час різноманітних „круглих столів“,
бесід-диспутів між викладачами Львівської політехніки і школярами в рамках
роботи центрів інтелектуального дозвілля молоді.
Діяльність Інтелектуального
навчально-наукового центру професійно-кар’єрної
орієнтації Національного
університету „Львівська політехніка“ дозволила значно
посилити інтелектуальний
та виховний вплив на учнівську і студентську молодь,
сприяє розвитку її духовних
потреб, а також удосконаленню професійної орієнтації школярів.
Прес-служба
Національного університету
„Львівська політехніка“

6

[студії]

ч. 38 (2758)
15 — 21 грудня 2011

актуально

коротко

грудні більшість студентів думають і говорять про дві речі — про сесію та
У
про майбутні канікули. Свідченням цього є розмови в маршрутках — про
викладачів, модулі, іспити, а також про те, де святкувати Новий рік, зрідка
про Різдво (хоч це — дальша перспектива)

На Новий рік і Різдво студенти
відпочиватимуть
Кінець року —
кінець сесії

Світлина Тетяни Пасович

На момент виходу цього
числа „Аудиторії“ у Львівській політехніці для більшости спудеїв вже закінчиться другий модульний
контроль. До кінця цього
тижня (тобто до 16 грудня)
він ще триватиме лише
для всіх першокурсників та
четвертокурсників напряму
„Фармація“ (ІХХТ).
Справжня сесія, себто
іспити, почнеться для більшости студентів 19 грудня
[•] Третьокурсники Інституту енергетики і систем керування
(отакий „миколайчик“, чи то
пишуть модуль з електроприводу. Доцент Богдан Бойчук
роздає завдання.
пак „різка“ для менш сумлінних студіків). Студенти
2 — 4 курсів почали складати іспити ще мовий виклад тривог перед складанням
на тиждень раніше, тобто з 12 грудня. складних іспитів допомагає студентам
Практично для всіх політехніків сесія має боротися зі стресом та краще справлятися
завершитись до 30 грудня. Отож, незалеж- з самими завданнями. Такий метод доно від того, як студент складає сесію — за помагає уникнути „заклинювання“ або
модулями чи на іспитах, усі мають шанс „зациклення“.
піти на канікули з 1 до 8 січня включно.
В експериментальній роботі професо9 січня розпочнеться весняний семестр.
ра Шан Бейлок та її колег було задіяно 20
студентів. Половина з них перед виконанням двох математичних завдань описала
Як зняти стрес,
свої переживання. Вони виконали завданвикликаний іспитами
ня краще, ніж инша половина учасників
Окрім самих спудеїв, які не можуть уник- експерименту.
Крім цього, аналогічного ефекту вченути контролю знань, сесія цікава ще
психологам та дослідникам. І одні, й другі ним вдалося досягти і в реальних умовах
пропонують свої поради, як краще підго- за участю школярів-дев’ятикласників, які
туватися до різних контролів, а також, як складали іспит з біології. Протестувавши
зняти стрес, викликаний сесією.
завчасно всіх учасників цього польового
Зокрема, нещодавно вчені Саудівської експерименту на схильність до занеАравії (Серж Оніпер з Університету Свя- покоєння, пов’язаного зі складанням
того Лаврентія) довели: жувальна гумка важливого іспиту, вчені безпосередньо
підвищує активність мозку та покращує перед тестом запропонували деяким з
результати під час складання іспитів. них описати свої тривоги на папері. Навіть
Жування гумки впродовж п’яти хвилин є з урахуванням індивідуальної успішности
незначним фізичним навантаженням, яке протягом року автори статті зуміли виявистимулює роботу мозку. Водночас під час ти помітний позитивний ефект зниження
виконання завдання жуйка лише відволі- стресового навантаження на учнів за докатиме, тому її варто викинути. Однак до- помогою письмової вправи, яка дала б їм
слідники відзначають: позитивний ефект змогу більш вдало пройти іспит порівняно
від такої „вправи“ нетривалий — лише з однолітками, котрі нічого не писали
15 — 20 хвилин.
перед тестом про свої страхи.
А в журналі Science цього року опубліковано статтю, де вчені доводять: письПідготувала Тетяна ПАСОВИЧ

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту затвер
дило Порядок проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання в 2012 році. На
відміну від попередніх років,
у 2012-му абітурієнт може
скласти ЗНО лише з 4 предметів. Обов’язковим предметом для всіх вступників 2012
року залишається українська
мова та література, инші три
абітурієнт обирає за власним
бажанням під час реєстрації.
5 грудня у Львівській облдерж
адміністрації відбулася
робоча нарада з підготовки
проєкту нової редакції Про
грами розвитку української
мови, української культури та
історичної свідомости грома
дян на території Львівської
области у 2012 — 2014 роках.
Її мета — створення умов
для розвитку української
мови, традиційної та сучасної
української культури, розвитку історичної свідомости
української нації, контроль
над дотриманням гарантованих Конституцією та
законами України обов’язків
держави щодо розвитку
української мови, культури,
історичної свідомости та
забезпечення участи представників Львівської области
у всеукраїнських заходах.
7 грудня Кабінет Міністрів
України схвалив розпо
рядження „Про підписання
Угоди між Урядом України та
Урядом Ліванської Республіки
про академічне визнання до
кументів про освіту і наукові
ступені“. Про це повідомляє
Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю
Секретаріяту Кабміну України.
Це дасть можливість підписати Угоду задля поглиблення
традиційних зв’язків і розвитку нових форм співробітництва, обмінів і контактів
у галузі освіти і науки між
Україною та Ліваном, а також
встановити норми взаємного
визнання документів про
вищу освіту і наукові ступені.
За матеріялами інформаґенцій
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молода наука
часу „Аудиторія“ писала про молодих учених, які здобули грант університету на 2011 рік. На фунда
Сниквого
ментальні дослідження у галузі математичних і природничих наук такий грант отримав і науковий праців
кафедри фізики Роман Петрусь. Він є керівником проєкту і працює над ним спільно з колегою Віктором
Кусьнежом

Проєкт завершується, робота триває
Проєкт має назву „Плівки твердого розчину Cd 1MnxTe, вирощені методом
x
квазізамкнутого об’єму
за умов знижених температур випарника та їхні
властивості“. Ця технологія
вирощування плівок Cd 1MnxTe практично недосліx
джена, а має низку переваг. Метод КЗО дозволяє
отримувати однорідні тонкі
плівки напівпровідникових
матеріялів із необхідними кристалографічними,
електрофізичними властивостями, низьким рівнем
дефектности тощо; його
плюси — енерго- і матеріялозбереження.
Проєкт молодих учених
ІМФН є комплексним, має
кілька завдань та етапів.
Спершу науковці провели
моделювання процесів, які
відбуваються під час вирощування плівок. Потім
розробили саму технологію
вирощування, зокрема запроєктували та змонтували
спеціяльну установку, відпрацювали різні режими її
роботи. Далі вирощували
плівки і вивчали їхні фізичні
властивості (елементний
склад, кристалічну структуру, стан поверхні, електропровідність тощо).

Що нового
При розробленні ростової
установки політехніки проявили певне новаторство.
— Зазвичай все виглядає
так: речовину засипають у
реактор, під час нагрівання
вона розпилюється і може
злітати з поверхні цілими
шматками, — пояснює Роман Петрусь. — Ми ж розташували підкладку, на якій
утворюється плівка, внизу

Світлина Ірини Шутки

Комплексний
проєкт

системи (тоді, як традиційно вона розміщена зверху),
а джерело, з якого розпилюється речовина, — нагорі. Це дозволяє одержувати
плівки значно вищої якости.
Крім цього, використали
новий сучасний регулятор
температури з мікропроцесорним керуванням, який
гарантує високу точність.
— А також добру відтворюваність експерименту
і, як наслідок, відтворюваність результату. Тобто, ми щоразу отримуємо
практично ідентичні плівки.
Зараз маємо серію з 215
зразків, — додає Віктор
Кусьнеж, науковий співробітник кафедри фізики.

