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Ірина Прокопій, студентка першого року навчання маґістратури Ін-
ституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Я бачу поліпшення вже“
Чемпіонат вже впливає позитивно, бо відремонтували дороги, 
покращується інфраструктура міста, побудували новий стадіон, 
готелі. Переконана, що люди, які приїдуть сюди, будуть захоплені 
нашим містом. Думаю, завдяки зацікавленню нашою країною, по-
кращиться й рівень життя. Є певні незручності, але можна трошки потерпіти задля події 
такого масштабу. Я не вболівальник, але все ж буду відстежувати ігри, бо це знакова подія 
в історії нашої країни, яку треба бачити і знати. 

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[ваша Думка]

Чи вплине Евро-2012 на імідж нашої країни?

За останні роки, якщо вірити 
соціологічним дослідженням, 
рейтинги україни в різнома-
нітних сферах дуже понизи-
лися. Ми перші хіба в усьому, 
що шкодить здоров’ю — 
поширення ВІЛ-СНІДу, 
дитячому алкоголізмі та ин. 
Окрім цього, Україна у світі 
асоціюється з негативними 
політичними процесами та 
заробітчанами.

Цього літа кожен українець ма-
тиме чудову нагоду переко-
нати світ, що попри не надто 
високий економічний рівень, 
ми висококультурна і духовно 
зріла нація. Можливо, в нас 
не будуть настільки ком-
фортабельні готелі, не такі 
ідеальні дороги і транспорт, 
як у европейських країнах, а 
деяким вболівальникам вза-
галі доведеться випробувати 
себе в ролі студентів — меш-
кати у звичайних університет-
ських гуртожитках, але, пере-
конана, що перші враження 
зміняться після спілкування з 
людьми. 

Найбільше тішить, що пере-
важна більшість українців 
очікують на чемпіонат саме 
для того, щоб покращити 
сприйняття нашої держави 
у світі. Людям не стільки 
йдеться про якісь економічні 
переваги чи перспективу 
інвестування в майбутньому, 
скільки продемонструвати 
нашу культурну спадщину, 
традиційну щирість, відкри-
тість і освіченість, яка не по-
ступається високо розвину-
тим країнам, та довести, що 
українці — европейська нація 
зі збереженою духовністю.

микола Брич, студент четвертого курсу Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Це неабияка подія“
Для міста і країни це неабияка подія. Багато людей, які досі не 
знали нічого про Львів, будуть бачити цю всю красу, поділяться 
враженнями з иншими людьми. Хоча є й певні мінуси, перш за 
все — величезний наплив туристів, і містові досить непросто буде 

витримати таке навантаження. Я шукатиму можливість потрапити на чемпіонат, оскільки 
ця подія дуже знакова і запам’ятається на все життя. Можливо, поїду в инші міста, де про-
ходитимуть ігри, чи до Польщі. 

Людмила Баран, студентка четвертого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Враження про нашу країну залежить  
від кожного з нас“

Про Україну почнуть більше говорити, люди дізнаються, де взагалі 
наша країна знаходиться. Але якими саме будуть враження, залежить 
від кожного з нас. Багато країн після Евро мали позитивні зміни у 
своєму розвитку та економіці. Я записалася у волонтери, щоправда 

не знаю, чи пройду відбір, але мені така безпосередня участь була б надзвичайно цікава, 
бо це добра нагода познайомитися з представниками різних країн. Звичайно, є і певний 
негатив: минулого літа в нас були коротші канікули через те, що навчальний рік має швид-
ше завершитися, студенти змушені звільнити гуртожитки і ми в пришвидшеному режимі 
складатимемо сесію. 

володимир Ільків, вчитель фізичного виховання:

„Маємо показати,  
що ми — европейці“

Про нас дізнається Европа і весь світ загалом. Багато людей від-
відають наші видатні місця, побачать, що тут живуть нормальні 
европейці, а не якісь дикуни. Тому маємо показати себе з най-
кращого боку і створити власний европейський імідж, адже ми — 
частина Европи. Сподіваюся, що думки про нас зміняться в позитивний бік, а про Львів 
і львів’ян насамперед. Я працював кілька років гідом, і коли сюди приїжджали туристи 
зі Східної України, то поверталися звідси лише з найкращими думками і враженнями 
про західний реґіон. Обов’язково шукатиму можливість потрапити на матчі. Якщо ж 
ні, то відстежуватиму ігри по телебаченню, бо не просто цікавлюся футболом, а й сам 
граю регулярно. 
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Для деяких політехніків цей тиждень розпочав-
ся не тільки сонячно-морозяним настроєм: 71 

випускник-маґістр Інституту гуманітарних і соціяль-
них наук запам’ятає понеділок 30 січня 2012 року як 
день, коли він урочисто отримав диплом.

