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Андрій Лопатинський, студент першого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Стараюся займатися у спортзалі“
На свята було важкувато, проте відходити мусів швидко — ще 
складати три комісії. Загалом проваджу здоровий спосіб жит-
тя, хоч, правда, курю. Стараюся двічі на тиждень займатися у 
спортзалі всякими видами спорту. Якщо думати про „хочу-не 

хочу“, не мати мети, то нічого не досягнеш. Пів року тому робив зарядку, весь день мав 
піднесений настрій, усе встигав удень. Але одного ранку подумав „навіщо це, зроблю 
завтра“ — і так закинув. Це все лінь! Треба себе пересилювати.

Опитувала й міркувала Наталя ЯЦЕНКО

Ірина Проців, студентка шостого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Веду активний спосіб життя“
Веду активний спосіб життя, тому переходу від свят до буденних 
справ не відчула. Звичайно, були на святи алкоголь і важкостравна 
їжа, але у розумних межах. Завтра збираємося покататись на лижах. 
Зарядки зранку не роблю — не бачу сенсу, волію у вільний час зайня-
тися танцями, аеробікою. Хоч хотілося б щось робити постійно, але для цього бракує часу.

[ВАшА ДУМкА]

Чи ведете ви здоровий спосіб життя?
Для багатьох студентів всякі 

застілля з алкоголем й гучні 
забави не є „снігом на голо-
ву“ — їхній організм уже 
пристосований до них, тож 
новорічно-різдв’яні свята — 
лише черговий іспит на його 
витривалість. А той, для кого 
здоровий спосіб життя — 
щоденна звичка, святкують 
переважно помірковано. 
Розслабитися — так, ску-
штувати те, що зазвичай не 
їж, не п’єш, бо розумієш, що 
„все мені можна, та не все 
корисно“, але не більше того. 
Людина, яка одного дня ви-
брала для себе шлях здоров’я 
і гармонійности, по-иншому 
вже жити не може.

Опитані вважають: сумнівно, 
що раптово у 20 — 25 років 
прозрієш — „мій спосіб життя 
не для здоров’я, треба його 
змінювати“. Хоч буває по-
всякому — почати, перекона-
ні дослідники цього питання, 
ніколи не пізно. Тим, кого з 
дитинства батьки привчили 
до спорту і власним при-
кладом вселили віру, що не 
звички керують нами, а ми — 
ними, мають, звісно, перева-
гу: для них заняття спортом 
уже є потребою. Але й тих, 
хто вагається, можна під-
бадьорити: „спробуєш один 
раз зробити зарядку, другий, 
а тоді розумієш, що почува-
єшся краще — і починаєш 
займатись щодня“.

Того дня мені, напевно, 
траплялися лише правильні 
або напівправильні (свідомі, 
що могли б робити більше 
для свого здоров’я, але в 
силу тих чи инших причин не 
роблять) студенти. Приємно, 
хоч підозрюю, що реально 
маємо гіршу картину: багато 
хто хотів би займатись спор-
том, але… Як же давати собі 
раду з отим „але“, почати з 
нового року жити справді 
по-новому і через кілька днів 
не збитися на старі манівці, 
читайте на 17 сторінці.

Тетяна Іванюк, студентка другого курсу Інституту гуманітарних і 
соціяльних наук Львівської політехніки:

„Ходжу на заняття фізкультури“
Для мене післясвятковий період не був важкий, а тим, хто свят-
кував круто, повернутися до нормального навчального режиму 
складно. Хотіла б зранку бігати, але так хочеться спати, що годі 

прокинутися раніше. Наразі тільки ходжу на фізкультуру в Політехніці.

Сергій Лущик, випускник Інституту геодезії Львівської політехніки:

„Хочу повернутися до занять 
кікбоксингом“

Я завжди веду здоровий спосіб — не вживаю спиртного, займаюся 
спортом. На Новий рік випив тільки трохи бехерівки, тому в мене 
не було „відхідняка“. Оскільки м’яса не їм, то на святковому столі 
було більше салатів і менше продуктів, які важко поєднуються. У 
новому році хочу повернутися до занять кікбоксингом. А взагалі, 

аби робити хоча б зранку зарядку, потрібна сила волі.

Олександр Зайцев, випускник факультету міжнародних відносин ЛНУ 
імени І. Франка:

„Зарядка, біг, тренування…“
Вважаю, що під час свят для підтримки бесіди і хорошого настрою 
можна трохи й випити. Я, хоч і не п’ю, спробував вина та шам-
панського, що мені зовсім не зашкодило — здоровий організм 
алкоголю позбувається легко. Зарядка, біг, тренування в залі на 
силових тренажерах допомагають мені почуватися добре, бути зібраному, але на свята я 
зробив перерву. Тим, хто хотів би вести здоровий спосіб життя, я порадив би зайнятися 
тим видом спорту, який подобається.
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З нагоди Різдвяних свят та Нового 
2012 року, а також за щиру і плідну 
співпрацю з Управлінням Львівської 
єпархії Української Автокефальної 
Православної Церкви ректора На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“, голову Ради ректорів 

Львівщини професора Юрія Бобала 
відзначено високою церковною наго-
родою — орденом Святителя Миколая 
Чудотворця ІІ ступеня.

Посвідчення про нагородження 
однією з найвищих відзнак Львівської 
єпархії УАПЦ підписав правлячий архі-

єрей Митрополит Львівський Макарій 
Малетич, котрий тепло привітав наго-
родженого і висловив побажання про 
співпрацю в духовній сфері між УАПЦ і 
Львівською політехнікою й надалі.

Прес-служба Національного  
університету „Львівська політехніка“

У номінації „Найкраща мо-
нографія“ перемогла професор 
кафедри політології ІГСН Ярина 
Турчин — „Отто Ейхельман: 
постать на зламі століть. По-
літологічний дискурс: моногра-
фія“; 2 місце посіла професор 
кафедри менеджменту і між-
народного підприємництва 
ІНЕМ Ольга Мельник — „Сис-
теми діагностики діяльності 
машинобудівних підприємств: 
полікритеріальна концепція 
та інструментарій“, 3 премію 
виборов колектив авторів — 
завідувач кафедри електро-
нних приладів ІТРЕ Зенон Готра 
(вклад — 30 %), професор кафе-
дри Зіновій Микитюк, докторан-
ти кафедри Орест Сушинський, 
Андрій Фечан (по 20 %), завід-
увач відділу рідких кристалів Ін-
ституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ Віктор 
Сорокін та старший науковий 
співробітник відділу Роман 
Зелінський (по 5 %) — „Рідко-
кристалічна електроніка“.

У номінації  „Найкращі 
навчальні посібники“ пере-
можцями визнані: „Системи 
керування електропобутови-
ми приладами“ заступника 
начальника НДЧ Андрія Ло-
зинського, доцента кафедри 
електричних машин та апаратів 
ІЕСК Богдана Копчака (по 40 %), 
доцента Одеського національ-
ного політехнічного універси-
тету Віктора Бушера (20 %) — 1 
місце; „Облік, аналіз та аудит“ 

колективу авторів (професор 
кафедри обліку та аналізу, про-
ректор з науково-педагогічної 
роботи Анатолій Загородній, 
доценти кафедри обліку та 
аналізу ІНЕМ Галина Кіндраць-
ка, Володимир Чубай, Лариса 
Полякова, Роман Хом’як, Олег 
Височан, Володимир Воськало, 
доцент кафедри маркетингу і 
логістики Микола Білик, про-
фесор кафедри фінансів Гали-
на Партин, доцент Львівської 
комерційної академії Максим 
Корягін) — 2 місце; „Оцінка не-
рухомості“ завідувача кафедри 
кадастру територій ІГДГ Лева 
Перовича та доцента кафедри 
Юрія Губара — 3 місце.

„Найкращими підручни-
ками“  названі: „Логіка“ заві-
ду вача кафедри історії України 
та етнокомунікацій ІГСН Ігора 
Дуцяка — 1 місце; „Геодезичні 
прилади“ завідувача кафедри 
геодезії ІГДГ Олександра Моро-
за, професорів кафедри Тараса 
Шевченка (посмертно) та Ігора 
Тревого — 2 місце; „Технологія 
скла“ колективу авторів ІХХТ 
(професор кафедри технології 
силікатів Йосип Ящишин — 50 %, 
доцент кафедри Тарас Жеплин-
ський — 20 %, завідувач кафедри 
хімічної технології силікатів 
Ярослав Вахула, доцент кафедри 
(пенсіонер) Степан Дяківський, 
доцент кафедри техногенно-
екологічної безпеки Оксана 
Козій — по 10%) — 3 місце.

Т. П.

Так уже традиційно склалося, що хімікам у січні 
першим урочисто вручають дипломи. Тож 18 

січня випускники у мантіях Інституту хімії та хі-
мічних технологій Львівської політехніки вщерть 
заповнили актову залу. Дипломи, які вручав про-
ректор з наукової роботи професор Зорян Піх, 
отримало 234 випускники, серед них ті (21 особа), 
що захистилися достроково. Цього року дипломи 
з відзнакою отримало 25 маґістрів і 7 спеціялістів.

З цією важливою подією майбутніх хіміків та 
інженерів-технологів привітав директор ІХХТ про-
фесор Йосип Ятчишин. Теплі слова на свою адресу 
випускники почули і з уст проректора та своїх за-
відувачів кафедр.

― Ми випускаємо нову групу висококваліфіко-
ваних спеціялістів, які творитимуть обличчя Львова, 
обличчя України, — з гордістю відзначив прорек-
тор, підкресливши, що відтепер випускники самі 
повинні дбати про своє успішне життя, яке їм має 
забезпечити система знань, отримана в університе-
ті, адже диплом Львівської політехніки — найкраща 
рекомендація при працевлаштуванні.— Я добре 
знаю, що хіміки відрізняються від усіх инших сту-
дентів своїми глибокими природничими знаннями. 
А ще мають особливу відзнаку: вони не є лагідні, 
делікатні люди і коли треба — використовують ви-
сокий тиск і високу температуру. 

Зорян Піх побажав новоспеченим випускни-
кам пам’ятати про свою альма-матер і запросив 
ставати активними членами Асоціяції випускників 
Львівської політехніки.

Катерина ГРЕЧИН

відзнаки

Ректора Львівської політехніки нагороджено 
орденом Святителя Миколая Чудотворця

незабутня мить

Диплом Львівської 
політехніки — найкраща 

рекомендація

переможці

Визначено найкращі наукові 
видання Політехніки

Підбито підсумки вже традиційного конкурсу на найкращу 
монографію, посібник та підручник у Львівській політехніці 

за 2011 рік. Відповідно до вкладу та призового місця автори 
отримають премії.
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У жовтні 2005 року у Львівській по-
літехніці відновила свою роботу 

Рада молодих учених. Від цього часу 
її очолює вже третій голова — Богдан 
Маркович, доцент кафедри приклад-
ної математики. На початку року роз-
мовляємо з ним про плани роботи та 
розвитку Ради.

― Від часу відновлення Рада молодих 
учених уже має певні досягнення. 
Зокрема, завдяки її діяльности в 
університеті для молодих науковців 
було започатковано конкурс грантів 
та конкурс на найкращих молодих 
учених. Чи є якась перспектива роз-
витку на найближчий рік?
― Я збираюся скласти свої повно-
важення до кінця цього року, позаяк 
перетну „молодіжну“ вікову межу. А 
наразі працюватиму разом із усіма. 
Будемо продовжувати брати участь у 
конкурсі найкращих молодих науков-
ців. До речі, науково-технічна рада 
завжди прислухається до наших про-
позицій щодо кандидатур переможців. 
Зараз керівництво запропонувало оби-
рати найкращих у кожному інституті, 
працюємо над новим положенням про 
конкурс. Хоча, на мою думку, краще 
визначати переможців по галузях. Тоді 
зростає конкуренція між інститутами. 
Це тільки сприятиме розвитку науки.

Так само й надалі плануємо змага-
тися за гранти Львівської політехніки. 
Проєкти за ці кошти успішно викону-
ються. І то є певна фінансова підтримка 
для молодих учених, особливо з огля-
ду на фінансове становище в Україні. 
Добре, що Політехніка намагається 
підтримувати молодих науковців. Зі 
свого боку, вони добре виконують ці 
проєкти. 