роблені установку й технологію можна використовувати для виконання
держб’юджетних проєктів
чи міжнародних наукових
проєктів. А загалом, напрацьовані результати є
важливими для дальших
розробок магнітоелектричних та оптоелектронних
приладів, наприклад, сонячних елементів. Власне,
політехніки мають своє
бачення, „як розроблені
матеріяли звести у прилад,
котрий міг би мати практичне застосування“. Тобто
проєкт завершується, але
робота триває…

Не фініш

План проєкту було добре
продумано, тому особливих
проблем під час роботи
не виникало. Проте у науці (як у будь-якій справі,
зрештою) результат безпосередньо пов’язаний із
величиною вкладених зусиль, часу і, звісно, грошей.
Із економічною кризою
фінансування наукових проєктів відчутно скоротилось,
зауважують молоді вчені.
— Наразі ми на початковому етапі досліджень, на

Тепер — коли установку
розроблено, технологію
відпрацьовано, плівки
одержані, а їхні характеристики проаналізовано —
дослідники опрацьовують
і узагальнюють результати
експериментів і готують
рекомендації щодо оптимальних режимів росту плівок Cd1-xMnxTe з допомогою
методу КЗО.
За словами вчених, роз-

Рухатися далі

який ніхто особливо не хоче
давати гроші. От отримали
грант Політехніки. Гроші
пішли насамперед у залізо,
в установку. Провели низку
експериментів — технологія відпрацьована як слід.
Тобто те, що запланували
і що від нас залежить, виконуємо. Мусимо виходити
з тих умов, які є. Звичайно,
належне фінансування, відсутність б’юрократичних
перепон зробили б нашу
роботу значно інтенсивнішою, — каже Віктор Кусьнеж.
Політехніки дуже цінують кожну нагоду „вийти
у світ“ зі своїми напрацюваннями. За результатами
досліджень підготували наукові статті. Зокрема, одна
англомовна вийшла в „Журналі фізичних досліджень“
(Journal of Physical Studies),
що входить до міжнародних науковометричних баз
даних. Відвідують конференції. Та якщо з місцевими
простіше, то на поїздки за
кордон не завжди вистачає
коштів. Тим не менше, інколи таки випадає нагода
побувати на міжнародних
наукових зустрічах, в основ
ному завдяки угодам про
наукову співпрацю (під керівництвом професора Григорія Ільчука) із Ґданською
політехнікою (Польща) та
Університетом Камеріно
(Італія).
Для молодих науковців
це, по-перше, можливість
поспілкуватися з иншими
вченими, по-друге, доступитись до сучасної літератури. А це, каже Віктор, дозволяє „бути в курсі останніх
подій, наукових ідей і навіть з нашими маленькими
можливостями рухатися
далі“.
Ірина ШУТКА
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за чисте довкілля

Прикладні дослідження політехніків

М

ешканці сіл, які живуть поблизу Грибовицького сміттєзвалища, дали владі час до 1 грудня,
аби вона позитивно вирішила проблему. Схоже,
справа таки зрушила з мертвої точки. Про це ми
розмовляємо з членом експертно-дорадчої групи
з координації робіт щодо проблем поводження з
твердими побутовими відходами в області, завіду
вачем кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Інституту екології,
природоохоронної діяльности і туризму ім. В. Чорновола професором Мирославом Мальованим.

― Чистою екологією ми ніколи не займалися, — каже професор, який донедавна очолював кафедру екології та
охорони навколишнього середовища
ІХХТ. — Нашою зацікавленістю завжди
була прикладна екологія, тобто те, що
стосується очищення, забезпечення
чистоти довкілля й збалансованого
природокористування. Тепер назва
кафедри відповідає нашим науковим
інтересам.
― Мирославе Степановичу, на якій
стадії нині є „грибовицьке“ питання?
― Наприкінці листопада відбулася
нарада в голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка, який
і був ініціятором її проведення. Він запросив на розмову представників усіх
організацій, які так чи инакше дотичні
до охорони довкілля міста і области.
До цієї проблеми активно долучилася
й нова команда Головного управління
житлово-комунального господарства
ЛОДА. Всі зійшлися на думці, що вирішувати „сміттєву“ проблему слід через
кластерну політику.
― Що таке класнерна політика?
― Кластерна політика полягає у тому,
щоб проблему сміттєзвалищ вирішувати комплексно в усій області, тому
Грибовицьке сміттєзвалище — це
лише цеглинка з цієї проблеми. Нам
треба мати чітку картину: скільки і де
є тверді відходи, організувати систему
полігонів для їхнього збору, побудувати високотехнологічні інженерні споруди (полігони) для збору цих відходів,
які унеможливлювали б забруднення
довкілля, ґрунтових вод тощо.
― Проблему Грибовицького сміттєзвалища частково почали вирішувати…
― Нині, на виконання вимоги Кіотського протоколу, в Грибовичах діє
установка спалювання відходів, що

викидають у повітря метан. Цю роботу
фінансує Европа. Та це, певною мірою,
не по-господарськи, бо цим газом
можна обігрівати кілька навколишніх
сіл. Можна згодом використовувати й
компост, який утворюється внаслідок
біологічного розкладу. Цей компост
ризиковано використовувати для
сільськогосподарських угідь, бо там
можуть бути важкі метали чи инші речі,
небезпечні для людини, але можна
вивозити на землі, знищені гірничовидобувними підприємствами, а згодом засадити їх деревами чи кущами.

[•]

Відбір проб інфільтратів на аналізи
з Грибовицького сміттєзвалища

― Про що йшла мова на нараді?
― На нараді йшлося про нові підходи
до утилізації твердих побутових відходів Ми розглядали й варіянти рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.
Львівська політехніка працювала на
перших стадіях його дослідження. Ми
моніторили забруднення довкілля, досліджували ґрунтові й підземні води,
повітря, ґрунти, рослинність. Давали
рекомендації, визначили певні етапи
технічної й біологічної рекультивації,
очищення інфільтратів і дегазації
тощо. Тепер слово за спеціялізованими проєктними організаціями. На
виконання цих робіт передбачено й

фінансування. Новий керівник области
зацікавлений аби це питання не лише
обговорити, а й сформулювати програму дальших дій. За результатами
наради я вже підготував пропозиції.
― Хто займатиметься проєктуванням сміттєспалювальних заводів?
― Нещодавно тендер виграло ВАТ
„Гірхімпром“. Керівництво области
буде визначатися і з інвестиціями.
Сьогодні над цим питанням працює
міжнародна експертна організація, яка
проаналізує подані пропозиції і визначить реальних інвесторів. Будуючи нові
переробні об’єкти, маємо пам’ятати,
що вони мусять відповідати европейським нормам.
― Що ще досліджує Ваша кафедра?
― При кафедрі діє НДЛ-130, що має
випробувальну лабораторію, акредитовану в системі Департаменту
технічного регулювання Міністерства
економічного розвитку та торгівлі
України (Єдність вимірювань), для
визначення забруднень ґрунтів і вод.
Зараз проходимо переакредитацію,
долучивши до галузі акредитації ще
і визначення в ґрунтах, водах та рослинах важких металів. До цієї роботи
ми залучили ще й кафедру аналітичної хімії ІХХТ. Крім того, моніторимо
й ненормовані в Україні речі. Маю
на увазі сморід, який час від часу
з’являється в місті, і „прописався“ в
кількох селах области. В Евросоюзі
і США є спеціяльні інструментальні
методи ідентифікації смороду. Проте
прилади для таких визначень надзвичайно дорогі, то навряд чи ми
зможемо їх придбати. Але є метод
„незалежних експертів“, роль яких
виконали наші студенти, ставши
своєрідними „парфумерами“. Вони
цю градацію встановили дуже точно.
Практична робота з Грибовицьким
сміттєзвалищем дала нам поштовх до
цілої низки досліджень. Кафедра за
українсько-польсько-швецьким грантом працює над очищенням стоків.
Наші аспіранти вчаться у нас і у Швеції,
відповідно, захищатимуть свої наукові
праці також в обидвох країнах. Ми
користуємося їхніми рекомендаціями,
перевіряючи їх в українських реаліях
на конкретних підприємствах. Думаю,
через рік ми можемо розповісти про
те, що вдалося домогтися насправді.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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Педагогічний хист професора
Леоніда Кизименка
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роки працює у Львівській політехніці завідувач
кафедри психології, педагогіки і соціяльного
управління Інституту психології та права, доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, член Експертної
ради Державної акредитаційної комісії Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, відмінник
освіти України Леонід Кизименко.

Педагог-новатор
Член ряду спеціялізованих учених
рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, член Вченої
ради Львівської політехніки професор Леонід Кизименко відомий
в Україні та за її межами як вчений,
педагог-новатор, громадський діяч,
котрий має вагомі наукові і практичні результати в галузі ергономіки,
психології управління, професійної орієнтації і психодіягностики.
До прикладу, розроблені ним для
профорієнтації і професійної підготовки експрес-психодіягностичні
технології „Покликання“ і „Дидакт“
допомогли понад 150 тисячам молодих людей зробити правильний
професійний вибір.
Свою трудову діяльність у Політехніці Леонід Кизименко розпочав
у далекому 1968 році. Тоді йому довірили очолити кафедру інженернопедагогічної підготовки, яку згодом
перейменували на кафедру психо-

студентської молоді, аспірантів та
здобувачів патріотизм та активну
громадянську позицію.