Документи про освіту новоспеченим фахівцям зі 
соціології, соціяльної роботи та консолідованої інфор-
мації (13 дипломів з відзнакою) вручили проректор 
Політехніки Богдан Моркляник і директор ІГСН Ярина 
Турчин. Наставники побажали молодим людям про-
фесійної самореалізації та віри в себе. Ярина Богданів-
на, зокрема, зазначила: „Тільки наука, знання і праця 
дозволять вам досягти успіху… Завжди кажіть собі: я 
зможу, я буду першим, я буду лідером!“.

І. Ш.

Минулого тижня, 26 січня, у Львів-
ській політехніці відбувся другий 

тур міжнародного чемпіонату з пере-
гонів роботів „Roborace“ 2011/2012. 
І хоч політехніки не перемогли, але 
змагального й винахідницького духу 
та гарних емоцій вистачило всім — і 
учасникам, і глядачам. Крім того, 
було встановлено рекорд: робот здо-
лав дистанцію — десять кіл траси з 
перешкодами — за 3,51 хв. Золото 
додому повезла команда TopNode-2 
з Івано-Франківська

У другому турі змагань участь 
взяли команди з Тернополя, Львова, 
Івано-Франківська, Чернівців і  Брес-
та (Білорусь). Дійство відбувалося у 
приміщенні студентської бібліотеки 
Політехніки — партнера та спонсора 
заходу. Спершу команди мали пройти 
кваліфікацію, а тоді — на старт. У від-
біркових заїздах роботи мали пройти 
10 кіл якнайшвидше, долаючи при 
цьому динамічні перешкоди, тобто 
инші машини. Шестірка найкращих 
„виїхала“ у фінальний заїзд. За його 
підсумками, золото й срібло здобули 
франківці з ТopNode-2  й TopNode, а 
бронзу — білоруси зі SRS-Ericpol. Пе-
реможці одержали апаратні засоби, 
процесори від компаній-партнерів 
змагань — тож зможуть і далі розви-
вати навички в галузі робототехніки й 
інформаційних технологій.

Як слушно зауважив на відкритті 
змагань проректор Політехніки Дмитро 
Федасюк, робототехнікою зацікавлю-

ється дедалі більше студентів. Так, у 
другому турі Політехніку представляло 
п’ять команд —вихованці кафедр спеці-
ялізованих комп’ютерних систем (ІКТА) 
та фотоніки (ІТРЕ). І хоч до політехніків 
фортуна була не надто привітна (дехто 
не пройшов кваліфікацію, дехто не 
здолав трасу, а найвищими стали лише 
п’яте й шосте місця), проте спудеї дуже 
цінують саму участь у змаганнях.

За словами досвідченого робото-
техніка Андрія Пушкаренка („Fotonika“), 
перегони роботів — нагода застосува-
ти знання на практиці, подивитися 
на розробки нших. „Roborace“ — це 
справді добрий майданчик для обміну 
інформацією, практики і знайомств. 
Скажімо, студент КІ-45, капітан Crazy 
Turtle Андрій Бойчук розповів, що 
представники однієї з компаній за-
пропонували команді навчальні ма-
теріяли та підтримку. До речі, цього 
разу була й теорія: представник ком-
панії Cypress Semiconductor прочитав 
учасникам чемпіонату лекцію на тему 
„Мікропроцесорні системи керування 
електроприводом“. Як зазначив голо-
ва Асоціяції робототехніки в Україні 
(організатор змагань) Назар Круцке-
вич, таке навчання стане невід’ємною 
частиною проведення „Roborace“, і 
фахівці провідних ІТ-компаній надалі 
ділитимуться власним досвідом з 
юними робототехніками.