Молоді вчені проводять також 
проф орієнтаційну роботу. Ми орга-
нізовуємо спільно з міською радою 
фестиваль освіти і науки. Він уже двічі 
відбувся в Палаці мистецтв. Планується, 

що він буде щорічним. Є три дні, коли 
ми там на своїх стендах показуємо шко-
лярам якісь свої наробки, цікаві дослі-
ди. Абітурієнтам це цікаво, ми агітуємо 
їх вступати до Львівської політехніки.

Надалі також плануємо проведен-
ня конференцій. Зокрема, у межах 
фестивалю науки є цикли зі семи 
конференцій. В деяких інститутах 
молоді вчені хочуть організувати свої 
конференції, вже набралися досвіду. 
Зокрема, молодь ІМФН запропонувала 
розвинути професорсько-викладацьку 
конференцію до відкритої всеукраїн-
ської з перспективою вийти на між-
народний рівень і вирішила взятись 
за її організацію. 

Так само РМВ займається інфор-
муванням про всі державні кон-
курси — гранти Президента, премії 
Президента. Також ми стараємось 
відібрати кращих учених і подавати їх 
на всі конкурси.

― Чи розширилось за ці роки член-
ство в Раді?
― Відповідно до Положення, для 
членства в Раді треба написати за-
яву про вступ. Але я не прихильник 
б’юрократії. Тому вважаю, що РМВ 
охоплює всіх молодих науковців, тобто 
всі мають право висловлювати свої 

думки, користуватись тою інформаці-
єю, яка є в РМВ. Якщо ж офіційно, то 
в кожному інституті — різна кількість, 
найбільше в ІНЕМ. Я співпрацюю з 13 
активними головами секцій інститутів.

― Секції яких інститутів зараз най-
активніші? Це залежить від голови 
секції?
― Мені дуже подобається робота сек-
ції ІХХТ (голова — Олександр Іващук), 
вони активні та організовані, яскраво 
представляли себе і на фестивалі 
освіти й науки. Молоді вчені ІГСН (Іван 
Хома) та ІМФН (Наталя Щербовських) 
добре працюють. Будівельники також 
залучаються до роботи, як можуть, 
економісти, енерґетики, механіки, 
ІКТА, новостворений ІНПП (вже є пред-
ставник Надія Медвідь, вона активно 
взялась до роботи) — та майже всі 
інститути активні. Дещо гірша ситуація 
з ІАРХ, там мало активности. В ІКНІ 
колишній голова перейшов в инший 
інститут, а нового наразі не обрали. 

Багато залежить від голови, але 
щоб згуртувати ядро активних альтру-
їстичних людей, які готові жертвувати 
своїм часом, треба, щоб вони були. 
Насправді це не так просто, адже 
молоді люди мусять десь додатково 
заробляти до своєї не такої вже й 
великої зарплати. Але все-таки вони 
працюють і в Раді. 

― Чи мусить молодий викладач ви-
бирати між наукою і викладанням? 
Чи допомагає Рада вирішити цю 
проблему?
― Така проблема є. Якщо подивитися 
на західні стандарти, то там науковець 
має значно меншу кількість авдитор-
них годин (здається, 200, а в нас 900 
годин). Тобто якщо мати дві-три пари 
на день, то активно займатися наукою 
вже не залишається часу. От, напри-
клад, у нас в Раді є хороший науковець 
Віталій Ромака, активний у міжнарод-
них грантах, конференціях, конкурсах. 
Але позаяк він часто їздить за кордон, 
хтось мусить його заміняти на парах. 
То є не дуже добре для кафедри. Тому 
теоретично Рада й могла би виступати 
з якимись пропозиціями до керівни-
цтва щодо зменшення авдиторного 
навантаження, але навіть ухвалення 
якогось документа не змінить ситуа-
ції. Завідувач кафедри просто не має 

Молодь ІМФН запропонувала розвинути 
професорсько-викладацьку конференцію до відкритої 
всеукраїнської з перспективою вийти на міжнародний 
рівень і вирішила взятись за її організацію. 

[СТУДІї]
молода наука

Богдан Маркович: „Головна перевага, що ми всі 
познайомились і допомагаємо один одному“
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коротко

Стартував конкурсний етап програми 
„Професіонали майбутнього-2012“. 
Цього року в конкурсі всеукраїнської 
освітньої програми, яку компанія 
МТС проводить спільно з МОНМС, 
команди одинадцяти провідних ви-
шів України розроблятимуть наукові 
проєкти на тему „Спільне будівни-
цтво та експлуатація мереж нового 
покоління різними операторами“. 
Конкурсний етап триватиме до 9 
квітня 2012 року.

З 24 січня 2012 року розпочався новий 
сезон навчального курсу „Вчимося 
бізнесу“ у рамках Програми сприян-
ня розвитку підприємництва у Львові 
на 2011 — 2013 роки. Про це повідо-
мляє Департамент економічної полі-
тики Львівської міської ради. Перший 
цикл тренінгів триватиме до 6 лютого 
2012 року. Участь у тренінгах — без-
коштовна. Охочі проходити навчання 
повинні зареєструватись у відділі 
економічного розвитку управління 
економіки ЛМР.

За даними опитування Інституту 
соціології НАН України та Інституту 
педагогіки АПН України, проведеного у 
вересні — жовтні 2011 року, лише 0,3% 
учнів обирають робочі професії, 0,6% 
планують працювати в сільському гос-
подарстві і 1,7% — у сфері обслугову-
вання. Більшість випускників надають 
перевагу наукам (природничі — 25%, 
суспільно-політичні — 16%, гуманітар-
ні — 14%). Бізнесом чи менеджмен-
том планують займатися 11%, творчі 
професії обирають 10% опитаних, 
інженерні спеціяльності — 7% ви-
пускників. Не визначилися зі своїм про-
фесійним майбутнім 4%. Найбільше на 
професійний вибір впливають поради 
батьків, родичів, учителів, інтернет.

У понеділок та вівторок на базі 
Туристично-краєзнавчого центру 
„княжий“ у Львові відбулися ра-
йонні етапи XVIII інтелектуального 
конкурсу „краєзнавець“. Як повідо-
мили у відділі освіти Франківської 
районної адміністрації, участь у тур-
нірі взяли учнівські команди 18 нав-
чальних закладів району (близько 
100 учнів 9 — 11 класів), серед них 
і чотириразові переможці міського 
конкурсу — команда СЗШ №83. Пе-
реможець конкурсу представлятиме 
район на міському фіналі конкурсу, 
що відбудеться 6 квітня.

За матеріялами інформаґенцій

Ректор Львівської політехніки увійшов у комітет сприяння споруджен-
ню пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому
В курії Львівської архиєпархії УГКЦ  ухвалено декрет щодо створення 

комітету, на котрий будуть покладені обов’язки з вирішення питань спо-
рудження у Львові пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому. До 
складу комітету, у який входять п’ять осіб, увійшов і ректор Національного 
університету „Львівська політехніка“, голова Ради ректорів Львівщини 
професор Юрій Бобало. 

Очолює комітет директор Інституту народознавства, академік НАН 
України Степан Павлюк. У його складі також секретар Львівської міської 
ради Василь Павлюк, директор фундації „Андрей“ доктор Михайло Перун 
та економ Львівської архиєпархії о. Володимир Ониськів.

Підписуючи декрет про створення комітету, канцлер Львівської архиє-
пархії пресв. Сергій Ковальчук побажав його членам, аби Всемилостивий 
Господь нагородив їх потрібними благодатями для якнайкращого вико-
нання дорученого завдання.

Прес-служба Національного університету „Львівська політехніка“

добра новина 

можливости забрати навантаження, 
бо воно є велике на кафедру загалом. 
Тому ми просимо, щоб нам зменшити 
навантаження перед захистом. Біль-
шість керівників кафедр ставляться 
до цього з розумінням. Скажімо, наш 
завідувач кафедри Петро Костробій 
завжди розвантажує людину, яка 
„виходить“ на захист, щоб вона мала 
можливість нормально захиститися.

― Які проблеми зараз головні для 
молодих науковців — соціяльні чи 
суто наукові?
― Що би хто не говорив, щоб існувати, 
необхідні кошти і житло. Инша про-
блема — інформаційний доступ. На-
приклад, одна стаття в закордонному 
журналі коштує в середньому близько 
30 долярів. Для наших науковців це 
нереально. Отож, це — матеріяльно-
соціяльні потреби і можливості для 
інтелектуального розвитку. Опосеред-
ковано Рада допомагає вирішити й 
певні матеріяльні проблеми — завдяки 
грантам та преміям молодий науко-
вець отримує можливість займатися 
науковою роботою. Працюємо і над 
доступом до джерел — іноземних ви-
сокорейтингових журналів, обмінює-
мося статтями, які маємо. Скажімо, щоб 
отримати цей доступ в нашій бібліотеці, 
треба туди прийти, а краще було би 
мати його на своєму робочому місці. Та 
й не завжди той доступ є, часто він об-
межений. Але Політехніка намагається 
багато робити в тому напрямі. Адже 
зараз в Україні взагалі формується така 

ситуація, що є маса кандидатів наук, які 
в руках не тримали якогось сучасного 
закордонного журналу. Ще в фунда-
ментальних науках ситуація краща, а в 
гуманітарних: економіці, технічних на-
уках — це відчутна проблема. Треба ж і 
свої результати там презентувати, отри-
мати відгук міжнародної спільноти.

Тут частково зараджуємо собі через 
особисті контакти. Наприклад, я прошу 
переслати від знайомих з-за кордону 
якісь статті, коли комусь потрібно. Є 
доступ в Інституті фізики конденсо-
ваних систем, там нас підтримують, 
я також можу туди зайти і роздобути 
журнали, до яких потрібен доступ.

По суті, якраз головна перевага 
Ради полягає в тому, що ми всі пе-
резнайомилися: до відновлення ді-
яльности РМВ кожен сидів на своїй 
кафедрі чи в інституті і не знав, хто чим 
займається. Тепер вдалося навести 
контакти, в кого можна проконсуль-
туватися з якихось питань. Скажімо, 
у нас на кафедрі Богдан Любінський 
під керівництвом Ростислава Буня за-
ймається дослідженням інвентаризації 
парникових газів. Він довго міркував, 
як розробити своє програмне забез-
печення (оскільки купити готове ПЗ 
дорого) для роботи з географічними 
картами. Богдан проконсультувався в 
голови секції ІГДГ Сашка Зайця й знай-
шов спосіб вирішення своїх завдань. 
Отож, РМВ допомагає в розвитку між-
дисциплінарних досліджень.

Спілкувалася Тетяна ПАСОВИЧ

Юрій Бобало — серед п’ятьох достойників
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— „Треба доглядати наш 
сад“ — ці слова Вольтера 
стали епіграфом до відо-
мого вірша Максима Риль-
ського „Мова“, де поет, уяв-
ляючи нашу мову квітучим 
садом, радить читачам: „Не 
бійтесь заглядати у слов-
ник: Це пишний яр, а не 
сумне провалля; Збирайте, 
як розумний садівник, До-
стиглий овоч у Грінченка 
й Даля, Не майте гніву до 
моїх порад І не лінуйтесь 
доглядать свій сад“. Ця 
порада актуальна й досі, 
адже кожне словникове 

напрацювання свідчить про 
розвиток тієї чи иншої галу-
зі науки, — каже Геннадій 
Леонідович.

— У чому актуальність 
видання?
— Фінансово-економічна 
термінологія перебуває 
в  п о с т ій н ій  д и н а м і ц і , 
адже економічні відно-
сини трансформуються, 
з’являються нові форми 
господарювання та підпри-

ємницької діяльности, змі-
нюється законодавча база, 
фінансові інституції і т. д, 
розвивається економічна 
наука. Впродовж останніх 
10 — 15 років в економічній 
сфері з’явилося дуже багато 
нових понять, а з ними й 
термінів на їхнє позначен-
ня. Важливо осмислити і за-
фіксувати у словнику всі ці 
новації, тенденції, запити.

— Наскільки цю динаміку 
відображено у Вашому 
новому словнику?
— Якщо на початках — а ми 
з Анатолієм Григоровичем 
Загороднім починали з 
„Фінансового словника“ — 
була тисяча термінів, то вже 
перше видання „Фінансово-
економічного словника“ 
(2005 рік) мало 6500 понять 
і термінів, а друге (2007 
року) — приблизно 8000. 
До речі, воно вийшло ве-
ликим тиражем (10 тисяч 
примірників) і розійшлося 
по бібліотеках усієї Украї-

ни. Тож нашим словником 
користуються не тільки в 
Політехніці, він має попит.