Науковець-практик
Під науковим керівництвом професора проходять наукові дослідження
стосовно розробки професіограм і
кваліфікаційних характеристик студентів та викладачів вишів, діягностики якостей окремих груп працівників
у системі вітчизняної освіти та промисловості країни, вдосконалення
механізмів державного управління;
дослідження механізмів дії інформації на людей для підвищення результативности психолого-педагогічних
впливів та ин.
Кафедpа практично завжди була
випусковою. З її стін у різні роки виходили фахівці різних спеціяльностей,
серед яких — iнженеpи-педагогиелек тpики, iнженеpи-пед агогибудiвельники, тут готували військових
юристів Військового відділення Львів-

Леонід Кизименко: „Всі доценти кафедри
повинні стати докторами наук“.
логії, педагогіки та права ІГСН. Цього
року кафедра ввійшла до складу
новоствореного Інституту права та
психології, відповідно, знову змінивши назву. Він працює одночасно
ніби в гуманітарній сфері і в той же
час специфіка його роботи, наукових
досліджень пов’язана з технічними й
економічними напрямами підготовки.
Його вміння і величезний педагогічний досвід допомогли створити
злагоджений науково-педагогічний
колектив, котрий активно допомагає
своєму керівникові впроваджувати
в навчально-виховний процес сучасні концепції навчання і виховання
молодих спеціялістів, інноваційні
технології, допомагає виховувати у

ської політехніки, бакалаврів за спеціяльністю „Соціяльний працівник“ за
проєктом „Реформування суспільної
служби“, який фінансувало Відділення Центральної і Східної Европи
Канадського агентства міжнародного
розвитку (CIDA).
Після ліцензування у 2002 році спеціяльности „Управління навчальним
закладом“ (освітньо-кваліфікаційний
рівень „маґістр“), було, по суті, створено сучасну систему підвищення
кваліфікації керівних кадрів у системі
освіти Львівщини та України загалом,
відкрито підготовку аспірантів за
спеціяльністю „Механізми державного управління“. Торік тут почали
готувати бакалаврів за напрямом

„Журналістика“, а з цього року — за
напрямом „Практична психологія“.
На базі кафедри щороку понад 100
науково-педагогічних працівників
університету підвищує свою кваліфікацію, навчаючись на семінарі педагогічних знань.
Леоніду Кизименку належить
понад 200 наукових і методичних
праць. Під його керівництвом понад
20 осіб захистили кандидатські та
докторські дисертації. За виховання
високопрофесійних фахівців професора Кизименка відзначено нагрудним
знаком „Петро Могила“, Почесними
грамотами Львівської політехніки.

Управлінець
— Знаю Леоніда Дмитровича вже понад два роки, а тепер ще й з великим
задоволенням працюю з ним, — говорить професор кафедри психології,
педагогіки і соціяльного управління
Ігор Колодій. — Мене завжди вражали
його енциклопедичні знання, а коли
влився у цей колектив, відкрив для
себе ще й инші риси його характеру:
відповідальність, організованість,
професіоналізм, вміння дуже тонко
розуміти людину, її потреби. Кільком
доцентам він делегував частину своїх
обов’язків і вони чудово дають собі
раду. Вчить нас бути керівниками,
приймати самостійно рішення, брати на себе відповідальність, навчає
майстерности управління, вміння
моделювати ситуації і вирішувати
складні питання. Його девіз: доценти
кафедри повинні стати докторами
наук, а викладачі — кандидатами
наук. Мабуть, усе це разом дає нам
свого роду майстер-класи, поштовх
до розвитку, визначає пріоритети
діяльности, орієнтує на перспективу,
забезпечує в колективі здоровий
морально-психологічний клімат. Він,
по суті, створив наукову школу професора Кизименка, в яку входять і
сама кафедра, і Дослідницький центр,
де на европейському рівні проводять
серйозні дослідження. Нині ми разом
із своїм керівником працюємо над
тим, щоб відкрити аспірантуру, спеціялізовану вчену раду зі спеціяльності
„Практична психологія“ і мати свій фаховий вісник. Маємо й инші задумки.
Катерина ГРЕЧИН
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сторінки історії
октор історичних наук професор Леонтій Дещинський відкриває маловідому сторінку української історії —
Д
розстріли українських командирів, старшин та солдатів під Рославлем і Оршею в Білорусії та на вугільній
станції в Харкові у другій половині грудня 1917 року

Правда про російсько-українську війну
З перших днів після повалення російського самодержавства в Україні розгорнувся масовий рух за державний
суверенітет. 3 — 4 березня 1917 р. в
Києві було організовано Українську
Центральну Раду (УЦР), яка об’єднала
представників головних українських
партій, зокрема Української партії
соціялістів-революціонерів (УПСР),
Української соціял-демократичної
робітничої партії (УСДРП), Української
партії соціял-федералістів (УПСФ), а також багатьох безпартійних прибічників
українського національно-державного
відродження.
У Центральній Раді були прибічники автономії України в складі Росії і
прибічники негайного проголошення
державної незалежности. Провід УНР в
особі М. Грушевського та В. Винниченка, всупереч об’єктивним процесам,
дотримувався федералістичної концепції української державности. Серед
співзасновників Центральної Ради був
і „самостійник“ Микола Міхновський.
Між автономістами й самостійниками точилася постійна боротьба, яка
знижувала загальний потенціял українського національного руху.
У перших трьох універсалах УЦР
про незалежність не йдеться. Зокрема,
в першому з них наголошувалося: „Не
одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай
народ український на своїй землі має
сам порядкувати своїм життям“. Про
автономію йшлося і в ІІ Універсалі.
Навіть у листопаді 1917 р., коли в Росії
владу захопили більшовики і на теренах колишньої імперії постав цілий ряд
молодих національних держав, лідери
УЦР не зважилися проголосити і очолити самостійну українську державу.
Навпаки, своїм III Універсалом від 20
листопада 1917 р. УЦР проголосила
утворення Української Народної Республіки у складі федеративної Росії,
якої насправді вже не існувало. Це,
на жаль, мало фатальні наслідки для
української державности.
Більшовики, захопивши владу в
Росії, відразу взялися за насадження тоталітарного режиму. УНР, як
демократична держава із законно
обраним народним урядом, ставала
їм на перешкоді. Її існування навіть у

[•]

Керівники Директорії та Армії УНР. Кам‘янець-Подільський, липень 1919 року

федеративному єднанні з Росією не
давало жодної можливости більшовикам утвердити на території колишньої
імперії свою диктатуру, яка б забезпечувала їм абсолютну і безконтрольну
владу. Це все вело до зіткнення двох
протилежних сил.
Формальний федеративний зв’язок
з Росією в цій боротьбі, що почалася
між УНР і більшовицьким Раднаркомом, надавав їй суто внутрішнього
характеру, як суперечки між різними
політичними угрупованнями однієї
країни. Це утруднювало саму організацію боротьби, оскільки юридично не
давало підстав вважати її на міжнародній арені міждержавним конфліктом і
надати ззовні допомогу Україні в цій
нерівній боротьбі.
Та коли 16 грудня 1917 р. більшовицька Росія оголосила війну Україні,
чад імперського запаморочення у
головах окремих лідерів УЦР почав
вивітрюватися і вони усвідомили свою
місію перед українським народом і
стали на ґрунт національної державности.
Працюючи в російських військових
архівах, в архівах України, Білорусії і
Польщі, ми побачили якою підступною
і злочинною була політика більшовиків до національно-визвольного
руху українців. Про це свідчить наказ
більшовицького головнокомандувача прапорщика М. Криленка від
10 грудня 1917 р., тобто за тиждень

до офіційного оголошення більшовицьким Раднаркомом війни УНР. У
наказі зазначалося: „Беручи до уваги,
що формування національних полків
визнається невід’ємними правами
кожної нації, які населяють територію
Російської Республіки, формування
національних полків може мати місце
лише за умови проведення в їх внутрішньому устрої тих же принципів, на
яких перебудовується в останній час
російська революційна армія“.
Враховуючи те, що український військовий рух у російській армії був най
масовіший і найбільш організований,
стає очевидним, що цей наказ спрямовувався, передусім, проти нього. Адже
в колишній царській армії у 1917 р.
нараховувалось понад 2,5 млн українців, які вже в березні-квітні почали
організовуватися в окремі українські
частини. Для координації своєї діяльности вони об’єднувалися в полкові
ради, складалися з 10 — 12 осіб і були
постійно діючими органами в діючій
армії. Українізація російської армії
набрала широкого розмаху і восени
1917 р. в українізованих військових
частинах нараховувалося понад 1 млн
українців. Однак, через безвідповідальність тогочасного державного керівництва, їх навіть не внесли в реєстр.
Тому більшовицький Раднарком робив
усе, щоб нейтралізувати українізовані
частини, в яких він вбачав реальну військову силу, спроможну виступити на
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коротко
оборону УНР. Між тим під боком самого
Петрограда і в самому місті в той період
перебувало в українізованих частинах
понад 250 тис. солдатів, які вкрай вороже
зустріли повідомлення про більшовицьку
агресію проти України. Лише на Північному і в частинах Західного фронту налічувалось 960 тис. українців.
Провід Центральної Ради не вжив відповідних заходів і не дав належної оцінки
тоді, коли стало відомо, що 10 грудня
1917 р. за підписом Леніна і Троцького
було відправлено спеціяльну телеграму на
ім’я більшовицького головнокомандувача
М. Криленка в Могильов про недопущення відправлення ешелонів з українізованими військовими частинами з Північного,
Західного фронтів, Балтійського флоту,
а також з Петрограда, Москви, Самари
та инших міст, які вирушали потягами в
Україну для створення власних Збройних
сил і участи у відсічі більшовицької агресії.
На виконання цієї телеграми створено
спеціяльні транспортні військові підрозділи на чолі з ревкомами, які були наділені
правами військових трибуналів. Саме вони
з 15 до 25 грудня 1917 р. заарештували і в
лісі за 500 м біля станції Орша розстріляли
понад 26 тис., а в лісі за 400 м від станції
Рославль — близько 17 тис. українських
командирів, старшин, солдатів. Такий
самий злочин було скоєно і на вугільній
станції в Харкові, де трибунали ревкомів
відправили на той світ понад 10 тис. українських командирів, старшин і солдатів.
На місці розстрілів, як ми довідалися із
розповідей місцевих білорусів Орші, було
встановлено хрести, які пізніше знищили
більшовики, а на ровах, в яких знаходяться тіла розстріляних, поріс ліс. Крім цього,
як стало нам відомо, М. Криленко видав
ще два таємні накази: перший передбачав
відправлення солдатів-українців дрібними партіями по 50 — 100 осіб зі ст. Орша
нібито в Україну окружними шляхами,
а другий — стосувався їхнього повного
роззброєння.
Довідавшись про це, українці 1-го
стрілецького Фінського полку (1700 осіб
піхоти і 400 кінноти) під проводом сотника
Пустовійта утворили гайдамацький курінь
і таки пробилися з-під Орші в Україну, де
й взяли участь в обороні Києва від більшовицької навали. Українському полку
ім. Кошового Костя Гордієнка також пощастило прорватися крізь більшовицькі
загони в Україну і під командою полковника В. Петрова вступити в бій з більшовиками під Києвом. 23 грудня 1917 р. більшовики знову на станції Рославль учинили
розправу над українськими військовими,
які їхали в Україну. Більшовицькі загони
оточили і обстріляли цей ешелон, підірвали колію, роззброїли солдатів-українців,