Подивитись на змагання роботів 
прийшло чимало люду: студенти, ви-
кладачі, діти… Уважно, професійним 
оком за дійством спостерігав і завідувач 

кафедри СКС професор Роман Дунець:
— Користь від таких змагань над-

звичайно велика: тут студенти інтегру-
ють знання з різних фахових дисциплін 
і скеровують у єдине ціле, ефект нав-
чання й практикування — великий. 
Цього разу наші команди не в лідерах 
(хоч раніше й перемагали), бо засто-
совували принципово нові підходи об-
робки зображень. І це добра стартова 
точка, яка дозволяє думати, що і як 
варто вдосконалити.

Про новаторство команди N-iX Racers 
розповів її капітан Дмитро Наумов:

— На цьому етапі є два типи ма-
шин — одні „слідкують“ давачами 
за чорною лінією на трасі і їдуть по 
ній, а инші, з допомогою оптичних 
дальномірів, „орієнтуються“ на дані 
про відстань до бортів. Якщо тут гарно 
відпрацювати алгоритм, робот буде 
поводити себе цілком адекватно. Ми 
ж вперше на змаганнях використали 
новий підхід: поставили камеру, з до-
помогою якої робот „відслідковує“ кут 
нахилу лінії до горизонталі і рухається 
відповідно до цих даних. Проблема в 
тому, що ми використали мобільнний 
телефон, який дає певну затримку в 
обробці даних, відповідно, й у видачі 
результатів. Тож наразі не вдалося 
досягти великої швидкості. Будемо 
вдосконалювати нашу систему: плану-
ємо поєднати систему оптичного роз-
пізнавання з давачем-дальноміром. 
І набиратимемо швидкість.

Ірина ШУТКА

вручення дипломів

„Завжди кажіть собі: я зможу“

перегони роботів

Roborace: кому — призи, кому — досвід,  
кому — видовище
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Поважні ювілеї зазвичай спонука-
ють до підбиття певних підсумків. 

І що поважніший ювілей, то більше 
спогадів, особливо якщо цей ювілей 
колективний, як, наприклад, 90-ліття 
кафедри технології машинобудуван-
ня.

З цієї нагоди в Інституті інженерної 
механіки та транспорту минулого тиж-
ня чотири дні тривала всеукраїнська 
конференція „Прогресивні технології в 
машинобудуванні“, в якій взяло участь 
близько 50 гостей, колег із провідних 
українських вишів (Харкова, Доне-
цька, Луганська, Луцька, Тернополя, 
Закарпаття, Дрогобича та Львова), 
працівників та випускників кафедри 
(серед них — генеральний директор 
Львівського автобусного заводу Ігор 
Малець), Інституту інженерної меха-
ніки та транспорту.

Відкриваючи пленарне засідання, 
проректор Львівської політехніки Дми-
тро Федасюк, директор ІІМТ Зіновій 
Стоцько привітали колектив кафедри 
з поважним ювілеєм. Також надійшли 
привітання від заслуженого діяча 
науки і техніки, лавреата Державної 
премії Анатолія Гаврилишина, ректора 
Луцького НТУ Віктора Божидарника, 
директора механіко-машинобудівного 
факультету НТУУ „КПІ“ Миколи Боби-
ра та завідувача кафедри технології 
машинобудування цього вишу Юрія 
Петракова.

Зіновій Антонович особливо тепло 
згадував про розвиток кафедри, адже 
й сам свого часу вступив до Політехні-
ки саме на спеціяльність „Технологія 
машинобудування“:

― Я мав можливість тривалий час 
контактувати з тою кафедрою, спів-
працювати. Тому переконаний, що це 
одна з найважливіших кафедр не лише 
на колишньому механічному факуль-
теті, потім механіко-технологічному, а 
тепер в Інституті інженерної механіки 
та транспорту, а й в усій Львівській 
політехніці. На її базі в 1962 році було 
створено ще дві — автоматизації й 
комплексної механізації та електро-
нного машинобудування.

Директор ІІМТ згадав засновників 
кафедри (від часу її створення 1 жовтня 
1921 року до 1945 року нею керував 
професор інженер Едаврд Ґайслер, 
тогочасна назва — кафедра механічної 
обробки металів), про корифеїв (про-
фесора Авраама Рабиновича — одного 

з фундаторів вібраційної техніки та ві-
бротехнологій, розробки якого демон-
струвались на наукових виставках Евро-
пи; професора Маркіяна Медвідя, який 
заклав наукову школу, відому в усьому 
СРСР), про завідувачів (професора Юрія 
Іванова, доцента Володимира Гурея, 
професора Віктора Шабайковича, про-
фесора Івана Афтаназіва, нинішнього 
завідувача Ігора Грицая, який очолює 
кафедру від 2004 року).