— А що пропонує найнові-
ше видання ФЕС?
— Воно містить визначен-
ня й тлумачення понад 
10000 понять і термінів. 
Збільшилася не тільки кіль-
кість термінів, але й якісне 
наповнення вже наявної 
термінологічної бази. До-
опрацьовуємо чи не кожен 

термін, додаємо нові тлу-
мачення. По суті, ми капі-
тально оновлюємо кожне 
наше видання — намагає-
мося постійно „доглядати 
наш сад“: вдосконалювати, 
внормовувати терміно-
логію саме на українсько-
мовній основі — щоб це 
по-українськи звучало, було 
правильно, щоб водночас 
у такий спосіб привчати 
инших до грамотного мис-
лення та висловлювання. 

Стараємось охопити всі 
можливі значення термінів 
і врахувати найважливіші, 
найновіші, систематизува-
ти й описати їх. Для цього 
аналізуємо термін якнай-
глибше: звертаємось до 
найближчих слов’янських 
мов, заглядаємо в історію 
українського термінознав-
ства, щоб з’ясувати, як ті чи 
инші поняття передавалися 
нашою мовою давніше. 
Важливо, щоб терміноло-

гічна система тієї чи иншої 
сфери була уніфікована, бо 
нерідко те саме поняття у 
різних підручниках, посіб-
никах, монографіях окрес-
люють неоднаково.

— Кілька цікавинок зі слов-
ника…
— Читач знайде чимало 
професійних жаргонізмів, 
наприклад: „гарячі“ гроші 
(тимчасово вільні гроші…), 
„жирний кіт“ (фінансова 
фірма, що отримує над-
прибутки завдяки фінансу-
ванню ризикових операцій) 
або „бестселер“ (ходовий 
біржовий товар, що має 
великий попит). Загалом 
видання охопило фахову 
термінологію з галузей 
податкової системи, теоре-
тичної та прикладної еко-
номіки, банківської справи, 
страхування, інвестування 
та інвестиційного аналізу, 
митної справи, управлін-
ського та бухгалтерського 
обліку, маркетингу, рекла-
ми і т.д.

— Чимало економічних 
термінів народжується 
в иншомовному, зокрема 
англомовному середови-
щі. Наскільки складно узго-

світ крізь слово

Геннадій Вознюк: доглядаймо „наш сад“

Наприкінці минулого року у Видавництві Львівської політехніки вийшло третє видання „Фінансово-
економічного словника“, який уклали завідувач кафедри обліку та аналізу Анатолій Загородній і завідувач 

кафедри української мови Геннадій Вознюк. У словникарській справі цей тандем пов’язує багаторічна спів-
праця — понад 20 словників („Цінні папери. Фондовий ринок“, „Облік і аудит“, „Інвестиційний словник“, инші) 
та спільні нагороди (у 2002-му „Фінансовий словник“ відзначено премією ім. І. Огієнка). Про третє видання 
ФЕС і термінологію економістів говоримо з Геннадієм Вознюком

„Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр,  
а не сумне провалля; Збирайте, як розумний садівник, 
Достиглий овоч у Грінченка й Даля, Не майте гніву  
до моїх порад І не лінуйтесь доглядать свій сад“
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Випускники-маґістри кафедри те-
плогазопостачання та вентиляції 

Інституту будівництва та інженерії 
довкілля Львівської політехніки 
Богдан Василюка та Мар’ян Волоско, 
ділом довели, що вони не ликом 
шиті. Їхні маґістерські роботи у Все-
українському конкурсі дипломних 
проєктів „Обладнання компанії 
„Данфосс“ в інженерних системах 
будівель“ отримали призові місця.

Мета конкурсу, який проходив 
у Києві, — підвищення рівня знань 
студентів спеціяльности „теплога-
зопостачання та вентиляція“, під-
готовка висококваліфікованих спе-
ціялістів, використання найсучасні-
шого контрольно-вимірювального і 
запірно-регулювального обладнання 
та прискорення темпів автомати-
зації інженерних систем будівель в 
Україні.

— Зазвичай, компанія проводить 
такі конкурси влітку, наші ж студенти 
захищають свої маґістерські роботи 
і дипломні проєкти в грудні. Раніше 
наші студенти не могли брати участі 
у цих конкурсах,— каже керівник 
маґістерської роботи, старший ви-
кладач кафедри. — А оскільки від-
недавна кафедра підтримує тісні 
контакти з цією компанією, то наші 
випускники вперше змогли скорис-
татися такою нагодою. Отримавши 
побажання фірми, ми з доцентом 
кафедри Орестом Возняком запро-
понували нашим маґістрам вико-
ристати у своїх проєктних рішеннях 

обладнання DEVI і  програмний 
комплекс компанії „Данфосс“. За два 
тижні до захисту дипломних про-
єктів відіслали до Києва електронні 
варіянти проєктів. І ось така приємна 
несподіванка… 

Не сподівалися такого результату 
й хлопці, адже, власне працювали 
над проєктами не задля участи у 
конкурсі, а щоб підтвердити свої зна-
ння, які здобули впродовж навчання 
у Політехніці. Богдан, до прикладу, 
проєктував системи опалення, вен-
тиляції та кондиціювання повітря 
для торгово-побутового комплексу 
в Алушті, а Мар’ян — для готельного 

комплексу в Одесі. Хлопці, маючи 
інженерну думку, під орудою своїх 
наукових керівників, охоче дослі-
джували нове обладнання, вивчення 
якого не входить у навчальну про-
граму. Тож були приємно вражені, 
коли представник фірми у Львові 
Любомир Козак вручив їм дипломи за 
призові місця та грошову винагороду. 

З наступного навчального року 
каф е д ра  т еп лог аз опо с т ачання 
та вентиляції ІБІД планує готува-
ти для студентів лекції спільно з 
компанією„Данфосс“.

Катерина ГРЕЧИН

знай наших!

Вперше взяли участь і одразу — призери!

[•] Щасливі призери та їхні наставники Орест Возняк, Мар’ян Волоско, Любомир козак, 
Богдан Василюка та Христина Миронюк

дити чужомовний досвід, 
впливи з нашою мовною 
системою?
— Тотальна англізація на-
шого мовного середовища, 
зокрема термінології — 
серйозна і складна про-
блема. Звичайно, англій-
ська має велике значення 
в сучасному світі, цю мову 
треба вивчати, особливо 
молоді. Але виходить, що 
на зміну русифікованости 
української термінології 
прийшла англізація: меха-
нічно переймаємо терміни 
з англомовного середови-
ща, накидаємо на наші ре-
алії. Ми змушені відобра-

жати це у нашому словнику 
(там, до прикладу, натрапи-
те на „беквордейшн“, „аут-
сорсинг“, „фандрейзинг“ 
і т. д.). Попри те ми нама-
гаємось вдосконалювати 
терміни. По-перше, стара-
ємось слова иншомовного 
походження правописно, 
орфографічно адаптувати 
до нашої мови. Крім цього, 
в дужках чи тлумаченнях 
подаємо українські відпо-
відники.

У пошуках влучного сло-
ва, яке найкраще окреслить 
певне поняття, думку, до-
водиться, образно кажучи, 
перелопачувати дуже бага-

то „словесної руди“. Часом 
важко знайти, створити 
український варіянт, инколи 
доводиться просто пере-
дати те чи инше поняття в 
описовій формі або врешті 
погодитись з англійським 
терміном. Буває, коли про-
поную передати якийсь 
термін українською, чую 
у відповідь: в середовищі 
економістів, банкірів, фі-
нансистів цей термін не 
зрозуміють… Але на сучас-
ному етапі відродження і 
становлення національних 
терміносистем зберегти і 
розвивати власну основу — 
дуже важливо.

Позбутися англізації чи 
принаймні згладжувати ї ї 
вплив зможемо лише, якщо 
і користувачі (економісти, 
фінансисти), і творці тер-
мінів добре володітимуть 
державною мовою. Інакше 
матимемо просте мавпу-
вання. Надмірна англізація 
відлучає, відводить нас від 
своєї мови. Тож треба зна-
ходити золоту середину 
між англізацією й інтерна-
ціоналізацією, яка вписує 
нашу термінологічну систе-
му у світовий термінологіч-
ний контекст.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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Світлина Катерини Гречин

Чіткі логічні висловлювання (фор-
мулювання теорем, означень, умов 
задач; побудова доведень і инших 
міркувань) в математиці, фізиці й 
инших точних науках необхідно 
перекладати без втрат їхньої одно-
значности і без спрощень, через які в 
перекладах губляться деякі елемен-
тарні судження. Фізико-математичні 
й инші науково-технічні терміни не-
припустимо плутати навіть з дуже 
спорідненими словами. Базові фрази 
в математиці і фізиці не слід перекла-
дати дослівно (наприклад, фразу „Ви-
носити спільний множник за дужки“ 
треба перекладати на англійську мову 
To factor out).

Всім, хто матиме справу з англій-
ським мовленням у фізиці, математи-
ці, інженерії та инших точних науках, 
корисними будуть такі поради:

• Послідовно самостійно працювати 
з текстами автентичних англомовних 
підручників з математики, фізики, хі-
мії; з автентичними енциклопедіями  
замість витрачати час на вульґари-
зовані науково-популярні тексти зі 
всіляких інтернет-автоперекладачів.

• Англійську граматику студентам 
абстрактно-логічного складу мис-
лення доцільно вивчати, не обмеж-
уючись „дресируванням“ на окремих 
прикладах, без вивчення загальних 
правил, а системно: від загальних 
правил — до часткових прикладів. 
Бажано навіть доводити правильність 
вибору того чи иншого артикля чи 
відсутности артикля так само чітко, як 
доводять теореми, а не покладатися 
на інтуїцію.

Для перевірки свого вміння перекла-
дати точно спробуйте виконати такі 
завдання і відповісти на запитання:

1. Фразу-означення з фізики „Кількість 
руху, яка дорівнює добуткові маси 
тіла на його швидкість“ комп’ютер 
переклав „Number of traffic, which 

equals the product of body weight on 
his speed“. Знайдіть 7 помилок у цьо-
му англомовному означенні фізичного 
терміна імпульс (кількість руху).

2. Перекладіть на англійську мову 
чітко і без зайвих речень таку цитату: 
„Обернено пропорційна залежність 
між тиском і площею означає на-
ступне: у скільки разів більший 
тиск, у стільки разів менша площа“. 
Підкреслене висловлювання навіть 
вчителі і викладачі англійської мови 
перекладають на зразок The…, the… . 
Оцініть, чи припустимо в математиці 
такі переклади.

Чи подумали б ви, що:

Вирази sin-1x, cos-1x і т. п. в англомов-
них текстах, зазвичай, означають 
arcsinx I arccosx і т. п., а не 1/sinx, 1/
cosx і т. п. відповідно.

Вирази tgx, ctgx потрібно перекла-
дати на англійську мову як tanx I cotx .

Слова axis I axle обидва пере-
кладають як вісь, але в науково-
технічному перекладі за лексичним 
значенням вони радикально (навіть в 
чомусь протилежно !) відрізняються. 
Чи знаєте чим?

Чи знаєте ви:

В яких випадках у математичних тек-
стах замість the unique solution слід 
писати a unique solution.?

Вирази типу 5÷10 і 5...10 в укра-
їнських і російських текстах є екві-
валентними (перший застарілий), 
а в англомовних науково-технічних 
текстах перший з них може бути дезін-
формацією, якщо його не перекласти, 
а подати без змін. Чи знаєте ви, якою 
саме дезінформацією? 

Яромир ВОЙТОВИЧ,
провідний фахівець ЦІЗ 

Львівської політехніки

наш календар

29 січня — День працівників пожежної 
охорони.