заарештували і розстріляли українських
офіцерів, а поранених добили прикладами. Всі українські частини, які прибували
на станцію, більшовицькі ревкоми відправляли в глибину Росії, де їх роззброювали. Солдати-українці, яким з великими
труднощами вдалося добратися до Києва,
розповідали про варварську поведінку
червоноармійців.
Такою ж була доля українізованих
частин XII армії Північного фронту, які
15 грудня 1917 р. вирушили з-під Ревеля
на оборону України. На станції Рогачев
ешелон оточили і роззброїли, а солдатівукраїнців посадили до потягів і відправили до більшовицької ставки в Могильов.
Тут їм запропонували вступити до червоноармійських загонів, а після відмови
кинули до в’язниці Орла і Курська.
Ленін і Троцький слали директиви
частинам на Південно-Західний і Румунський фронти, щоб вони включились у
боротьбу проти УЦР і її місцевих органів влади. Виконуючи ці директиви, на
Південно-Західний фронт було спрямовано уповноважену ЦК більшовицької
партії Е. Бош, яка прибула в 48-й окремий важкий артилерійський дивізіон
(командир — більшовик М. Коковихін),
який нараховував понад 1500 солдатів і
офіцерів і близько 980 одиниць техніки.
Цей дивізіон належав до складу 32-го
армійського корпусу Особливої армії
Південно-Західного фронту. Виконуючи
вказівку партії, Е. Бош і М. Коковихін посадили солдатів і командирів дивізіону в
залізничні вагони на ст. Броди і Радзивилів
і спрямували на боротьбу проти УЦР із заходу. Однак командувач 1-го українського
корпусу генерал П. Скоропадський оточив
їх на ст. Шепетівка і Козятин, роззброїв,
видав на три дні сухі пайки і спрямував у
Росію. Після того, як вони перетнули кордон з Україною, більшовики їх озброїли і
відправили на боротьбу проти Кубанської
Республіки, де вони під керівництвом
Е. Бош знищили понад 1 млн українців,
зокрема й дітей, жінок, старих.
Вивчаючи досі маловідомі сторінки
української національної революції, сучасні лідери нації і держави мають над
чим задуматися, щоб уникнути аналогічних помилок. Мусимо засвоїти трагічні
уроки минулого, пам’ятаючи передусім
про єдність нації і надійний захист від прихованої, а часом і відкритої московської
аґресії. Адже розплачуватися доведеться
надто дорогою ціною, як це вже було в
нашій історії.
Леонтій ДЕЩИНСЬКИЙ,
доктор історичних наук, професор,
заслужений діяч
науки і техніки України,
академік Академії ВО України

Делегація лідерів органів сту
дентського самоврядування
та молодіжних громадських
організації Львівщини взяла
участь у всеукраїнському
форумі „Національна мо
лодіжна політика: супереч
ності та тенденції розвитку“.
Форум тривав з 2 до 4 грудня
2011 року на базі ПереяславХмельницького державного
педагогічного університету
ім. Г. Сковороди.
Львівська облрада проголо
сила 2012 рік Роком Олени
Степанів-Дашкевич. За це
рішення проголосувало 76
депутатів ЛОР 6 грудня на
пленарному засіданні. Саме
наступного року відзначатимемо 120-річчя від дня
народження Олени Степанів — хорунжої, першої в
історії України жінки-офіцера
українського Січового стрілецтва, вченої, громадської
діячки, невтомного борця
за українську державність і
незалежність.
8 — 15 грудня у Львові відбувся
VIII Мандрівний міжнародний
кінофестиваль Docudays UA,
який висвітлює тематику з
прав людини. Фільми транслювали у львівських музеях,
бібліотеках, школах, пенітенціярних закладах міста й области
тощо. Організатори фестивалю — Центр правових та
політичних досліджень „СІМ“,
РГФ „Право і демократія“, Державна пенітенціярна служба
України у Львівській області,
ГО „Корпус свободи“ та ин.
Европейський парламент ви
ступає за забезпечення до
ступу до українських архівів
секретних служб комуністич
ного режиму. Такий пункт є в
умовах Угоди про асоціяцію з
ЕС. Резолюція Европейського
Парламенту від 1 грудня 2011
року містить рекомендації
до Ради ЕС, Еврокомісії та
Европейської служби зовнішніх дій на переговорах між
Україною та ЕС щодо Угоди
про асоціяцію.
За матеріялами інформаґенцій
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громадські ініціятиви

Свято української „Просвіти“

С

вятковий захід із нагоди 143-ї річниці створення товариства „Просвіта“ відбувся 8 грудня у Львові. На
святі були присутні не лише львівські
просвітяни, а й гості з Центральної та
Східної України.

Світлини Наталії Павлишин

— „Просвіта“ є тим фундаментом,
на якому повинне базуватися все громадське життя. Мандруючи Україною,
ми завжди зустрічалися з просвітянами. Дуже тішить, що вони присутні в
громадському житті найвіддаленіших

[•]

Просвітяни з Обухова Олена Артюшенко
і Василь Трубай

українських реґіонів, —
наголосив голова Галицького районного
об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта“ Степан Горечий.
Про діяльність просвітян у Київській області, а саме в Обухові,
розповіла науковий
співробітник Музеюсадиби Андрія Малишка Олена Артюшенко:
― Обухів завжди
був українським і не
лише тому, що освяче- [•] Гість з Луганщини Анатолій Васильців
ний постаттю Андрія
Малишка. У нас народилося багато
Слова вдячности висловив і гість з
видатних людей, зокрема й Григорій Луганщини, поет, співак, композитор
Косинка. Тут уперше в Україні (ще у Анатолій Васильців та виконав дві
1989 році) встановили пам’ятник жерт- авторські пісні.
вам Голодомору — на могилі родичів
Святкову академію доповнили стуАндрія Малишка, де поховані шестеро денти Львівського музичного училища
дітей і батько.
ім. С. Людкевича і Львівської національПані Олена відзначила, що відчутно ної музичної академії ім. М. Лисенка,
як визріває державницька свідомість які виконували українські пісні, та
не лише у старшого покоління, а й у студенти кафедри театрознавства та акмолоді в усій Україні.
торського мистецтва ЛНУ ім. І. Франка.
Цікаві факти із свого дослідження
На завершення вечора нагородили
про творчість Андрія Малишка та спо- учнів львівських шкіл, які перемогли у
гади земляків про видатного українця щорічному конкурсі зі знання мови,
навів письменник з Обухова Василь культури та історії українського народу.
Трубай. Зокрема він зачитав вірш поета, який досі не публікувався.
Наталія ПАВЛИШИН

святковий календар
року в рік ми очікуємо нових вражень від свят, що вміщає в себе літургійний рік. Особливо багатий на праз
І(7зникигрудня),
грудень. Це Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) і спогадування Катерини великомучениці
Святого апостола Андрія Первозванного (13 грудня), Миколая чудотворця (19 грудня), а також
непорочне зачаття Пресвятої Богородиці в утробі Святої Анни (22 грудня)

Духовна суть християнських свят
„Має місто
велике тут бути“
Одним із грудневий свят
наша Церква прославляє
Святого апостола Андрія
Первозванного, який був
учнем Христовим. Після
зішестя Святого Духа на
апостолів, Святий Андрій
отримав жереб Витінської
та Пропонтидської країни…
досягав аж Чорного моря
та Дунаю. „За промислом

Божим дійшов і до річки
Дніпра в Руській країні і,
приставши до Київських
гір, тут заночував. На ранок
же, пробудившись, сказав
до учнів, які були з ним: „Чи
бачите ці гори? Віру ймете
мені, що на них благодать
Божа засіяє, і церкви численні захоче Бог сотворити
тут, і просвітити святим хрещенням усю землю Руську“.
Наша культура багата на
народні традиції. Однією

з них є так звані Андріївські вечорниці. Дівчата та
хлопці збираючись у домі
когось із друзів співають
пісень, влаштовують забави, ворожіння. Практика
ворожінь має свою тяглість
ще з язичництва, що не
прийнятно для християн.
Саме через молитву до
Бога за свого обранця чи
обраницю ми зможемо
віднайти тих єдиних, кого
нам Бог приготував. А во-

рожіння потрібно звести
хіба до жарту, а ще краще
взагалі вилучити із народних звичаїв.