Під час секційних засідань учас-
ники заслухали наукові доповіді з 
різноманітних проблем сучасного ма-
шинобудування та новітніх технологій. 
Відбувся обмін науковими ідеями, 
досягненнями та новинами в галузі 
механообробки, методів формоутво-
рення та поверхневого зміцнення де-
талей машин. Доповіді були настільки 
змістовні, що разом із відповідями 
та питаннями деякі виступи тривали 
більше години.

Розповідаючи про сучасне маши-
нобудування, завідувач кафедри про-
фесор Ігор Грицай відзначив, що на су-
часному етапі принципово змінюються 
підходи та критерії створення машин, 
докорінних змін зазнає техніка, техно-
логія та організація виробництва:

― Нові напрями, об’єднані за-
гальною назвою „високі технології“, 
базуються на розробленні та впро-
вадженні високопродуктивних енер-
го- та матеріялоощадних технологій, 
випуску все досконалішої та якіснішої 
продукції в умовах ринкової еконо-
міки. Розвиток високошвидкісного 
різання, методів формоутворення 
нарощуванням об’ємів, а не зняття 
стружки (швидке прототипування), 
інтегровані комп’ютерні системи 

дизайну виробів — проєктування 
спорядження — програмування та їх 
виготовлення на верстах з ЧПК з 6-8 
керованими координатами висува-
ють нові вимоги до рівня наукових 
досліджень, якості підготовки висо-
кваліфікованих інженерів-технологів. 
Проте реальні можливості кафедри 
обмежуються дослідженнями у тра-
диційних напрямах, що стосуються 
макро- та мікро-середовищ, у той же 
час перехід до нанорівнів можливий 
лише за умов потужного фінансування, 
залучення значних бюджетних коштів 
у майбутньому.

Для вдосконалення навчального 
процесу та розвитку науки 2010 року 
на ЗАТ „Полімер-Електрон“ (гене-
ральний директор — Володимир 
Мурава), дочірньому підприємстві 
ВАТ „Концерн-Електрон“, організовано 
філію кафедри. Завдяки такій співпраці 
викладачі та студенти мають можли-
вість працювати з найсучаснішим об-
ладнанням виробництва США та Япо-
нії. На цьому підприємстві викладачі 
Львівської політехніки читають лекції, 
проводять практичні та лабораторні 
заняття з професійно-орієнтованих 
навчальних дисциплін кафедри, а до 
навчального процесу залучено висо-
кокваліфікованих виробничників.

Підсумовуючи, Ігор Євгенович 
відзначив: перша впродовж багатьох 
десятиліть науково-технічна конфе-
ренція, організована кафедрою ТМБ, 
пройшла успішно, про що свідчать від-
гуки її учасників і гостей та одностайне 
рішення — зробити такий захід у стінах 
Львівської політехніки регулярним.

Тетяна ПАСОВИЧ

[СтуДІї]
наукові зустрічі

Кафедрі технології машинобудування — 90
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Після того, як подання на розгляд Верхо-
вної Ради лише одного проєкту Закону 
„Про вищу освіту“, який розробляв нардеп 
Максим Луцький, викликало протести сту-
дентів, Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров ініціював обговорення проєктів 
реформування вищої школи 24 січня з 
ректорами вишів та представниками сту-
дентських громадських організацій.

Народний депутат Леся Оробець зая-
вила, що на цей захід студентські організа-
ції ретельно сортували і відбраковували. 

Результатом консультацій Прем’єра 
з громадськістю стало доручення глави 
Уряду створити оперативну робочу групу, 
яка доопрацює зазначений проєкт закону. 
Робочу групу очолив в. о. ректора НТУ 
„Київський політехнічний інститут“ Ми-
хайло Згуровський, якого уповноважено 
укомплектувати її експертами. Про це 
повідомляє прес-служба КМУ.