Пам’ятні дати
26.01.1915 — помер Михайло Павлик, 
український письменник і публіцист, 
один із засновників Радикальної партії.
27.01.1790 — народився Петро Гулак-
Артемовський, український поет.
27.01.1839 — народився Павло Чубин-
ський, етнограф і поет, автор Гимну „Ще 
не вмерла Україна…“.
27.01.1860 — вийшов друком повний 
„Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло Тичина, 
відомий український поет.
28.01.1920 — помер Панас Мирний, 
український письменник. 
28.01.1929 — почався І Конґрес Укра-
їнських Націоналістів у Відні, на якому 
створено ОУН під проводом Є. Коно-
вальця.
28.01.1992 — Верховна Рада України 
затвердила національний синьо-
жовтий прапор Державним прапором 
України.
29.01.1578 — народився архієпис-
коп Мелетій Смотрицький, перший 
теоретик українського мистецтва вір-
шування.
29.01.1805 — засновано університет 
у Харкові.
29.01.1918 — бій українських студентів 
з більшовицькими окупантами під 
Крутами.
30.01.1834 — народився Володимир 
Антонович, український історик, архе-
олог, етнограф.
30.01.1868 — народився В’ячеслав Бу-
дзиновський, український політичний 
діяч, історик та письменник.
30.01.1899 — народився Володимир 
Горбовий, провідний діяч ОУН.
31.01.1648 — початок Визвольної війни 
1648 — 1654 рр. під проводом Богдана 
Хмельницького проти шляхетської 
Польщі.
31.01.1715 — народився Клод Адріян 
Гельвецій, французький філософ.
31.01.1918 — помер Іван Пулюй, укра-
їнський вчений-фізик, який відкрив 
Х-промені, один із перекладачів Біблії 
українською мовою.
31.01.1918 — загинув у Львові пол-
ковник Олекса Гасин, шеф головного 
штабу УПА.
1.02.1843 — народився Микола Вер-
бицький, український поет.
1.02.1897 — народився Євген Мала-
нюк, український поет.
2.02.1812 — народився Євген Гребiнка, 
український поет i байкар.

практична з англійської

Мабуть, не один із нас стикався з неправильними перекладами 
науково-технічних текстів з чужоземних мов на українську, підмі-

нюванням їх науково-популярними. Така практика в навчанні, зокрема 
англійської мови, знижує ефективність навчання професійного спіл-
кування математиків, фізиків, інженерів. Наш читач Яромир Войтович 
наводить приклади таких недоречностей у перекладах з англійської 
мови і подає свої рекомендації

Від загальних правил —  
до часткових прикладів
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Символ національної 
єдности

Гимн будь-якої держави акумулює 
в собі героїчний дух, порив, запал… 
Готовність дерзати, боротися, від-
стоювати власний світ… Це й пошук 
сили та натхнення в минулому, а 
також віра у майбутнє, своєрідна 
самопроєкція спільноти, держави 
у завтрашній день: „…коли ми здій-
снимо наші мрії“ — сподіваються 
французи; „ Ще нам, браття молодії, 
усміхнеться доля“ — це вже наше.

Гимн — це символ є днання 
навколо Батьківщини, якій тут зі-
знаються в любові та відданості, 
навколо прагнення свободи. Так, 
про „єдність, право та свободу / 
Для німецької Батьківщини!“ спі-
вають німці; про спільну ідею „від 
Сяну до Дону “ — українці… Голо-
вна національна пісня — завжди 
пафосна, піднесена. Мабуть, тому, 
що народжується в пікові, гарячі 
історичні моменти. Як французька 
„Марсельєза“ — в  революційні 
1790-ті чи польський „Марш Домб-
ровського“ (або Jeszcze Polska nie 
zginęła) — всередині ХІХ століття, 
коли наші сусіди ставали на шлях на-
ціонального самовизначення. Тому 
не дивно, що чи не кожен гимн пере-
йнятий духом боротьби. Цікаво, що 
навколо такої мілітаристської уста-
новки в деяких країнах час від часу 
виникають дискусії, часом звучать 
пропозиції змінити слова. Таке було 
у Франції, Японії і — навіщо далеко 
ходити — Україні.

В такт часу

Твір — нинішній український гимн — 
дитя свого часу, періоду національ-
ного піднесення,  пожвавлення ду-
ховного життя слов’янських народів 
у ХІХ столітті. Саме в цій атмосфері, 
під звуки бунтівних польських, 
сербських, чеських пісень-закликів і 
зродилося „Ще не вмерла Україна…“. 
Автором слів прийнято вважати Пав-
ла Чубинського. Хоч існують версії, 
що цей текст — спільне творіння 
кількох людей — крім Чубинського, 
також Миколи Вербицького-Антіоха, 
Тадея Рильського. Це було середови-

ще українофільської „Громади“, до 
якої належав П. Чубинський.

П. Чубинський увійшов в історію 
як видатний етнограф. Де б не був — 
у Києві, Петербурзі, Архангельській 
губернії (куди його вислали за укра-
їнофільство) — ніколи не залишав 
етнографічних досліджень. Очолю-
вав етнографічно-статистичну екс-
педицію Російського географічного 
товариства в Південно-Західному 
краї. Зібраний у різних реґіонах 
України матеріял став основою для 
семи томів „Праць етнографічно-
статистичної експедиції в Західно-
Руський край“ — цінного документа 
про життя й культуру тогочасного 
суспільства. Сам П. Чубинський за-
писав майже чотири тисячі обрядо-
вих пісень, триста казок, фіксував 
говірки, звичаї, повір’я.

Озвучене слово

Михайло Вербицький — для біль-
шости лише автор музики гимну. 
Та для музичного світу — знакова 
постать. Цього композитора і дири-
ґента вважають зачинателем нового 
етапу розвитку хорової музики й 
професійного музичного мистецтва 
в Галичині.

Композитор залишив багатий до-
робок. Це і релігійні твори: Літургія, 
яку й нині повністю або частково 
використовують у богослужебній 
практиці, хорові композиції духов-
ного змісту („Святий Боже”, „Ангел 
вопіяще” та ин). Неповторність цих 
творів — мабуть, результат поєд-
нання релігійности (Вербицький ріс 
під опікою перемиського владики 
Івана Снігурського, вчився у духовній 
семінарії у Львові та був священи-

ком) і глибокого мистецького чуття 
(мав добру музичну освіту: музична 
школа в Перемишлі, навчання у зна-
них чеських композиторів). Писав і 
світську музику — твори на народні 
мелодії, полонези, вальси. Звуком 
оживив поезію М. Шашкевича, 
Ю. Федьковича, вперше звернувся 
до Т. Шевченка. Творив і для театру, 
особливо активно, коли у Львові 
з’явилася „Руська бесіда“.

Цікаво, що улюбленим музичним 
інструментом М. Вербицького була 
гітара; він написав і переклав  ба-
гато творів для цього інструмента, 
а також посібник для навчання гри 
на ньому. І коли взявся за твір „Ще 
не вмерла Україна“, спершу створив 
музику для солоспіву в супроводі 
гітари, а вже згодом і хорове аран-
жування.

Крізь століття

Цей твір уперше урочисто прозвучав 
у 1864 році в Перемишлі, а тоді — й 
у Львові: на відкритті українського 
театру хор виконав твір „Ще не 
вмерло Запоріжжя“. Пісня одразу 
стала популярною у Галичині, потім 
на Наддніпрянщині й у середовищі 
української еміґрації.

Як державний гимн, щоправда 
не затверджений офіційно, твір Чу-
бинського — Вербицького почали 
використовувати в 1917 році, в УНР. 
Тоді він набув значного поширення: 
слова і музика з’явилися у видан-
нях у Львові, Києві, Відні, Берліні, 
українською та иншими мовами; 
його виконували різні колективи. 
А от законодавчо гимн затвердили 
в період Карпатської України, яка 
однак проіснувала недовго. У СРСР 
державним гимном УРСР упродовж 
1949 — 1991 років була композиція 
„Живи, Україно, прекрасна і сильна“.

Державним гимном „Ще не вмер-
ла Україна“ (правда, зі зміною — „Ще 
не вмерла України“) став у 1992-му. А 
у 2003-му парламент ухвалив закон, 
відповідно до якого гимном України 
є слова першого куплета і приспіву 
пісні П. Чубинського „Ще не вмерла 
Україна“ на музику М. Вербицького.

Ірина ШУТКА

український гимн

У січні Державному гимну України виповнюється двадцять років. А життя самого твору „Ще не вмерла Укра-
їна“ почалося ще півтора століття тому

Історія головної пісні держави

[•] Автори національного гимну: Павло 
Чубинський та Михайло Вербицький
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Вічний спомин — чорний 
вересень 1939 року

Життя цієї жінки, яка народилася 
в Бучачі в сім’ї успішного адвоката 
Михайла Гриніва, чорною смугою 
переорав вересень 1939 року, коли 
на західноукраїнські землі увірвалися 
більшовицькі війська. 

― Ціле життя пригадую ранок не-
ділі 17 вересня 1939 року, коли ми 
дізналися про прихід радянської ар-
мії. Наша сім’я мала можливість тоді 
виїхати в Румунію (у той час це був 
єдиний відкритий кордон), та батько 
переконував, що це не ті більшовики, 
що були у 1918 році, адже минуло 
два десятиліття, і ми залишилися. Але 
вже 27 вересня (на Чесного Хреста) 
батька заарештували, — розповідає 
пані Богуслава. 

У цей день до бучацької в’язниці 
забрали багатьох інтеліґентів, провід-
них людей міста — поляків і українців. 
Спершу ніхто навіть не міг подумати, 
що це обернеться трагедією: все ви-
глядало як непорозуміння, в тюрмі 
не було суворого режиму, дружини 
з дітьми мали можливість приносити 
заарештованим щодня свіжий харч, 
затримані теж почувалися досить 
упевнено, розмовляли, ділилися 
думками, дискутували, жартували. Та 
вже невдовзі в’язнів перевезли в най-
суворішу тюрму на західноукраїнських 
теренах — до Чорткова.

― Востаннє я бачила свого не-
забутнього батька у заґратованому 
вікні третього поверху Чортківської 
в’язниці, коли в березні 1940 року ми 
привезли йому передачу. Був спокій-
ний, впевнений, що не має за собою 
жодної провини, він — юрист з евро-
пейською освітою, і тому сподівався 
на правосуддя, — з сумом пригадує 
донька. 

Основна професійна і громадсько-
політична діяльність доктора Михайла 
Гриніва припадає на 1926 — 1939 
роки. Тоді він відкрив у Бучачі адво-
катську канцелярію, в якій пораду і 
захист знаходили селяни району й 
українські культурні та кооперативно-
господарські установи. У 30-х роках 
брав активну участь у роботі майже 
всіх українських товариств та установ 
Бучаччини: очолював Наглядову раду 
повітового союзу кооператорів, був 
директором Українського кредитового 
банку, головою повітової ланки партії 
УНДО та членом управ инших пові-
тових організацій („Просвіта“, „Рідна 
школа“, „Міщанське братство“). 

Вже 5 березня 1940 року ЦК ВКП (б) 
виніс рішення, яким доручав НКВД 
розстріляти 14700 інтернованих поль-
ських офіцерів та 11 тисяч инших 
за арештованих із тюрем Західної 
України, серед них був і доктор Ми-
хайло Гринів. Рідні про цю трагедію 
не знали понад півстоліття. Дружина 
до кінця свого життя сподівалася, що 
йому вдалося еміґрувати. 

Лише у 1994 році прокуратура 
Польщі, після тривалого клопотання 
отримала з московських 
архівів список 3435 осіб, 
ув’язнених у тюрмах Західної 
України, яких розстріляли 
за тією постановою. Масові 
екзекуції таємно здійснили 
у квітні — травні 1940 року. 
Ці документи відкрили для 
сім’ї трагічну долю Михайла 
Гриніва — його номер в цьо-
му списку смертників — 797, 
вирок підписано 21 квітня 
1940 року. Факти винищення 
українців подано у поль-
ському виданні „Катинський 
злочин“. Трагедію також ви-
світлено у шестисерійному 
документальному фільмі 

телеканалу ВВС „Друга світова війна. 
За зачиненими дверима“.

Факт винищення українців є мало-
відомий, і досі сім’ї убитих не знають, 
де саме поховано останки їхніх рідних. 
Тому пані Богуслава справою свого 
життя вважає донесення цієї інформа-
ції до загалу. Адже за розстріл поль-
ських офіцерів у Катині на офіційному 
рівні вже говорять, і представники ро-
сійської влади попросили пробачення 
в польських родин, а про винищених 
українських в’язнів наші вищі урядовці 
навіть не згадують. 

Заслання — не 
найбільша трагедія

Знущання радянської системи не оми-
нули й сім’ю адвоката. 13 квітня 1940 
року склали список сімей на виселен-
ня, в який потрапила й сім’я Гринівих. 