Милосердя —
це не разова
допомога
Напевно не помилковим
буде твердження, що про
Святого Миколая знають
у всьому світі, а ікони з
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його зображенням є чи не
у кожному храмі не тільки
нашої Церкви. І хоча від
його смерти минуло вже
понад півтори тисячі років,
та через свою добродійну
любов і щедре милосердя
він вічно живе в серцях
мільйонів людей.
Із історії довідуємось,
що святий Миколай тривалий час був єпископом
у Мірі, провінція Лікія, у
Малій Азії, брав участь у
Першому Нікейському Вселенському Соборі 325 р.
Помер приблизно у 345
році. Все своє життя він присвятив справі милосердя,

ще за життя його назвали
батьком сиріт, удів і бідних.
Після смерти Господь прославив його даром чудес і
він отримав ім’я великого
чудотворця.
Сьогодення пропонує
нам дещо инший вимір
святкування празника Святого Миколая. Милосердя,
яке чинив Миколай Чудотворець, нині замінюється
на „меценатство“ чи вигідну для себе „пожертву“
для сиротинців-інтернатів.
Так чинять люди, які бажають здобути „авторитет“ чи
„визнання“ у суспільстві,
щоб згодом цим скориста-

тися. Натомість, милосердя — це не лише разова
допомога матеріяльними статками, а передусім
підтримка тих, хто дійсно
перебуває у найбільшій
нужді. Скільки сьогодні
можемо зустріти людей без
домівки, обманутих чи використаних шахрайськими
методами задля наживи із
їхнього добра, скільки дітей не отримують належної
батьківської уваги, підтримки чи навіть простого
спілкування! А ми не спроможні на щось більше, ніж
одноразовий подарунок
„на день Миколая“.
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Переосмислюючи значення почитання Миколая
Чудотворця, потрібно звернути увагу на наше життя
із рідними та близькими,
адже і вони потребують нашого милосердя та любови.
На перший погляд — дрібні
речі, але й вони можуть
творити чуда. Великою підтримкою служить наша молитва за ближнього. Саме
завдяки нашому звертанню
до Бога через молитву можемо випросити те, чого
нам бракує.
Отець
Тарас ОСТРОВСЬКИЙ

устами студентів
ропонуємо увазі читачів авторський проєкт студента Львівської політехніки Артура
П
Бобрика „Проблеми приїжджих студентів“. Минулого разу автор досліджував про
блему проживання на квартирі. Сьогодні дізнаємось, як воно — прокидатися о 6 ранку,
трястись у маршрутці кілька десятків кілометрів щодня, а після пар чимдуж бігти на
зупинку

Проблеми приїжджих студентів
Дослідження друге. Про тих, хто доїжджає
Сучасний ритм життя вимагає встигати все: вчитися, працювати, відвідувати курси чи гуртки, відпочивати,
зустрічатися з друзями, ще й погуляти
з коханою. Єдине, на що часу не вистачає, — сон.
Перша пара у Львівській політехніці
починається о 8.30. Студентам, які проживають у гуртожитку, найоптимальніше прокидатися за годину до початку
пар (знаю це з власного досвіду). Тоді
ви встигнете вмитися, поснідати, не
поспішаючи одягнутися і вчасно прийти на пари. Приблизно о такій самій
годині (плюс-мінус пів години) прокидаються і студенти-львів’яни. А тепер
уявіть, що прокидатися треба на годину (як мінімум!) раніше. Для студентів,
які навчаються в нашому університеті і
з тих чи инших причин проживають не
у Львові, це звична справа.
Щоранку житель Новояворівська, студент третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних
технологій Львівської політехніки Сергій Маліновський їде до Львова на навчання. До обласного центру — 36 км.
За проїзд автобусом в один бік платить
10 гривень. Таку ж ціну правлять кміт-

ливі водії приватних авто, які беруть
попутників, таким чином „відбиваючи“ гроші витрачені на бензин. Переважно це люди, які їдуть до Львова на
роботу чи в університет. Тому доїхати
з ними можна лише зранку.
— Звісно, їхати машиною швидше і
комфортніше, — розповідає Сергій. —
Буває, що підвезуть під саму Політехніку, але повертатися додому доводиться автобусом. Тут про комфорт можна
забути, адже людей, які кожного дня
їдуть до Львова і назад, чимало.
Ми запропонували Сергієві назвати
головні переваги й недоліки щоденного доїжджання на навчання:
— Почну з плюсів. Всі знають приказку, про те, що в гостях добре, а вдома
краще. Це правда. Вдома своє ліжко,
своїми речами користуєшся лише ти (на
відміну від гуртожитку, де твоє власне
швидко перетворюється на спільне). Ще
один величезний плюс — це харчування. Вдома ти впевнений, що мама приготує щось смачненьке і корисне. Чого
не скажеш про харчування студентів,
які, живучи на квартирі чи в гуртожитку,
часто псують здоров’я споживанням
різноманітних „фаст-фудів“. Звісно не

всі, але більшість із нас смакують картоплею фрі та шаурмою. Та мамина їжа —
найсмачніша. На побутовому рівні теж
життя вдома комфортніше. Тут постійно
чистота і порядок.
— Щодо мінусів, то їх теж немало.
Дуже втомлює дорога. Зважаючи на
її стан та ще велику кількість пасажирів, проїзд в автобусі не завжди комфортний. А добиратися взимку — це
взагалі жах. Ще одним мінусом є те,
що, коли ти повертаєшся зі Львова,
єдине, чого прагнеш, — виспатися.
Часу на це вдень не вистачає, то сплю
по 5 — 6 годин на добу. Відсипатися
вдається лише на вихідних. Зустрітися
з одногрупниками також неможливо.
Єдине, що рятує, — інтернет, — додав
на останок хлопець.
Проте нічого страшного у такому
способі життя він не бачить. Каже, що
вже звик. Орендувати квартиру буде
хіба на зимовий період, а коли потепліє, повернеться до звичного ритму
свого життя.
Артур БОБРИК,
студент третього курсу ІКНІ
Львівської політехніки
Далі буде
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арт-благодійність

коротко

Купи картину — підтримай дитину!

Названо переможців усеукраїнсько
го рейтигну „Книга року-2011“. У
семи номінаціях перемогло більше
20 видань. „Записки українського
самашедшего“ Ліни Костенко
отримали нагороду за резонанс,
а її збірка „Річка Геракліта“ стала
найкращою у номінації „Поезія“.
У номінації „Сучасна українська
проза“ переможцем став Тарас
Прохасько з книжкою „Ботакє“.

М

итці напередодні новорічноріздв’яних свят стають добродійниками — кошти з продажу їх творів,
виставлених у холі й на чотирьох поверхах Укрсоцбанку на площі Міцкевича,
підуть на придбання речей, необхідних
дітям в інтернатах та сиротинцях.

факультету міжнародних економічних
відносин ЛКА Артур Яценко, вся підготовка здійснювалася власними силами:
три тижні розповсюджувалося оголошення про таку акцію через студентські
братства вишів, автори телефонували
й приносили свої роботи. Далі організатори звернулися до „Самопомочі“,
щоб отримати інформацію про дитячі
будинки, які потребують допомоги.
Вибрали п’ять закладів у Львові, в котрі поїде речова допомога, куплена на
кошти, отримані від продажу картин.
Якщо грошей для придбання необхідного буде замало, допоможуть знайомі
організаторів — вони вже погодилися
надати дитячий одяг та іграшки.
Така благодійна виставка-продаж,
сподіваються організатори, стане щорічною. Буде ще ліпше, якщо вона
відбуватиметься частіше і не матиме
прив’язки до конкретних свят.

Виставку-продаж „Молоді митці —
дітям“ організовано за підтримки студентської ради ЛАМу та студентської
організації AISEC. В її основі — роботи з
попередньої виставки-конкурсу „Львів
очима молоді-2011“, до яких додались
инші, переважно акварелі. Ціни на
твори коливаються від 30 до 800 гривень — їх встановлювали самі автори.
Більшість творів — митців із ЛАМу, є
кілька робіт студентів зі Львівської політехніки й УАД.
Як розповів один із організаторів
виставки, студент четвертого курсу

палітра

Взірці роботи духу майстра
і молодих митців
ворче об’єднання „Кактус“ продовжує традицію виставок-посвят
знаковим діячам української культури.
Цього разу джерелом натхнення для
художників став відомий іконописець
середини — другої половини XVI століття, автор мініятюр Пересопницького
Євангелія — Федуско, маляр із Самбора.