У Львові громадське обговорення 
законопроєкту відбулося 25 січня у Прес-
клубі (прес-конференція „Урядовий за-
конопроект про вищу освіту: крок вперед, 
два назад?“) та у Львівській обласній раді 
(круглий стіл на тему „Альтернативні про-
єкти Закону України „Про вищу освіту“).

На прес-конференції перший дирек-
тор Українського центру оцінювання 
якости освіти Лілія Гриневич заявила, що 
міністерський законопроєкт є викликом 
суспільству, який спрямований не на під-
вищення якости освіти, а на централізацію 
управління вищої освіти, „закручування 
гайок“ і бажання в ручному режимі ке-
рувати вищими навчальними закладами 
перед виборами. За її словами, недоціль-
но реформувати вищу освіту частинами. 
Передовсім мали б ухвалити закон „Про 
освіту“, з якого виростали б всі инші зако-
ни. Лілія Гриневич вважає, що цей законо-
проєкт неможливо доопрацювати, а лише 
радикально змінити. Вона зазначила, що 
він матиме право на життя лише тоді, 
коли з нього вилучать ідею централізації 
системи освіти і збільшення повноважень 
профільного міністерства.

У круглому столі в обласній раді взяли 
участь голова постійної комісії з питань 
освіти та науки ЛОР Юрій Підлісний та 
заступник голови комісії Ірина Фаріон, 
ректори, проректори, науковці та пред-
ставники студентського самоврядування 
вишів Львівщини.

За словами проректора Львівської 
політехніки Юрія Рашкевича, на круглому 
столі Лілія Гриневич представила законо-
проєкт, розроблений Арсенієм Яценюком 

і Лесею Оробець, протиставивши його 
проєктам Максима Луцького та Юрія 
Мірошниченка:

― Я вважаю, що прихильникам опо-
зиційного проєкту треба співпрацювати з 
Мірошниченком, тому що концептуально 
ці проєкти є близькі, окрім цього, в проєкті 
Мірошниченка деякі аспекти (наприклад, 
громадське управління в освіті) опрацьова-
ні краще. Ці проєкти могли би доповнити 
один одного. Серед переваг проєкту Яце-
нюка є те, що в ньому єдиному згадується 
Европейська кредитно-трансферна сис-
тема, нема такого застарілого поняття як 
нормативний термін навчання.

Юрій Рашкевич вважає, що головна пе-
ревага цих законопроєктів у тому, що у них 
ідеться про винесення за межі міністерства 
органів, які контролюють якість освіти, тоб-
то створення реальної системи зовнішнього 
забезпечення якости. Адже ніде у світі за 
якість освіти не відповідає міністерство, за 
це відповідає навчальний заклад.

З иншого боку, в міністерському законі 
добре відпрацьовано інструментарій — 
класифікація навчальних закладів, права 
вчених рад тощо. Водночас міністерство 
перебирає на себе забагато повнова-
жень. Загалом, проєкти Мірошниченка і 
Яценюка більше відповідають завданню 
реформування вищої освіти.

Представники недержавних навчаль-
них закладів побачили дискримінаційні 
для них положення у всіх проєктах, а най-
більше — в міністерському.

Ще обговорювали питання державних 
стандартів.

― На жаль, в усіх трьох проєктах є за-
старілий, побудований на нормативних 
дисциплінах, погляд на стандартизацію 
змісту освіти, — додає Юрій Рашкевич. — 
А це критична перешкода для взаємозро-
зумілости навчальних програм, розвитку 
студентської мобільности. Сучасний евро-
пейський підхід до створення навчальних 
програм полягає у наскрізному викорис-
танні компетентнісного підходу, коли 
стандартизується відповідно описана 
модель фахівця та основні параметри нав-
чальної програми, а не перелік, обсяг та 
зміст дисциплін, які він повинен вивчити.

За результатами круглого столу ухвале-
но рішення: всі пропозиції та зауваження, 
висловлені представниками вишів Львів-
щини, учасники круглого столу надішлють 
у постійну комісію з питань освіти і науки 
облради для узагальнення.

Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ

законотворення

Дискусії навколо проєкту Закону 
„Про вищу освіту“ тривають

коротко

Почесне звання doktor 
honoris causa Люблінської 
політехніки присвоєно 
двом українським ученим. 
Як повідомила прес-служба 
Львівської політехніки, його 
отримали доктор технічних 
наук, професор, завідувач 
кафедри електронних при-
ладів Львівської політехніки 
Зенон Готра та академік 
НАН України, заступник 
директора Інституту кібер-
нетики ім. В. Глушкова, про-
фесор Києво-Могилянської 
академії Юрій Кривонос. 

минулого тижня на кафедрі 
систем автоматизовано-
го проєктування провідні 
фахівці кафедри мікроінже-
нерії та фотовольтаїки ту 
„вроцлавська політехніка“ 
прочитали цикл лекцій. На-
уковці прибули до Львівської 
політехніки в межах проєкту 
FP7-IRSES-2010 (Marie Curie) 
„Developing Multidomain 
MEMS Models for Educational 
Purposes (EduMEMS)“.

у п’ятницю, 27 січня, 150 
учасників програми „Перший 
кар’єрний крок“ у Львівській 
міській раді отримали дипло-
ми. Про це повідомляє прес-
служба ЛМР. „Загалом за час 
існування програми понад 
5 тисяч студентів отримали 
перший досвід роботи саме 
в стінах міської ради“, — 
зазначила Галина Бордун, 
керівник програми „Перший 
кар’єрний крок“. Крім цього, 
наприкінці 2011 року місто 
підписало угоди з 20 вишами 
про офіційне проходження 
студентами практики.

Науково-технічна рада Львів-
ської політехніки обрала 
переможців конкурсу „Най-
кращий молодий науковець 
року“. Після підписання рек-
тором відповідного наказу 
буде оголошено переможців 
за галузями наук: технічні 
спеціяльності (2 переможці), 
природничі (1 переможець) 
та соціогуманітарні (1 пере-
можець).

За матеріялами інформаґенцій
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― Для чого така фор-
ма співпраці зі середньою 
школою потрібна Львів-
ській політехніці? 
― Вища освіта може бути 
якісною тільки тоді, коли 
базується на якісній серед-
ній освіті, зокрема, коли 
ці дві ланки освіти мають 
спільне бачення, мету і ро-
зуміння. Ректор Львівської 
політехніки в своїх виступах 
на засіданнях Вченої ради 
університету, нарадах, за-
сіданнях не раз акцентував 
увагу на тому, що рівень під-
готовки абітурієнтів щороку 
падає. І особливо це стосу-
ється фундаментальних для 
технічного вишу дисциплін 
(математика, фізика, хімія) 
та англійської мови як за-
собу спілкування й обміну 
інформацією. Тому роботу 
комплексу розглядають як 
одну зі складових сприяння 
та мотивації учня середньої 

школи здобувати освіту, а 
також якісного відбору на 
навчання у Львівську полі-
техніку випускників, зокре-
ма фахової профорієнтації. 
Адже набагато приємніше 
й ефективніше працювати з 
тим студентом, який свідо-
мо визначився із вибором 
спеціяльности. Водночас 
така співпраця дозволяє 
популяризувати напрями 
підготовки та спеціяльності 
нашого університету серед 
молоді. 

― Що дає школярам на-
вчання в такому комплек-
сі — пільги при вступі?
― Формально жодних пільг 
не передбачено. Учні шкіл 
комплексу після завершен-
ня навчання у 9-му класі 
вступають на програму під-
готовки молодшого спе-
ціяліста за обраною спе-
ціяльністю (з термінами 
підготовки 3 або 4 роки, що 
відповідає чинним стан-
дартам освіти). Вступну 
кампанію проводить при-
ймальна комісія Львівської 
політехніки відповідно до 
затверджених Правил при-
йому на навчання. Тих абі-
турієнтів, які успішно склали 
вступні іспити і пройшли за 
конкурсом, зараховують 
на навчання в університет. 
Зрештою, хіба не є найпри-
вабливішою пільгою, ще 
будучи школярем, перейня-
тися духом університетської 

освіти, зробити перші кроки 
в науковій діяльності, ви-
ступити на студентській кон-
ференції, отримати доступ 
до бібліотеки університету, 
попрацювати в сучасних 
лабораторіях, навчитися 
конспектувати, прослухати 
курс лекцій доцента чи про-
фесора, мати можливість 
спілкуватися зі студентами-
однодумцями, займатися 
в художніх колективах та 
спортивних секціях Полі-
техніки?