― Ми мали можливість уникнути 
заслання. В цей день наш знайомий 
священик під’їхав підводою під хату 
і запропонував втікати, але мама від-
мовилася, бо була переконана, що 
нас повезуть до батька. Вона вважала, 
що було б негідно, коли до всіх аре-
штованих приїдуть сім’ї, а до нашого 
батька — ні, — розповіла Богуслава 
Гринів. — Ми самі спакували речі, 
для кожного був готовий наплічник. 
Я завжди пригадую той надзвичайно 
піднесений настрій — їдемо до батька! 
Але ми не знали, що таке спецпере-
селення. Офіцер, який нас вивозив, 
сказав мамі, що потрібно збирати, щоб 
хоч якось там вижити: постіль, посуд, 
продукти. Досі дивуюся наскільки 
мама була ідеалісткою. 

На залізничний вокзал Стефанія 
Гринів з дітьми — Богуславою та Іго-

нескорені

Загартовані життям — незламні духом
Богуслава Гринів — багаторічний доцент 

Львівської політехніки, пласт-сеньйорка 
куреня „Ті, що греблі рвуть“, орденоносець 
однієї з найвищих нагород „Пласту“ — Вічно-
го Вогню у сріблі (з львів’ян таким орденом, 
але в золоті, нагороджені тільки Микола 
Колесса і Любомир Гузар) — незважаючи 
на свій поважний вік, досі активно працює 
на благо організації. Кожен її ранок розпо-
чинається з огляду свіжої преси — аби бути 
в курсі всіх подій міста, країни і світу. Вона 
бере активну участь у багатьох заходах, сама 
ініціює цікаві зустрічі та починання.
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У Львівському обласному відділенні Національної спілки 
письменників України 19 січня з ініціятиви письмен-

ника, журналіста Богдана Залізняка розпочав роботу 
інтелектуальний клуб „Література і політика“. 

Гостем першого організаційного засідання став голова 
Національної експертної комісії з питань захисту суспільної 
моралі Василь Костецький.

Наступна зустріч відбудеться 9 лютого. Заплановано 
обговорити книжку письменника Степана Процюка „Мас-
ки опадають повільно“ про життя та діяльність політика і 
письменника Володимира Винниченка. 

Н. П.

рем — прибули одними з перших. Там 
на переселенців чекало п’ять товарних 
вагонів перегороджених по висо-
ті — знизу речі, зверху люди. Це був 
перший вивіз українських і польських 
родин у Казахстан. 

На засланні в Семипалатинській 
області в радгоспі „Красний Казахстан“ 
сім’я Гринівих провела довгих шість 
років. Спочатку було надзвичайно важ-
ко. Їх ще з двома родинами поселили 
в старезну хату, яку морозний вітер 
продував наскрізь. Але й тут життя три-
вало. Вже навесні три родини спільно 
скопали грядки, посадили картоплю, 
купили корову.

― Я не пригадую той час як най-
гірший. До нас, в цей радгосп, при-
везли родини високопосадовців, яким 
вдалося евакуювати з блокованого 
Ленінграда. Вони нам навіть заздрили. 
Пригадую, жінки казали: ви не знаєте, 
що таке бомбардування, фронт, не 
голодуєте, бо маєте доступ до корму 
для свиней — розмеленого ячменю і 
пісного молока, хоча й палите кізяка-
ми, але не замерзаєте. Тож все пізна-
ється у порівнянні. Я не вважаю, що 
трагедія мого життя — це Казахстан, 
справжня трагедія — Катинь, — каже 
моя співрозмовниця. 

Спочатку неповнолітня Богуслава 
працювала в польовій бригаді, пізніше 
за гарний почерк її взяли обліковцем 
молока, а далі перевели в центральну 
контору радгоспу, пізніше — у трест 
писати звіти. 

Коли постала Польська соціяліс-
тична республіка, всіх переселених 
реабілітували. Гриніви повернулися 
до маминих родичів у Бучач. Спершу 
пані Богуслава працювала бухгалте-
ром у підсобному господарстві при 
зооветеринарному технікумі, але дуже 
хотіла здобути освіту. Її гімназійні друзі 

вже були старшокурсниками. Втілити 
мрію допомогла бабця Меланія, яка 
звернулася за порадою до Дениса 
Лук’яновича (у той час був доцентом 
Львівського університету ім. І. Франка), 
який підтримав цю знедолену сім’ю і 
навіть запропонував жити в своїй квар-
тирі. Невдовзі пані Богуслава закінчила 
курси і отримала атестат зрілости та 
вступила до Політехніки, пізніше за-
кінчила аспірантуру Московського 
авіяційного інституту і впродовж ба-
гатьох років працювала доцентом у 
Львівській політехніці. 

„Пласт“ — стимул до 
життя та праці

З 2000 року пані Богуслава веде актив-
ну діяльність у „Пласті“. До 2009 року 
була писарем львівського осередку. 
Окрім цього вона продукує і втілює в 
життя цікаві ідеї. Саме вона запропо-
нувала створити видання „Вічна ватра 
на Личакові“, в якому зазначено місця 
захоронення пластунів, і вміщено їхні 
світлини та життєписи. 

― Робота над цим виданням три-
вала майже чотири роки. Окрім мене, 
до складу ініціятивної групи входило 
ще троє сеньйорів „Пласту“: Роман 
Дзюбин, Роман Риф’як та Галина 
Субтельна, — розповіла Богуслава 
Гринів. — Окрім цього ми підготува-
ли до друку видання „Вічна ватра на 
Яневі“, де будуть також вміщені статті 
про стрілецький меморіял і про „55 
поле скорботи“ — Меморіал жертвам 
політичних репресій московського 
комуністичного режиму у Львові 1941 
року. Є задум зробити ще й більш 
масштабне видання — „Вічна ватра в 
Галичині“. 

До відзначення 100-ліття „Пласту“ 
пані Богуслава запропонувала виго-

товити пластовий однострій в Галереї 
українського військового однострою, 
який був у 1914 році (до 100-ліття 
Шевченка пластуни вперше виступили 
в однострої, які Петро Франко привіз 
із Англії). 

Із пластовими ідеями Богуславу 
Гринів познайомила одна зі співза-
сновниць цієї організації, дружина 
відомого діяча ОУН, організатора 
УВО Осипа Навроцького — Дарія На-
вроцька (Білинська). У 30-му році ми-
нулого століття, коли польська влада 
заборонила „Пласт“ і переслідувала 
його чільних організаторів, Дарію На-
вроцьку зі Львова, де вона викладала 
в гімназії руханку, перевели до Бучача 
в польську гімназію. Жінка орендувала 
кімнату в діда і бабці пані Богуслави. 
Саме пані Дарія порадила малу Бо-
гуславу послати в пластунський табір.

― Так у 1934 році я вперше по-
бувала на Остодорі в пластовій оселі, 
комендантом мого табору була Ляся 
Старосольська. Найяскравіший спомин 
з того табору — похід до Митрополи-
та Андрея Шептицького. Все життя 
пам’ятаю цей світлий образ і його 
благословення. Запам’яталися також 
ватри, особливо та, коли в Підлютому 
Осип Навроцький розповідав нам про 
січових стрільців, — пригадує пані Бо-
гуслава. — А в 1938 році я була в таборі 
для старших пластунів — на Соколі. 
Найбільше з того табору запам’яталася 
робота над облаштуванням табору і 
цікаві бесіди при вечірній ватрі. 

Зараз Богуслава Гринів зустрічаєть-
ся з юнаками-пластунами, спілкується 
на цікаві теми, розповідає про відо-
мих діячів „Пласту“, ділиться своїми 
споминами та активно працює над 
збереженням пам’яти про видатних 
людей організації. 

Наталія ПАВЛИШИН

у спілці письменників

Література і політика очима інтелектуалів
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Урочисті заходи з нагоди Дня Соборности 
України відбулися 22 січня в усіх реґіонах 
нашої держави. Наймасштабнішими вони 
були у Львові. Тут тисячі людей, взявшись за 
руки, утворили „живий ланцюг“ і з’єднали 
пам’ятники Бандері та Шевченкові. А потім 
усі разом, колоною, несучи великий синьо-
жовтий стяг та вигукуючи патріотичні гасла, 
вирушили на святкове віче й молебень за 
Україну до пам’ятника Тарасові Шевченкові.

Напередодні свята, 20 січня, у Львів-
ському національному академічному теа-
трі опери та балету ім. С. Крушельницької 
відбулася Урочиста академія, в якій взяли 
участь міністр культури України Михайло 
Кулиняк та инші достойники зі столиці.

Голова ЛОДА Михайло Костюк згідно 
з Указом Президента України вручив ор-
дени княгині Ольги ІІ ступеня старшому 
науковому співробітнику відділу руко-
писів Львівської національної наукової 
бібліотеки України імени В. Стефаника 
НАН України Ларисі Крушельницькій, 
артистці Національного академічно-
го українського драматичного театру 
ім. М. Заньковецької Таїсії Литвиненко та 
иншим видатним особам. 

Голова ЛОР Олег Панькевич „Відзна-
кою обласної ради“ нагородив громадську 
діячку, письменницю Ірину Калинець. „По-
дяки обласної ради“ за вагомий особистий 

внесок у відродження й утвердження на-
ціональної ідеї, становлення й розбудову 
Української держави отримали також відо-
мі громадські діячі та політв’язні — Зорян 
Попадюк, Дарія Гусяк, Мирослава Звари-
чевська, Марія Гель та Мейлах Шейхет. 
Міський голова Львова Андрій Садовий 
підписав розпорядження про нагороджен-
ня відомого українського дисидента та 
політика, почесного громадянина Львова 
Михайла Гориня орденом Лева. 

Громадські активісти зустрічали потяг 
Донецьк-Львів і пригощали гостей пам-
пушками, дарували синьо-жовті стрічки. 

Святкові заходи відбулися в Києві та 
инших містах. Зокрема, в урочистому 
зібранні у Національному палаці мис-
тецтв „Україна“ взяли участь усі чотири 
президенти нашої держави. А лідери 
опозиційних сил в цей день уклали угоду 
про об’єднання, текст якої зачитали на 
мітингу на Софіївській площі.

Своє слово про єдність до українців 
звернув і предстоятель УГКЦ Святослав 
Шевчук. Він закликав вірян святкувати 
День Соборности, бо „сьогодні вчергове 
намагаються поділити Україну, віддати 
тим чи иншим державам, перетворити на 
народ, який сидить у темряві“. Молебні за 
єдність між християнами впродовж тижня 
відбуватимуться в усіх церквах УГКЦ. 

Розпочалася презентація 
проєкту з пісень та колядок 
ув’язнених тих страшних та-
борів, які виконав хор „Не-
скорені“ під керівництвом 
Богдани Сімович.

— Ця виставка — це 
документальна база, яка 
демонструє злочинність 
комуністичної системи, — 
наголосив директор музею-
меморіялу Руслан Забілий. 
Перед присутніми виступив 
також науковий співробіт-
ник музею-меморіялу Ігор 
Дерев’яний, а член нагля-

дової ради музею Юрій 
Шухевич подякував авторам 
проєкту і співробітникам за 
підняття таких важливих 
для нашого суспільства тем. 

Експозицію сформовано 
з великоформатних світлин 
та мап, доповнено цитатами 
з історичних документів і 
літературних творів, а також 
авторськими коментарями 
і розповідями про систему 
сталінських концтаборів. 
Автори виставки поставили 
собі за мету нагадати: тему 
ГУЛАГу неможливо забути 

доти, доки не буде офіцій-
ного покаяння за злочини 
радянської влади. 

Оглянути виставку „Від-
рядження в один кінець…“ 

можна щоденно до 17 лю-
того. Вхід вільний.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

християнська традиція

Йорданські 
відвідини

З 21 до 26 січня студентську 
молодь Львівської політехні-
ки, яка мешкає у гуртожитках, 
зі святом Водохреща вітали 
священики Центру студент-
ського капеланства. 

Вже п’ятий рік поспіль отці 
окроплюють студентські 
помешкання Йорданською во-
дою. З кожним роком молодь 
більш усвідомлено ставиться 
до значення освячення кімнат. 
Цьогоріч капелани благослов-
ляли також і деякі приміщен-
ня у навчальних корпусах.