Експозицію розмістили у виставкових залах Львівської галереї мистецтв
і виглядає вона таким чином: твори
„кактусівців“ — переважно сучасний
олійний іконопис, хоч є і зразки скульп
тури, керамічної, з каменя пісковика,
а також цикли розпису темперою на
дошці — і три ікони Федуска, взяті із
фондів музею „Дрогобиччина“. Всіх
учасників виставки „Кактус — Федуску“
двадцять двоє…
На думку голови Львівської організації НСХУ Олега Микити:
― Задум цікавий, бо кожен може
себе побачити збоку, порівняти з иншими митцями. Для мистецтвознавців
з ЛАМу є тема для дискусій. Взагалі, ця
виставка — добрий приклад культури в
часи посту, який несе в собі сакральний
характер тиші та спокою.
Ідея виставки, за словами її авторки
Наталі Маїк, витала в повітрі. Творче

Світлина Наталі Яценко

Т

об’єднання тримається на трьох китахмісіях — культурологічній, охоронній і
образотворчій. Виставка є вираженням
останньої — це передача через колір і
форму духовних знань, набутих художниками.
Ікони Федуска, які представлені на
виставці — „Трійця старозавітня“ (чудотворна), „Страсті Господні“ та „Параскева
П’ятниця з житієм“ за останні 20 років
виставлялися лише тричі, у Львові —
в 90-х роках у Національному музеї.
Художник Левко Скоп, один із авторів
проєкту і ініціятор створення „Кактуса“,
сподівається, що ця експозиція буде
першою ластівкою до зібрання всіх ікон
Федуска і видання альбому.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

У Львівському палаці мистецтв
відкрилася виставка-бієнале
„Текстилізм-VIII“. Тема бієнале — пам’ять і пам’ятник. Митці
використали незвичні техніки
та матеріяли — осінні листки,
старі газети, паралон, пластик,
акваріуми, целофан, старий одяг.
Загалом представлено близько 30
робіт із Херсона, Луцька, Києва,
Рівного, Львова. Виставка експонуватиметься до 25 грудня.
9 грудня у Львівській галереї мис
тецтв відкрито виставку „Корнелій
Шлегель. Ідеї заснування гале
реї — 150“. Це перша персональна
виставка відомого художника у
галереї, яку він хотів створити 150
років тому. На ній експоновано 26
різножанрових творів. Також на
виставці представлено замальовки
та пейзажі сучасників художника.
З 15 до 18 грудня у Львівській фі
лармонії відбуватимуться Музичні
вечори Людвіґа ван Бетховена.
Протягом них шанувальники творчости цього геніяльного композитора зможуть послухати симфонічну та інструментальну музику у
виконанні найкращих музикантів
філармонії та гостей з-за кордону.
У рамках туру містами України з
презентацією книги „Лексикон
інтимних міст“ до Львова 20
грудня завітає Юрій Андрухович.
На львів’ян чекає не лише презентація книги та автограф-сесія,
а й масштабний творчий вечір у
приміщенні Львівської обласної
філармонії. Під час заходу йтиме
мова про новий твір автора, а
також відбудеться читання вже
знаних улюблених текстів. Ведучим вечора буде Юрій Винничук.
Студентам на квитки — знижка.
За матеріялами інформаґенцій
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львівські святині
Святих Апостолів Петра і Павла відчинив свої двері для львів’ян і туристів, а літургії відбуватимуться
Храм
тут щодня зранку та ввечері

Церква Святих Апостолів Петра і Павла
збирає людей для молитви
Тут зберігатимуться
мощі святого Йосафата
Храм освятив митрополит УГКЦ Ігор
Возьняк. „Нарешті храм після багатьох років осквернення виконує
своє основне призначення — збирає
людей для молитви. Однак для збереження святині та приведення її до
належного вигляду необхідно дуже
багато праці та коштів“, — наголосив
Владика. Відтепер у храмі зберігатиметься частинка мощей святого
Йосафата.
Ця будівля є першою пам’яткою
барокової архітектури у Львові. Тут
добре збереглись дерев’яні скульптури в стилі рококо, а найстаріший
у місті орґан XVIII століття потребує
порятунку. Його планують реставрувати і проводити вечірні орґанні
концерти.
Храм найбільший у Львові, завдовжки — 41 метр, завширшки —
22,5 метра, він вміщує до 5 тисяч осіб.

музЕй

Коротка історія храму
Спорудження костелу єзуїтів розпочали у 1610 році, та храм освятили
лиш у 1630 році. Архітектура костелу
орієнтувалася на римський костел Іль
Джезу (1570), який спроєктували архітектори Джакома Бароцці і Джакома
делля Порти.
За свою історію храм пережив
кілька пожеж, після чого його, звичайно, реставрували. У 1702 році над
південною захристією було зведено
вежу-дзвіницю, яка стала найвищою
вежею Львова (близько ста метрів), на
якій 1754 року встановили годинник. Її
розібрали у 1830 році після того, як у
1828 завалилася ратушева вежа.
Після ліквідації ордену єзуїтів 1773
року храм адаптували на гарнізонний,
він стає приналежний до військового
командування Австрійської армії,
дещо змінивши архітектурний вигляд. Після відновлення ордену папою
Пієм VII єзуїти повернулися до Львова

у 1820 році і розвинули жваву пасторальну діяльність.
Храм постраждав під час польськоукраїнської війни в листопаді 1918
року, після чого провели ремонтні
роботи і виклали нову підлогу. Чималого пошкодження храм зазнав і під
час Другої світової війни у 1944 році.
4 червня 1946 року монахи-єзуїти
виїхали зі Львова, забравши зі собою
деякі найцінніші речі, зокрема і короновану ікону Пресвятої Богородиці.
Після війни храм вкрили тимчасовим дахом, а 1959 року провели
реставраційні роботи з відновлення
даху. Якийсь час костел використовували як склад, а від 1970-х років передали Львівській науковій бібліотеці
ім. В. Стефаника НАН України під книгосховище обмінного фонду. Наприкінці 1990-х років провели археологічні
розкопки у криптах під центральною
навою та відреставрували приміщення
сутерен під південною навою костелу,
у яких влаштовано галерею „Равлик“.

„Перці“ дадуть концерт і в Києві!

А

мериканський культовий фанк-рок-гурт „Red
Hot Chili Peppers“ в рамках
світового туру на підтримку
десятого альбому „I’m With
You“ приїде і в Україну.
Концерт відбудеться на
НСК Олімпійський у Києві
25 липня 2012 року.

Останнім часом в інтернеті та пресі з’явилася
інформація про те, що незабаром приїде в Україну „Red
Hot Chili Peppers“. Спершу бас-гітарист колективу
Майкл Flea Бальзарі про це
написав на своїй сторінці в
twitter, а під час концерту в
Ротердамі соліст гурту Ентоні Кідіс намотав на мікрофонну стійку український
прапор, який кинули на
сцену фанати. На сьогодні
вже можна стверджувати,

що цей концерт таки відбудеться. Інформація про
нього є на офіційному сайті
групи, а квитки на Олімпійський вже можна замовити.
Гурт створено ще у 1983
році в Каліфорнії, де й знайшов своїх перших шанувальників після виступу із піснею
„Out In LA“ в клубі „ Rhythm
Lounge“. Після цього хлопці
підписали контракт із EMI, а
з 1990 року — з Warner Bros.
У 1995 році вийшов альбом „One Hot Minute“, який
виявився комерційно успішним, а пісні „Aeroplane“,
„Warped“ і „My Friends“ стали хітами. У сьомий студійний альбом „Californication“
увійшли ще три хіти — „
Scar Tissue“, „Otherside“ і
„Californication“. Загалом
гурт володіє сімома преміями Греммі, у всьому світі

продано більше 85 мільйонів копій їх альбомів, група
входить у список найкращих
30 рок-гуртів за версією
VH1, посідає вершини чартів від MTV і до піратських
трекерів. RHCP — це повні
стадіони під час гастролей,
постійні ротації, сайндтреки,
телешоу та студійні записи.
Одного разу Flea сказав:
„Бути членом групи Red Hot
Chili Peppers означає бути
вільним: ти не обмежений
у виборі стилю, тобі ніхто
не нав’язує свого світобачення, своїх категорій. Це
твій спосіб життя: ти бачиш,
як ти спілкуєшся і як ти себе
поводиш“. Саме ця свобода
і приваблює мільйони підлітків, які по всьому світі
заслуховуються піснями
RHCP, знають їх напам’ять,
які не пропускають жодного

їхнього концерту та збирають їх альбоми й автографи.
Ці підлітки вже виросли, та
все ж згадують незабутні
моменти, пов’язані із культовою групою. „Перці“ — це
свобода для всіх, хто колись
захопився їхньою музикою.
І ось після п’ятирічної
перерви хлопці повернулися зі своїм десятим студійним альбомом „I’m with
You“, який презентують у
світовому турне ще з літа —
прем’єра альбому відбулася
30 серпня в Кьольні (Німеччина), а сам концерт транслювали на телеекранах, по
кінотеатрах у всьому світі.
В рамках туру заплановано більше 80 концертів на
трьох материках.
Сторінку підготував
Орест КОНДРАТОВИЧ
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Діялог зі світом Марисі Рудської

Ц

я світла дівчина живе у Києві (є студенткою Інституту філології КНУ імени Т. Шевченка), часто буває
у Львові (мала власну виставку у кав’ярні „Штука“)
та Саутгемптоні (там живе коханий), і взагалі любить
рух — як не у просторі й часі, то до глибин свого світу
внутрішнього. „Я складаюсь з порожнечі й мертвих
зір!“ — такий от її останній висновок з тих подорожей. А
ще ― багато малюнків, ілюстрацій (шукайте у книгарнях
Івана Андрусяка „Неможливості мови“, „Кишенькового
Динозавра“ Леоніда Сороки і просто „Динозавра“ Павла
Коробчука), які з’являються з-під ручки, навіть на парах.

― Як би Ви самі охарактеризували
себе: Марися Рудська — художниця,
яка малює…?
―…монстрів та инші казки J.
― Коли зрозуміли,
що олівець, ручка і
пензель — найкращі
засоби для самовираження?
― У глибоко дитячому
віці, коли самовираження реалізовувалось на стінах, руках
та инших бунтарських
місцях. Не було так,
що — бац — і почала. Я
малювала завжди, однак зараз малюю трохи
більше, ніж колись.
― Що для Вас означає „малювати
для себе“ і малювати для инших — є
різниця і в чому?
― Різниця, звісно ж є. Найсуттєвіше, що коли малюєш для себе, то
обов’язково тому, що є натхнення, а
коли для когось, то через те, що тре-

ба. Тому так важливо обирати справді
цікаві проєкти, які надихають, запалюють і їх можна малювати як для себе.
― Яких авторів Ви б хотіли ще проілюструвати?
― Богдана-Ігора Антонича, Майка Йогансена,
Сашка Ушкалова, Редьярда Кіплінга… Але, бачите,
у таких питаннях головний
вибір йде не від автора,
а від змісту написаного.
Я обожнюю творчість Селінджера, але набагато
цікавіше було б проілюструвати якусь книжку про
блакитних корів, дивних
птахів чи китів.
― Що більше спонукає
до перенесення на папір — минуле, дитячі
спогади чи живі образи
людей, тварин, дерев,
які оточують Вас тут
і тепер?
― Напевно те, що зараз. Хоч точно
сказати складно. Для мене натхнення
не має певних обмежених сфер існування. Сьогодні дивилась фільм ББС
про планети і придумувала малюнки
про космос, а вчора мене надихали
кумедні люди в метро.

― Як щодо нових технік — маєте
намір пробувати себе в них?
― Цього літа я почала свої спроби в
лінограв’юрі, дуже кортить знайти
час, щоб продовжити. Також хочеться
освоїти комп’ютерні графічні редактори. Загалом, нові техніки — це завжди
цікаво!
― От погода впливає на Вашу творчість. А навпаки не буває — намагання через намальоване додати сонця
за вікном чи дощу накликати, якщо
потрібно?
― Вплив не обов’язково мусить бути
прямим. Мій хороший знайомий якось
казав, що найцікавіше створюється на
початку весни, коли ще дерева без
листя, земля без трави, сіро і холодно,
ззовні немає анічогісінько, що могло б
зацікавити, тому доводиться все цікаве
шукати всередині.
― Коли знову приїдете до Львова
(коли?), то куди насамперед завітаєте? Які для Вас є улюблені місця,
де хочеться спілкуватися з друзями,
творити чи просто бути?
― У Львові я буваю часто. Це для
мене місто відпочинку і приємного
проведення часу, тому заздалегідь
я його не планую. Оскільки у цьому місті живе багато
важливих для мене
людей, тож передусім
завітаю до них. З улюблених смачних місць
перше місце посідає
„Трапезна“: скільки
не експериментуй із
замовленнями — все одно смачно.
― Яке майбутнє Ви хотіли б собі
намалювати?
― Світле, яскраве і насичене.
Спілкувалася Наталя ЯЦЕНКО
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наш календар

Кросворд

15 грудня — День працівників суду.
18 грудня — День енергетика.
19 грудня — святого Миколая Чудотворця.
20 грудня — День української
міліції.

Пам’ятні дати

Горизонтально:
3. Головний твір К. Маркса. 6. Найбільша паралель Землі. 8. Декоративна
багаторічна рослина з жовтими або
фіолетовими квітками; півник. 9. Рід
крокодилів. 10. Прапор французьких
королів. 12. Безбарвний горючий газ.
13. Одногорбий верблюд. 15. У давньогрецьких міфах богиня полювання, а
також опікунка тварин. 18. Половецький хан, у полоні в якого був князь
Ігор. 20. Велика африканська антилопа.
21. Завершальна частина поховального
обряду у стародавніх слов’ян; поминальна учта. 22. Материк у центрі Антарктики. 23. Бокова частина футбольних
воріт. 26. Велика парнокопитна свійська
тварина. 28. Будинок мерії. 31. Надрядковий значок в українському правописі
у вигляді коми. 33. Гра слів, побудована
на їхній двозначності. 34. Вузликове
письмо стародавніх індіянців. 35. Кожен
з членів команди Ясона, що пливли до
Колхіди по золоте руно. 36. Рід водяних
ссавців ряду сиреноподібних; морська
корова. 37. Металевий товстий цвях,
загнутий на тупому кінці; гак. 38. Чорний
дельфін. 39. Згода держави на призначення пропонованої иншою державою
особи дипломатичним представником.
Вертикально:
1. Пристрій для приведення в рух двигуна внутрішнього згорання. 2. Дуже
короткий відрізок часу; момент. 4. Одна
з декартових координат точки в просторі.
5. Сценарій балетної вистави. 6. Жителька
Таллінна. 7. Візерунок, призначений для
оздоблення різноманітних предметів,

будівель, творів декоративно-ужиткового
мистецтва. 9. Народні збори у Стародавній Греції. 11. Столиця Греції. 13. Богиня
хліборобства й плодючости, дочка Кроноса і Реї, яку римляни називали Церерою. 14. Заборона державною владою
вивозити з країни деякі товари, золото та
инші цінності. 16. Однорічна запашна лікарська рослина, на якій дівчата люблять
ворожити. 17. Французький шансоньє,
композитор, актор вірменського походження. 18. Моторний човен. 19. Стагнація економіки. 24. У давньогрецькій
міфології ця жінка з горя перетворилась
на скелю. 25. Власноручний підпис, напис
на книжці, фотографії. 26. Частина великого житлового будинку; помешкання.
27. Титул релігійного керівника єврейської
громади. 29. Полярна область у північній
півкулі Землі. 30. Котушка для намотування ниток у швейних машинках. 32. Країна
в Европі. 33. Сукупність побутових вигод.
Склала Христина ВЕСЕЛА
Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 37
Горизонтально: 3. Кульбаба. 9. Бумеранг.
10. Абориген. 11. Ігор. 12. Карате. 13. Астана. 14. Рятівник. 15. Нетрі. 18. Діана. 20. Егіда. 21. Ането. 22. Афера. 24. Транс. 27. Поліглот. 31. Брошка. 32. Епігон. 33. Дойл.
34. Трембіта. 35. Ідеаліст. 36. Аркатура.
Вертикально: 1. Плагіат. 2. Сахарин.
3. Кратер. 4. Анорак. 5. Абакан. 6. Емірат.
7. Ігуана. 8. Анкара. 16. Епіграф. 17. „Іоланта“. 18. Динаміт. 19. Нейтрон. 22. Арбітр.
23. Епопея. 25. Англія. 26. Соната. 27. Пасіка. 28. Ледарка. 29. Ліліпут. 30. Тенета.