урочистості

День Соборности об’єднав українців

суспільний проєкт

Виставка, яку має побачити кожен

У Національному музеї-меморіялі жертв окупаційних 
режимів „Тюрма на Лонцького“ 17 січня відкрили 

фотовиставку колимських вражень „Відрядження в один 
кінець: Колима-ГУЛАГ-Аляска“ — фотопроєкт трьох фото-
художників — харків’янина Володимира Оглобліна, жи-
теля Черкас Володимира Манькути та митця з Магадану 
Андрія Ларіонова.
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Охочих (не)бракує?
― Ситуація має просте пояснення. 
Ніхто не говорить про те, що Політех-
ніка надала майже 600 осіб стюардів 
для відкриття стадіону „Арена-Львів“. 
Усіх їх занесено до бази даних стю-
ардів для Евро-2012 і буде залучено 
до проведення чемпіонату. А це 
теоретично ті люди, які могли стати 
волонтерами, — вважає проректор 
Богдан Моркляник. 

За його словами, Львівська по-
літехніка виконала важливу роль у 
підготовці й проведенні львівської 
частини Евро-2012, оскільки стала 
базовим місцем для навчань волонте-
рів і правоохоронців, які відбудуться 
у квітні та травні. Крім цього, один 
із корпусів вишу стане центральним 
медпунктом на час чемпіонату, а три 
тисячі вболівальників зможуть осели-
тися в гуртожитках Політехніки.

„Провалити“  
співбесіду майже 

нереально

Хоч всеукраїнська газета „День“ ще 
17 січня повідомила про завершення 
етапу інтерв’ювання волонтерів, ЛКП 
„Агенція з підготовки міста Львова до 
чемпіонату Европи з футболу 2012“, 
до його кінця ще далеченько. З 12 
грудня почали бесіди з тими, хто за-
реєструвався у вересні. Інтерв’ювання 
й реєстрація відбуваються паралельно. 
Розмовляють з претендентами тією 
іноземною мовою, знання якої вони за-
декларували у своїй заяві. За словами 
провідного менеджера з організації 
волонтерської служби Марії Чубатої, 
це допомагає з’ясувати чи правильний 
напрям роботи обрала особа: якщо 
рівень знання мови є слабким, то 
можливість працювати в інформацій-
ному центрі, фан-зоні, фан-посольстві 
знижується до нуля. І навпаки — якщо 
не знаєте жодної іноземної мови, то й 
для вас робота знайдеться. 

― Такі напрями, як організація по-
дій в місті та праця у волонтерському 

центрі цілком підходять людям, у 
яких знання іноземної мови не най-
краще, — зазначає Марія Чубата. 
Тож „провалити“ співбесіду майже 
нереально.

Під час інтерв’ю майбутні волонте-
ри можуть також запитувати. Найчас-
тіше цікавляться термінами навчання 
та розпорядком робочого дня. Щодо 
останнього, то ЛКП „Агенція з під-
готовки міста Львова до чемпіонату 
Европи з футболу 2012“ на період 
від 7 червня до 1 липня укладатиме 
угоди з волонтерами, де чітко пропи-
сано обов’язки та права обох сторін. 
Очікується, що найбільш напруженим 
періодом будуть дні від 7 до 19 червня 
(поки у Львові проходитимуть матчі). 
Саме на цей період наше місто при-
йматиме найбільшу кількість туристів 
і відвідувачів фан-зони. Після 19 черв-
ня (або й ще раніше) частина вболі-
вальників повернеться додому, якщо 
їхня команда програє, деякі поїдуть 
зі своїми командами в инші міста, де 
проходитимуть ігри чвертьфіналу й 
півфіналу. Відповідно, після 19 черв-
ня волонтери зможуть мати вихідні 
дні й коротшу тривалість робочого 
дня. Зважаючи на те, що навчання в 
усіх львівських вишах завершаться 
до 5 червня, дивує, що студенти про-
являють невелику ініціятиву. Може, 
не спрацювала реклама. На разі, з 
численних сіті-лайтів, розвішаних по 
місту, виглядає, що Евро-2012 у Львові 
чекають тільки будівельники у синьо-
жовтих спецівках.

Але щось таки 
мотивувало

Прізвище й контакти Олега Глушка 
в особливому списку Марії Чубатої. 
Його вона називає хорошим претен-
дентом на одного з лідерів волон-
терської десятки. Адже навіть такий 

поширений серед студентів стимул, 
як „добра практика спілкування для 
моєї англійської/німецької“ — не для 
нього. 

― Я вільно володію англійською, 
на певному рівні — німецькою. Але 
хочу бути волонтером під час Евро-
2012 не заради вдосконалення знань 
іноземної мови. Це мій свідомий ви-
бір, життєва позиція. Хочу допомогти 
представити наше місто з найкращого 
боку, — зазначає Олег. 

У нинішнього аспіранта Інституту 
економіки і менеджменту Політехніки 
вже є досвід волонтерства в „Школі 
рівних можливостей“. За активну 
участь у різних акціях, серед яких „16 
днів проти насильства“, „АнтиСНІД“, 
Олег отримав звання тренера. Про-
те, зазначає, його друзі волонтерами 
ставати не поспішають: хтось через 
меркантильні інтереси, хтось просто 
байдужий. 

― До громадянської свідомости не 
доросли, — жартує хлопець.

Тарас Перун, третьокурсник Ін-
ституту права та психології, — один 
із кількасот стюардів, які працювати-
муть за винагороду безпосередньо 
на „Арені-Львів“. „Загітували“ хлопця 
на засіданні студентського профкому. 
Після 10-денного навчання свій пер-
ший досвід він отримав на відкритті 
стадіону „Арена-Львів“. Під час фут-
больних матчів Україна — Австрія та 
Динамо (Київ) — Карпати (Львів) його 
залучали як одного із бази даних стю-
ардів, створеної для Евро-2012. У ході 
роботи Тарас сподівається отримати 
досвід спілкування з людьми, виходу 
з конфліктних ситуацій, поведінки в 
натовпі, який знадобиться для його 
професії юриста.

Бажання долучитися до львівської 
частини Евро-2012 виявили ще пів-
тори сотні осіб з Івано-Франківська, 
Тернополя, Рівного, а також США, 
Канади, Великобританії та Еспанії. 
Іноземці-волонтери — це, вважає 
Марія Чубата, аж ніяк не проблема. Всі 
вони з родин еміґрантів і декларують 
вільне володіння українською.

Анна ГЕРИЧ

евро-2012

Підготовка до футбольного чемпіонату Европи мала б виходити на фінішну пряму, а потрібної кількости во-
лонтерів Львів ніяк не назбирає. На середину січня бракувало понад 200 осіб. Час зголошення продовжили 

до кінця місяця. Студенти Львівської політехніки за кількістю поданих заяв — на другому місці. Лідером серед 
львівських вишів є ЛНУ імени Івана Франка

Місто шукає волонтерів, а волонтери — 
мотивації



14 ч. 2 (2762)
26 січня — 1 лютого 2012[кУЛьТУрА]

„Очима культури“ — таку  назву 
матиме спільний проєкт, запо-

чаткований Міжнародним інститутом 
освіти, культури і зв’язків з діяспорою 
НУ „Львівська політехніка“ та відо-
мим канадським літературознавцем 
і письменником, доктором славістики 
Йоркського університету в Торонто 
Марком Робертом Стехом. 

Як повідомила прес-служба На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“, проєкт має на меті насам-
перед залучити якнайширше коло укра-
їнської студентської молоді до пізнання 
культурної спадщини свого народу і 
на основі набутих знань віднайти своє 
особисте й національне „я“, утвер-
дити індивідуальну самототожність, 
самосвідомість, відчути національну 
гідність і гордість за приналежність до 
нашої духовно багатої цивілізаційної 
спадщини.

На сайті інституту вже розміщено 
цикл україномовних телепередач 
доктора Марка Роберта Стеха „Очи-
ма культури“, котрі вийшли в ефір на 
одному із канадських телеканалів 
та висвітлюють маловідомі або й 
невідомі теми української культури 
та історії. А невдовзі у Львівській 
політехніці розпочне діяти моло-
діжний дискусійний клуб. Молоді 
політехніки також хочуть налагодити 
системний діялог навколо цікавих 
культурних й історичних тем зі сво-
їми ровесниками з инших реґіонів 
України, залучивши до нього зна-
них фахівців вітчизняної і світової 
культури.

Всім, хто зацікавився проєктом, 
слід подати на адресу iiec@polynet.
lviv ua відповідну заяву, де вказати 
своє ім’я, прізвище, навчальний за-
клад, інститут (факультет) або місце 
праці та контактний телефон. 

Перший повнометражний фільм 
молодого каталонського режисе-

ра Кіке Маїльйо — фантастична дра-
ма „Єва“, який наприкінці минулого 
року вийшов на европейські екрани, 
з 19 січня до 1 лютого демонструється 
в українському перекладі і в нас. Ди-
витися цю кінопритчу якнайбільше 
пасує увечері, коли йде сніг, світять-
ся ліхтарі, дорогу перебігають живі 
пухнасті коти — тоді її футуристичні 
видива дуже суголосні з нашими 
реаліями.

...У 2041 році Алекс, відомий про-
граміст, повертається до рідного міста, 
щоб зайнятися незвичним проєктом 
для факультету робототехніки свого 
університету — створенням першого у 
світі робота-дитини. Прототипом стає 
незвичайна Єва — десятирічна донька 
його брата та колишньої коханої.

Сюжет фільму формується з кіль-
кох мелодраматичних поворотів, за 
якими, за задумом автора, стоять пи-
тання екзистенційні: „Що буде, якщо 
ми зможемо створити машини, спро-
можні до соціялізації на рівні людини? 
Що трапиться, якщо ми дійдемо до 
близьких емоційних стосунків з ними? 
Яким чином такі „нові“ взаємини 

вплинули б на „старі“? Чи викликало 
би це феномен прогресивного за-
міщення?“. Відповіді непевні, тому 
кінець картини багатозначний і роз-
митий. Хоч і напрошується висновок, 
що „можна запрограмувати все, крім 
почуттів“. А взагалі, проблематика 
кінострічки вже не нова — хто бачив 
„Двохсотлітню людину“ (режисер 
Кріс Коламбус, 1999 рік), зі мною по-
годиться.

І все ж „Єва“, як справжня жінка, 
зваблює глядача — ледь вловимою 
поетичністю (пам’ять робота скон-
струйовано з кульок, схожих на краплі 
роси), тонким гумором (чого варті 
робот-кіт і діялоги між персонажами, 
живими й рукотворними) та чарівним 
поєднанням високих технологій і він-
тажних елементів (старі будинки й 
дерева, звичайні побутові речі мирно 
вживаються з новітньою технікою). 
Півтори години біля екрана спливають 
непомітно…

Подивитися фільм ще можна в 
арт-залі „Кінопалацу“ на вулиці Теа-
тральній, 22. Розклад сеансів шукайте 
на сайті цього кінотеатру.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У Львівській філармонії відбувся 
концерт пам’яти Олександра Сло-
бодяника, одного з найвидатніших 
вихованців львівської форте-
піянної школи. Ідея проведення 
концерту-присвяти виникла ще у 
2008 році, відразу після смерти 
цього видатного піяніста, який 
останні роки жив у Нью-Джерсі. 
На концерті ж виступили дві леґен-
дарні постаті сучасної академічної 
музики, які підтримували зі Сло-
бодяником творчі та приятельські 
стосунки, — альтист Ю. Башмет та 
скрипаль В. Третьяков.

У прокат вийшов повнометражний 
фільм українського режисера 
Михайла Іллєнка „ТойЩоПройшов-
крізьВогонь“. Це перший фільм, 
створений повністю в Україні. Він 
розповідає про долю льотчика, 
якого у роки Другої світової війни 
було звинувачено у державній 
зраді і засуджено до сталінських 
таборів. Відважний льотчик втікає. 
Доля заносить його на инший кон-
тинент, де він знаходить притулок 
в індіянському племені і згодом 
стає його вождем.

28 січня у Будинку орґанної та 
камерної музики відбудеться 
унікальний концерт — „По рож-
деству“. Це щорічний захід, який 
проводять спільно з різними куль-
турними організаціями України та 
світу. Цьогоріч під час концерту 
будуть використані лише церковні 
наспіви Різдва та Богоявління, 
зібрані з рукописних Ірмолоїв 
XVI ст. Загалом, на концерті про-
лунає 15 наспівів, які виконають 
Наталка Половинка, Назар Рома-
нюк, Мирослава Рачинська, Юрій 
Ілєнков, сестра Надія (Глинська).

За матеріялами інформаґенцій

міжнародний проєкт

Дискусії навколо культури

кінострічка

Те, що не можна запрограмувати

уточнення

Станіславський 
би повірив
На Маланки до ректора та прорек-
торів Львівської політехніки завітав 
вертеп. У Маланці, Циганці, Козі, 
Лікареві, Козаках та инших героях, 
які вітали керівництво університету з 
Новим роком (за старим стилем), годі 
було пізнати студентів Львівського 
автомобільно-дорожнього коледжу!