15.12.1848 — помер український
письменник Євген Гребінка.
15.12.1966 — помер Волт Дісней,
американський кінорежисер, продюсер, який відкрив розважальний
парк „Діснейленд“.
16.12.1583 — у Львові помер книгодрукар Іван Федоров.
16.12.1770 — народився Людвиґ ван
Бетховен, німецький композитор.
17.12.1797 — народився Джозеф
Генрі, американський фізик, який
відкрив явище самоіндукції, перший збудував потужний електромагніт і електродвигун.
17.12.1919 — помер П’єр Ог’юст
Ренуар, французький живописець.
18.12.1856 — народився Микола
Садовський (Тобiлевич), видатний
український артист i письменник.
18.12.1871 — народився Микола
Вороний, видатний український
письменник.
18.12.1876 — народився Петро
Холодний, український художник i
полiтичний дiяч.
19.12.1870 — помер український
композитор Михайло Вербицький,
укладач музики до Національного
Гимну.
19.12.1919 — народився Микола
Лукаш, український письменникперекладач.
19.12.1920 — народився Микола
Руденко, український письменник,
відомий правозахисник, один із засновників Української Гельсінкської
Спілки.
20.12.1616 — у Києво-Печерській
друкарні вийшла у світ перша датована книга.
20.12.1899 — народився Іван Пільгук, український письменник і літературознавець.
21.12.1556 — народився митрополит Петро Могила, український
громадський та церковний діяч,
письменник, фундатор Київської
колегії.
21.12.1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.
21.12.1913 — у недільному додатку
до щоденної нью-йоркської газети
надрукували перший кросворд на
32 слова, автором якого був Артур
Вінн.
21.12.1958 — помер Ліон Фейхтванґер, німецький письменник, автор
романів „Потворна герцогиня“,
„Лиси у винограднику“, „Сім’я Оппенгеймів“.
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експрес-оголошення
передплата-2012

Від А до Я в одній газеті
Дорогий друже! Передплати тижневик „Аудиторія“
на 2012 рік — і будеш у курсі найважливіших подій
в галузі освіти, науки, культури, молодіжної політики
і спорту, які відбуваються у Львівській політехніці,
Львові, Україні; дізнаєшся, як навчається і проводить
дозвілля молодь у нашій країні та за кордоном; відкриєш для себе досі не відомі сторінки рідної історії.
Вартість передплати через відділення Укрпошти:
• на 12 міс. — 52,08 грн, • на 3 міс. — 13,02 грн,
• на 6 міс. — 26,04 грн, • на 1 міс. — 4,34 грн.
Вартість передплати у редакції (вул. С. Бандери, 12,
головний корпус Львівської політехніки, кімн. 103,
тел. для довідок 758 21 33):
• на рік — 30,00 грн. (для студентів), 40,00 грн. (для
инших категорій читачів),
• відповідно: на пів року — 15 грн. і 20 грн., на квартал — 7,50 і 10, на місяць — 4,00 і 5, 00.
Тижневик виходить щочетверга.
Передплатний індекс 35004.
„Аудиторія“ любить своїх читачів!

Інститут архітектури та кафедра
архітектурних
конструкцій Львівської політехніки з
глибоким сумом
сповіщають про
смерть багаторічного працівника
кафедри архітектурних конструкцій, заві
дувача кафедри з 1975 до 1989 рр.
Ярослава Дмитровича Швеця
і висловлюють щирі співчуття родині та
близьким.

Народний дім „Просвіта“ та Народний
чоловічий хор „Орфей“ Львівської політехніки глибоко сумують у зв’язку зі
смертю активного учасника і багаторічного старости хору
Ярослава Дмитровича Швеця
і висловлюють щире співчуття родині
покійного.

Колектив кафедри маркетингу і логістики ІНЕМ Львівської політехніки сумує з
приводу смерти кандидата економічних
наук доцента
Миколи Сергійовича Білика.
Схиляємо голови і сумуємо разом з родиною і друзями покійного. Світла пам’ять
про порядну людину, науковця і життєлюба назавжди залишиться в наших серцях.

Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Маційовської Марії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Матвіїв Марії Андріївни;
утрачену залікову книжку № 0704083, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Наводич Христини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Василюк Роксолани Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Огурок Ірини Борисівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Углик Ольги Володимирівни;
утрачений студентський квиток СТ № 051507, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кріль Христини Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Крилишин Лесі Орестівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Вдович Ірини Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Лемен Діани Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кручкевич Оксани Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Франчука Тараса Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Щешюк Ольги Валентинівни.

Ми назавжди збережемо світлу
пам’ять про Вас!
Світ створений так, що в ньому ми
лише гості, і рано чи пізно треба повернутися туди — до вічної домівки.
Та як не повторюй цю істину, втрата
рідних і добре знайомих, зрештою,
втрата кожної доброї людини завдає
нам болю і смутку.
Ярослав Дмитрович Швець уже
досить давно пішов на заслужений відпочинок, відпрацювавши на кафедрі
архітектурних конструкцій Львівської
політехніки багато років, зокрема завідувачем кафедри — майже півтора
десятка літ. Але він не хотів поривати
зв’язку з альма-матір’ю і часто наві
дувався в рідні стіни. Чи не до останнього свого дня співав у чоловічому
хорі викладачів Політехніки „Орфей“.
Поспішаючи на репетиції, не уникав

нагоди зайти в редакцію тижневика
„Аудиторія“, який він дуже любив і
читав кожне число, щоб завжди бути в
курсі університетських подій. Принагідно частував нас смачними ароматними
яблуками зі свого саду. Ще минулого
тижня Ярослав Дмитрович приходив за
свіжим числом газети і бідкався долею
України, за яку він дуже переживав. І
раптом у понеділок ― ця звістка…
Звісно, найбільше оплакувати його
будуть рідні і друзі. Але чомусь до
болю стискається серце у кожного, хто
знав цю добру людину. Спочивайте з
Богом, дорогий Ярославе Дмитровичу,
а ми назавжди збережемо про Вас
світлу пам’ять.
Колектив редакції
тижневика „Аудиторія“

Ректорат та профком працівників Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлюють глибоке співчуття голові Львівської обласної ради
профспілки працівників освіти і науки
України Марії Григорівні Яцейко з приводу
тяжкої втрати — трагічної загибелі її сина

Первинні профспілкові організації працівників, студентів та аспірантів Національного університету „Львівська політехніка“
висловлюють щирі співчуття голові
Львівської обласної ради профспілки працівників освіти та науки Марії Григорівні
Яцейко з приводу трагічної передчасної
смерти сина
Андрія.

Андрія.
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Многая літа!

Многая літа!

Колектив Інституту права та психології Львівської політехніки
вітає з Днем народження свого
директора доктора юридичних
наук, заслуженого юриста України,
професора

Щиро вітаємо голову профспілкового комітету працівників Національного університету „Львівська
політехніка“

Володимира Львовича ОРТИНСЬКОГО
Ми дякуємо Богу що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
15 грудня — „Запорожець за Дунаєм“. 18.00.
16 грудня — „Карміна Бурана“. 18.00.
17 грудня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
18 грудня — „Дарунки святого Миколая“
(концерт Львівської державної
хореографічної школи). 12.00, Вечір
одноактних балетів. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
15 грудня — „По щучому велінню“. 12.00,
„Бояриня“. 18.00.
16, 17 грудня — „По щучому велінню“. 12.00.
17 грудня — „Блакитна троянда“. 19.00.
20 грудня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
21 грудня — „Ромео і Джульєтта в кінці
листопада“. 18.00.

Камерна сцена
15 грудня — „Завчасна паморозь“. 17.00.
16 грудня — „Безіменна зірка“. 19.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
17 грудня — „Лісова пісня“. 19.00.
18 грудня — „MA-NA HAT-TA“. 19.00.

О С В І Т Н І 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. №111093.

Володимира Григоровича
ГАЙДУКА
з ювілейним днем народження і бажаємо:
Трудівнику освітніх і спілчанських нив
Та майстру поетичного пера
Бажаємо, аби не згас звитяг порив
І хай палає творчості жага
На многі, многі, многії літа.
Профспілковий комітет

Львівський драматичний театр
імени Лесі Українки

Як подати
експрес-оголошення
в „Аудиторію“

15 грудня — „Приборкання норовливої“. 16.00.
17 грудня — „Великі пригоди маленького
Ріккі-Тіккі-Таві“. 11.00, 14.00.

Експрес-оголошення приймаємо від підприємств, організацій
та приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення
(не більше 25 слів):
• комерційного характеру —
50,00 грн.;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені в рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення
до 50 слів — за подвійним тарифом. Експрес-оголошення
понад 50 слів — за тарифами
реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 15% від
суми замовлення.
Крайній термін подання оголо
шення — десять днів до виходу
газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел./факс (032) 258-21-33.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
16 — 21 грудня — „В пошуках святого
Миколая“. 11.00.

Перший український театр для
дітей та юнацтва
15 грудня — „Стежечка святого Миколая“.
11.00.
16 грудня — „Стежечка святого Миколая“.
12.00, 19.00.
17 грудня — „Дюймовочка“. 11.00, 14.00.
18 грудня — „Стежечка святого Миколая“.
12.00, „Чарівне кресало“. 15.00.
20 грудня — „Стежечка святого Миколая“.
11.00.

Будинок орґанної та камерної
музики
17, 18 грудня — Гастрольні виступи
орґаніста Віктора Білли. У програмі —
орґанні перлини композиторів ХVIII —
ХХ століть. 17.00.
17 грудня — Концерт хорової капели
„Нескорені“. 18.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й
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Т И Ж Н Е В И К

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

„ АУД И ТО Р І Я “

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Автори матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій. За зміст і достовірність рекламних
оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Наталії ПАВЛИШИН.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

Фотоконкурс „Зупини щасливу мить!“

„Прокляте коло“
Перше місце у номінації „Макрозйомка“.
Василь Павлівський, студент ІІ курсу ІТРЕ

Запрошення у 235 кімн. головного корпусу