Т. П.
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― Юлю, як Ви усвідомили, що Ваше 
покликання — сцена?
― Батьки давно помічали, що я охоче 
беру участь у різноманітних концер-
тах та инших заходах. Та ключовим 
моментом стала роль Голохвастова 
в аматорському спектаклі „За двома 
зайцями“. Власне той спектакль на-
думав створити мій батько, та чомусь 
не міг нікого знайти на цю роль. Я 
несподівано для себе запропонува-
ла: „Я зіграю Голохвастова!“. Батько 
погодився. І от я, перевдягнувшись у 
чоловічий костюм та наклеївши вуса, 
стала Голохвастовим — так відбулося 
моє перше сценічне перевтілення. 
Коли потрібно було визначатися із 
професією, мама запропонувала мені 
спробувати вступати на акторську 
майстерність.

― Збоку инколи видається, що відбір 
на космонавтику пройти легше, ніж 
конкурс на акторську майстерність 
в університеті… А Вам було легко 
пройти цей етап?
― Звісно, що складно. Але вступ на 
акторську майстерність має свої осо-
бливості: майбутній абітурієнт може 
пройти попереднє прослуховування, 
почути поради професіоналів щодо об-
раної іспитової програми на вступний 
конкурс. Наш майбутній керівник курсу 
Таїсія Литвиненко перед іспитами про-
вадила попереднє прослуховування 
абітурієнтів. Ту програму, що я привез-
ла на прослуховування — уривки з дра-
матичних творів та вірші (впереваж це 
були твори патетично-патріотичного 
характеру), вона уважно вислухала, 
а тоді сказала, що я можу спробу-
вати вступати, проте моя програма 
одноманітна, а треба показати себе у 
різних жанрах. Також порадила взяти 
до опрацювання уривок із тої ж таки 
комедії „За двома зайцями“, тільки 
вже не Голохвастова, а Проні Проко-
півни, а замість аматорської штучної 
патетики попрацювати над віршами 
Ліни Костенко….

Саме мій уривок із комедії „За 
двома зайцями“ справив позитивне 
враження не тільки на приймальну 
комісію, а й на глядачів. Серед присут-
ніх було багато професійних акторів, а 

нині моїх колег по сцені. Вони навіть 
тепер пам’ятають той уривок!

Сьогодні абітурієнти подають до-
кументи на різні, часом цілком проти-
лежні спеціяльності, а потім скаржать-
ся: „то не моє“. Я цього не розумію. 
Коли вступала, у мене не було якогось 
„запасного аеродрому“ чи думок на 
зразок „а що буде, як не вступлю?“. 
Вставши раз на обраний шлях, уже з 
нього не звертаю і намагаюсь якомога 
повніше реалізувати себе у професії.

― Сьогодні Ви граєте у поставах 
багатьох режисерів, як на камерній, 
так і на великій сцені. А чи є такий 
сценічний простір, який Ви любите 
все ж трохи більше?
― Камерну сцену люблю більше. По-
ясню чому. На великій сцені, як би там 
не було, а таки можна „сховатися“ за 
реквізит, за грим, ще якісь технічні 
пристосування. А на камерній ти весь 
наче на долоні перед глядачем, актор 
значно більше розкривається, та й 
зворотній емоційний зв’язок із залою 
ти відчуваєш глибше.

― А є улюблені ролі або чимось для 
Вас особливі?
― Я люблю всі свої ролі, бо вони всі 
цілком різні. Але особливе значення 
для мене має роль Гелени у „Вар-
шавській мелодії“, яка й сьогодні є в 
репертуарі. Це моя перша велика роль 
на сцені як професійної актриси. Я вже 
вивчила роль не тільки свого персона-
жа, а й репліки партнера по спектаклю.

― Щодо партнерів, з ким найком-
фортніше співпрацювати на сцені?
― Я люблю на сцені імпровізувати і 
мені дуже подобається, коли партнер 
підхоплює цю імпровізацію. Одним 
з таких партнерів є актриса Лідія 
Остринська. Ми разом з нею граємо 
сестер у виставі „Останній гречкосій“, 
також вона грає „мою маму“ у виставі 
„Криза“. Ми з нею можемо по-новому 
обіграти якісь епізоди, звичайно ж, не 
порушуючи концептуального задуму 
режисера. Також комфортно співпра-
цювати зі своїми колишніми одногруп-
никами, які сьогодні теж виступають 
на заньківчанській сцені: Марічкою 
Шумейко, Наталкою Поліщук, Юрком 
Волинським.

― А були такі партнери, які викли-
кали у Вас якусь боязнь: а раптом я 
не зможу поруч з ним добре зіграти 
свою роль?
― Ні. Ми отримали таке своєрідне 
„щеплення“ від подібних страхів. У 
нашій дипломній роботі — виставі 
„Суботня вечеря“ моїм партнером 
був Федір Стригун. Він має справжній 
педагогічний хист не тиснути на парт-
нера своїм авторитетом, а навчити на-
віть недосвідченого, допомогти йому 
максимально розкрити свій талант. У 
нашій нещодавній прем’єрі — „Мина 
Мазайло“ моїми партнерами були Лі-
дія Остринська та Богдан Козак. Богдан 
Миколайович теж спочатку викликав 
у мене певну боязнь, адже він пред-
ставник цілком иншого акторського 
вишколу. Але все виявилось не так 
страшно. Він инколи пропонував мені 
прийти за пів години до загальної 
репетиції, окремо опрацювати з ним 
певні епізоди, часто обґрунтовуючи, 
опираючись на европейську теоретич-
ну базу, чому ця мізансцена має бути 
саме така, а не инакша.

― Чи Ви вважаєте себе щасливою 
людиною?
― Так, адже завдяки своїй професії 
я маю унікальну можливість вдоско-
налювати себе і приносити радість 
людям, що для актриси є найвищою 
нагородою.

Оксана ПАЛІЙ

у пошуках нових облич

Бесіда з Юлією Михайлюк, наймолодшою актрисою Національного академічного 
українського драматичного театру імени Марії Заньковецької

„Найвища нагорода — приносити  
радість людям“
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Перші срібні медалі потрапили до 
скарбнички нашої збірної команди у 
суботу — їх вибороли у змаганнях фігу-
ристи — танцювальний дует харків’ян 
Олександра Назарова й Максим Нікітін 
та Ярослав Паніот в одиничному катан-
ні. Володаркою третьої срібної медалі 
стала Марія Долгополова, яка разом 
із партнерами змішаної естафетної 
команди — двома представниками 
Китаю (дівчина і хлопець) та юнаком 
з Великобританії показала другий ре-

зультат на дистанції три тисячі метрів 
у змаганнях із шорт-треку.

Але варто, крім того, відзначити 
біатлоністку Анастасію Меркушину, 
яка була найкращою серед українських 
біатлоністок. 17-річна спортсменка фі-
нішувала у спринтерській гонці чотир-
надцятою, а в гонці переслідування — 
вісімнадцятою. Сергій Дроздов посів 
12-те місце за підсумками стрибків на 
лижах з трампліну, а Віталій Марченко 
показав 14-ий результат у лижному 
двоборстві.

До складу нашої команди входили 
і львів’яни — санники Олена Стецків і 
Антон Дукач, який, до речі, мав честь 
бути ще й прапороносцем нашої збір-
ної на відкритті Олімпіяди. В змаганнях 
на одномісних санях Олена посіла 
дев’яте місце, а Антон — четверте. 
У фінальному протоколі зі санного 
спорту українська збірна була сьомою.

В Олімпіяді взяли участь понад 
одна тисяча спортсменів із 67 країн 
світу. Всього медалей завоювали 
спортсмени 21 країни. Вперше золоту 
медаль на зимовій Олімпіяді виграв 

лижник із Марокко. Лідером у списку 
країн-переможців за кількістю здобу-
тих медалей стали Німеччина, Китай, 
Австрія та Південна Корея. Україна 
посіла 25 загальнокомандне місце 
(без урахування нагород у змішаних 
командних турнірах).

Олімпійський вогонь погас, щоб 
знову спалахнути вже у 2016 році в 
норвезькому Ліллехаммері.

Н. Я.

Календар національних зма-
гань лучників розпочався з 

проведення у Черкасах (9 — 13 
січня) Чемпіонату України серед 
дорослих та юніорів у приміщен-
ні. Львівські лучники домінували 
у переважній більшості дисци-
плін і перемогли у загальноко-
мандній першості.

Короткий перелік призових 
місць львів’ян виглядає так: в 
особистій першості Катерина Со-
коленко посіла друге місце серед 
жінок, а Маркіян Івашко — третє 
місце серед чоловіків. У юніорів пер-
ше місце в особистій першості посів 
Віталій Комонюк, а друге — Георгій 
Іваницький.

У чоловіків у командних змаганнях 
на першу сходинку піднялася перша 
збірна команда Львівської области, 

а на другу — друга. Крім цього, осо-
бливістю змагань стало те, що перша 
збірна команда нашої области, у 
складі якої Маркіян Івашко, Ярослав 
Мокринський та студент четвертого 
курсу Інституту будівництва Львів-
ської політехніки Євген Марченко, 

встановила новий командний 
рекорд України, Европи та сві-
ту — 239 очок із 240 можливих. 
До речі, і попередній світовий 
рекорд у цій дисципліні також 
належав українським лучникам, а 
тепер з гордістю можна визнати, 
що господарями нового світового 
рекорду зі стрільби у приміщенні 
стали лучники суто львівські.

Жіноча команда Львівської 
области посіла третє місце. Наші 
юніори були другі, перша та дру-
га команди львівських юніорок 
поділили, відповідно, першу та 

другу сходинку п’єдесталу пошани. 
До складу першої юніорської команди 
Львівської области входила студентка 
третього курсу Інституту архітекту-
ри Львівської політехніки майстер 
спорту Ірина Дубас, яка у командній 
першості посіла перше місці, а за 

біла олімпіяда

Трохи „срібла“ з Інсбрука для України

Перші зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Інсбруку завершилися цієї неділі. 
Для української збірної вони довший час були неуспішні, бо не приносили 

ні „золота“, ні „срібла“, ні навіть „бронзи“, хоч загалом хлопці й дівчата висту-
пали непогано і в деяких видах спорту були за крок до перемоги. І лише на 
вихідних ситуація суттєво змінилася…

стрільба з лука

Львів’яни вдало відкрили спортивний сезон
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Перше, що слід усвідомити, аби до-
лучитись до фізкультури і спорту: 
не варто чекати понеділка. Друге — 
знайти добрий стимул і виробити 
мотивацію і третє — склавши план 
дій, таки діяти.

Можливо, мотивацією до занять 
стануть знання певних фактів: фізичні 
вправи сприяють позбавленню за-
йвих кілограмів, покращують стан 
шкіри й поставу, піднімають настрій, 
зменшують ймовірність простуд, а 
також завдяки ліпшому сну вночі 
додають енерґійности вдень. Сти-
мулювати ж здатен результат, який 
хочеться отримати. Ось тільки мусите 
об’єктивно оцінити кількість часу й зу-
силь, необхідних для цього, і розумі-
ти, що великі перемоги складаються 
з перемог малих.

Спочатку, ймовірно, доведеться 
себе вмовляти і так, знову ж ймо-
вірно, ви будете робити тиждень, а 
то й два, бо нова звичка формується 
упродовж 21 дня. Але потім, коли 
з’являться перші результати, радости 
не буде меж і тіло саме проситиме 
щоденних навантажень.

Ще кілька стимулів для почат-
ківців: друг-однодумець, нагороди 
за досягнуте, диски з відповідною 
музикою і комплексом вправ, моти-
вуючі відео в інтернеті, абонемент 
у фітнес-клуб. Разом, як свідчить на-
родна мудрість, і батька легше бити, 
не кажучи вже про те, щоб робити 
щось приємне. А спорт — це насампе-
ред не користь для тіла, а приємність, 
якої не варто себе позбавляти. Якщо 
вам важко сприймати його так, то 
знайдіть друга чи тренера, який має 
це переконання і ладен допомогти 

вам повірити в себе і свої можливості. 
Нехай зранку він телефонує і збадьо-
рює до розминки, ходить з вами на 
стадіон чи у спортклуб. Щодо нагород 
за досягнуте, то це мають бути одно-
значно не торти, але щось важливе 
для вас і бажане — поїздка, покупка, 
зустріч. Музика, відео теж створюють 
відповідний фон, налаштовують ро-
зум на хвилю потрібности робити те, 
що задумав, і при перших невдачах чи 
труднощах не здаватися. Ну і абоне-
мент — то взагалі суперовий стимул: 
шкода заплатити кровно зароблені 
гроші й потім не ходити або ходити 
абияк і щоразу чути запитання від 
колег, де ви пропадали, допоки вони 
займались.

Переходимо до плану дій. По-
етапність і легкість — його засадничі 
принципи. Насамперед йдемо у 
спортивний магазин і купуємо собі 

гарний одяг для тренувань — сама 
атмосфера магазину надихає на 
нове життя, де нема місця для від-
мовок і ліні. Наступний крок — вибір 
спорту, яким охота займатись, або 
вибір фітнес-центру, де вас ліпше зо-
рієнтують у ваших бажаннях. Занадто 
несміливим і трудоголікам залиша-
ється займатись вдома й не забувати 
про стимули, перелічені вище. Далі 
пишемо (це дуже важливо, бо мов-
лене слово вилетіло — не впіймаєш) 
на папері про свій намір і тримаємо 
написане на видноті. Намір повинен 
формуватися з невеличких завдань. 
Скажімо, привчати себе бігати треба 
поступово: вигулювання собаки або 
швидка ходьба впродовж 15 хвилин, а 
через два тижні — біг хвилину-дві, на-
ступного дня — чотири, п’ять, допоки 
не досягнете бажаного кілометражу.

І пам’ятайте: плануючи одну ціль 
(дуже конкретну), не варто паралель-
но думати про другу. Власне через те, 
що ми спроможні відразу високо ста-
вити перед собою планку (пробігти з 
першого разу 2 кілометри, сто разів 
присісти, за тиждень накачати прес і 
т. ін.), задумувати досягнення кількох 
цілей одночасно (з наступного тижня 
почати бігати, записатися в басейн, 
приймати контрастний душ і ще, і 
ще…) та маємо недостатню мотива-
цію („треба багато всього вивчити, 
а я втомлений і до стадіону далеко, 
і, взагалі, в мене болить голова…“), 
всі наші наміри дружити зі спортом 
зазнають переважно фіаско. Але ви 
тепер знаєте, чому так стається, і у 
новому році вже не повторите старих 
помилокJ.

Наталя ЯЦЕНКО 

вдалий виступ в особистій першості 
вона отримала право брати участь 
у навчально-тренувальному зборі 
перед Чемпіонатом світу серед до-
рослих та юніорів у приміщенні, який 
буде проведено у Лас-Веґасі (США) з 
5 до 9 січня цього року.

Друге місце після завершення 
Чемпіонату України серед дорослих 

та юніорів у приміщенні виборола 
Харківська область, лучники якої є 
одвічними суперниками львів’ян, а 
третє — Чернівецька.

Нагадуємо, що українські лучники 
вже вибороли ліцензії для участи у 
Літніх олімпійських іграх, які відбу-
дуться влітку в Лондоні. Тому всі їх 
виступи на національних та міжнарод-

них змаганнях розглядаються у фокусі 
відбору потенційних кандидатів до 
складу національної команди України 
та шансів у боротьбі за призові місця 
на Олімпіяді.

Олександр КАЛИНІЧЕНКО,
президент Львівської обласної 

федерації стрільби з лука,
доцент Львівської політехніки

здоровий спосіб життя

Після святкових застіль тіло особливо потребує руху. Тому темою нашої розмови цього разу буде фізична 
активність — як, нарешті, почати робити зарядку чи більше — зайнятись спортом і не кинути свої починання 

на півдорозі.

Великі перемоги складаються з малих 
перемог над собою
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Кросворд
Горизонтально:
4. Здичавілий свійський кінь у Північній 
Америці. 9. Бігун на короткі дистанції. 
10. Шеф іноземної розвідки, який на 
території певної держави спрямовує 
діяльність своїх аґентів. 11. Рудий 
тарган. 13. Фортеця на правому березі 
Дніпра на півдні України, будівництвом 
якої, на замовлення польської шляхти, 
керував Гійом де Боплан. 14. Щось 
нерозумне, без усякого змісту; нісеніт-
ниця, безглуздя. 15. Титул правителів 
стародавнього Єгипту. 16. Кохана 
Гамлета. 17. Ортопедична устілка, яку 
вкладають у звичайне взуття через 
плоскостопість. 20. Конус з трубкою, 
яким користуються для переливання 
рідини в посуд з вузькою шийкою. 
21. Ріка в азійській частині Росії, на 
якій стоїть місто Омськ. 24. Найбільше 
відхилення тіла, що коливається від по-
ложення рівноваги; розмах коливань. 
28. Нідерландський фізик, творець 
електронної теорії й електродинаміки 
рухомих середовищ, лавреат Нобелів-
ської премії 1902 року. 29. Вихровий 
рух атмосфери із зменшенням тиску 
повітря від периферії до центра ви-
хору, який супроводжується великою 
хмарністю та опадами. 32. Політична 
організація, спілка. 33. Інструмент для 
нарізання зовнішньої різьби. 34. Фрукт 
кулястої форми. 35. Власник землі, ґаз-
да, хазяїн. 36. Уклін із присіданням на 
знак вдячности чи привітання. 37. Сві-
доцтво про народження.

Вертикально: 
1. Розділ у газеті, журналі. 2. Одиниця 
виміру тілесного кута. 3. Перерва між 
двома діями вистави, між відділами 
концерту. 5. Вождь повстання рабів 
у Стародавньому Римі в І ст. до н. е. 
6. Парламент у Швеції. 7. Герой Тро-

янської війни, цар Ітаки. 8. Властивість 
тіла зберігати стан спокою або прямолі-
нійний рівномірний рух, поки зовнішня 
сила не виведе його з цього стану. 
12. Заходи, яких уживає нелегальна 
організація для збереження в таємниці 
своєї діяльности. 14. Пом’якшення дії 
поштовхів, ударів у машинах, літаках 
за допомогою спеціяльних пристроїв. 
18. Невеликий автомобіль, сконструйо-
ваний як легковий, у якому задню час-
тину пасажирського салону замінено 
відкритим кузовом. 19. Місто в Естонії, 
колишня назва якого Дерпт. 22. Вста-
новлений державою обов’язковий збір 

з населення, підприємств, організацій; 
чинш. 23. Таємна державна поліція у 
гітлерівській Німеччині. 25. Людина, 
зосереджена на своїх внутрішніх пере-
живаннях, недостатньо зацікавлена зо-
внішнім світом. 26. Оптичний прилад, 
який використовують при вадах зору 
або для захисту від сонця. 27. Область 
в Італії, адміністративним центром 
якої є Флоренція. 30. Духовий музич-
ний інструмент. 31. Персонаж опери 
Дж. Верді „Трубадур“, прийомний син 
циганки Азучени.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Я Л И Н К А К О Л Я Д К А
Р Е П Е Г
М А С К А Р А Д П П І Р
А З О Т Н О Г А Т А А
Р У К А В И Ч К А О Р Т
О А Р А С Т У С
К Л Р І К А Р
Л Ь О Н А М А
И Р А К Е К
С Б И Н А

П Е Д І А Т Р Т О Т Е М
Н Т У О О Н П Б

А К В А Л А Н Г Н Е Р П А
Д О У А І Р Л
І М О Т О Р О Л А А

Відповіді на сканворд, 
опублікований  
у числі 40 за 2011 рік

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 1

Горизонтально: 1. Діамант. 3. Коляд-
ка. 5. „Арсенал“. 7. Пачка. 9. Хроніка. 
10. Метро. 12. Аріадна. 14. Запаска. 
16. Прага. 17. Нонет. 18. Коломбо. 
19. Карпо. 21. Факел. 24. Диктант. 
25. Казарма. 27. Актор. 28. Асфальт. 
30. Росія. 31. Лісабон. 32. Пелікан. 
33. Анталія.
Вертикально: 1. Дідух. 2. Тесла. 
3. Качка. 4. Аромат. 5. Аріозо. 6. Лит-
ва. 7. Перспектива. 8. Афіна. 10. Му-
сон. 11. Орнітологія. 13. Дракула. 
15. Полонез. 20. Оскар. 21. Фурор. 
22. Отофон. 23. Скальп. 24. Дятел. 
26. Аксон. 28. Амбра. 29. Талія.

J J J
― Мій безробітний чоловік мріє про автомобіль 
і навіть телевізор називає „коробкою передач“.

J J J
― Алло, міліція? Я на трасі збив козла! Що мені 
робити?
― Ну, перетягніть його на узбіччя…
― А з його мотоциклом що робити?

J J J
― Не всім щастить зустріти справжнє кохання!
― Коли до мене прийшло справжнє кохання, мені 
пощастило двічі.
― Як це?
― Дружини в той час не було вдома!
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один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
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З ювілеєм вітаємо завідувача ла-
бораторії кафедри аналітичної хімії 
ІХХТ Львівської політехніки 

Лідію ГРИЦЕНКО.
Радісно друзям сьогодні складати 
Щирі вітання в знак славної дати!
Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усміх не зникне з обличчя ніколи!
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови цю прекрасну людину! 

Хіміки-аналітики

[рЕкЛАМА ТА ОГОЛОшЕННЯ]

Щиро вітаємо з Днем народження
проректора з науково-педагогічної 
роботи

Дмитра Васильовича  
ФЕДАСЮКА.

Нехай доля щедро обдаровує Вас міцним здоров’ям,
радістю, миром і всілякими земними гараздами.
Хай завжди поряд буде надійна підтримка
рідних, вірних друзів і колег.
Нехай Вас супроводжує тепло, ніжність,
щастя і любов близьких Вам людей.

Многая літа! Многая літа!

ч. 1 (2761)
18 — 25 січня 2012

Колективи Інституту післядипломної 
освіти та деканату перепідготовки спеція-
лістів Львівської політехніки висловлюють 
глибоке співчуття провідному фахівцю 
деканату Валентині Володимирівні Дробіт 
з приводу тяжкої втрати — смерти її 

матері.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачений диплом ВК № 2822422, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гаврилюка Олександра 
Олександровича;
утрачений студентський квиток ВК № 07009670, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Трембача Богдана 
Ростиславовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Яриш Ольги Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бондарчук Анастасії Леонідівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гульчук Аліни Олексіївни;
утрачений студентський квиток ВЕ № 476364, 
виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ріпака Олега Миколайовича;
утрачений студентський квиток ВК № 07595857, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Кисельова Владислава 
Олександровича;
утрачений студентський квиток № 07009215, ви-
даний Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Алілуйка Ігора Олександровича;
утрачений студентський квиток ВК № 06298846, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Боймука Сергія 
Леонідовича;
утрачений студентський квиток ВЕ № 08622705, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Тарасюк Світлани 
Олегівни;

утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Смолінг Лесі Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Козак Катерини Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Короля Світозара Руслановича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Оліярчика Володимира Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Коваль Ярини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Турок Наталії Павлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Глушик Анастасії Степанівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Білик Яни Валеріївни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Куліш Уляни Ігорівни.

оголошення

Вшануймо пам’ять 
жертв Голокосту
Згідно з резолюцією 60/7 Генераль-
ної Асамблеї ООН та постановою 
Верховної Ради України 27 січня 
вважається міжнародним днем 
пам’яти жертв Голокосту. 

Львівські єврейські організації 
при підтримці обласної і міської 
влади 27 січня о 14.00 проводять 
мітинг біля пам’ятника жертвам 
єврейського ґетто (пр. Чорновола, 
біля палацу культури ім. Гната Хот-
кевича).

Реґіональний науково-освітній 
Центр з вивчення проблем Голодо-
мору і Голокосту Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ 
спільно з міжнародним Центром 
„Голокост“ ім. доктора А. Шварца 
звертаються до всіх студентів, які не 
байдужі до цієї події, взяти участь 
у заході.

Автобус чекатиме біля шлаґ-
баума ІІІ навчального корпусу 27 
січня о 13.30. 

Реґіональний науково-
освітній Центр з вивчення 

проблем Голодомору і Голокосту



„Візьми мене в очі“
Перше місце у номінації „Портрет“.  
Іван Іщенко, студент ІV курсу ІГДГ

Фотоконкурс  
„Зупини щасливу мить!“