― Крім 20 шкіл і гімна-
зій Львова та области, 
до складу комплексу вхо-
дить ТзОВ „СофтСерв“, 
ТзОВ „Елекс“, Львівська 
філія АКБ „Форум“, ВАТ АСК 
„Дністер“. Яка роль цих 
компаній у комплексі?
― Коли формувалася ідея 
створення комплексу, ми 
розуміли, що успішна ре-
алізація його програм не-
можлива без виробничих 
структур. Зокрема, це міс-
ця якісних баз практики, 
консультанти щодо зміс-
ту навчального процесу, 
керівники наукових та 
дипломних робіт, місця 
працевлаштування випус-
кників. Особливо хочемо 
подякувати компанії „Елекс“ 
(директор Олексій Скрип-
ник), працівники якої, попри 
свою зайнятість, проводять 
майстер-класи зі студента-
ми старших курсів.

― Як виглядають занят-
тя в комплексі? Хто їх 
проводить?
― Дисципліни програми 
підготовки молодших спе-
ціялістів, відповідно до 
затвердженого МОНМС 
України Положення про 
проведення педагогічно-
го експерименту, читають 
науково-педагогічні праців-
ники кафедр університету, 
оскільки навчальний процес 
нічим не відрізняється від 
запровадженої у Львівській 

політехніці структури. Зміст 
дисциплін відповідає ба-
калаврському рівню, що, 
відповідно до Закону Укра-
їни „Про вищу освіту“, до-
зволяє охочим студентам 
(а це понад 90 %) успішно 
продовжити підготовку на 
бакалаврських програмах 
університету зі скороченим 
терміном навчання.

― Як вдається паралельно 
зі знаннями на рівні серед-
ньої школи дати учням 
диплом молодшого спеці-
яліста?
― Відповідно до Закону 
України „Про вищу осві-
ту“, навчання за освітньо-
професійною програмою 
підготовки молодших спе-
ціялістів на основі базової 
загальної середньої освіти 
(9 класів) передбачає од-
ночасне здобуття повної 
загальної середньої освіти. 
Єдиною особливістю є те, 
що цикл загальноосвітніх 
дисциплін викладається не 
в нас, а в школі, де навчаєть-
ся учень і яка є учасником 
комплексу. Додатково зау-
важу, що для шкіл комплек-
су реалізація таких програм 
є одним зі шляхів якісної 
реалізації профільного на-
вчання учнів старших класів.

Найкращим показником 
того, що нам це вдається, є 
наші випускники, які сьо-
годні обіймають поважні 
посади в різних галузях 
економіки, а головне ― 
стали достойними людьми 
і часто згадують про надану 
можливість отримати освіту 
саме за такою моделлю під-
готовки. 

Підготувала  
Тетяна ПАСОВИЧ

[СтуДІї]
експеримент

„Вища освіта може бути якісною тільки тоді,  
коли базується на якісній середній освіті,  
зокрема, коли ці дві ланки освіти мають  
спільне бачення, мету і розуміння“.

Більше, ніж просто школа

у жовтні минулого року у Львівській політехніці відбулась презентація Інноваційного 
навчально-науково-виробничого комплексу „школа — коледж — університет — Під-

приємство“ (голова координаційної ради — ректор Юрій Бобало). Структуру створено 
відповідно до Наказу мОН № 489 від 26 травня 2010 і відповідних наказів головного 
управління освіти і науки ЛОДа та ректора Львівської політехніки Юрія Бобала. Про надбан-
ня та роботу комплексу говоримо із заступником голови координаційної ради комплексу, 
директором Інституту підприємництва та перспективних технологій Йосифом Хром’яком
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На краю світу
― Ти з Росії, але маєш українські 
корені…
― Так, моя мама українка, а батько 
росіянин. Я народився в Україні, в 
селі Гошів на Франківщині. Там нині 
живуть мої бабця з дідом. А загалом 
в Україні у нас велика родина: мама 
має дві сестри і чотири брати, тож в 
мене багато двоюрідних. Моя сім’я 
переїхала в Росію, коли мені був рік. 
Там живемо в невеликому місті Олене-
горськ, Мурманська область. Це північ, 
недалеко Норвегія, море, океан — од-
ним словом, край світу.

― Що цікавого на „краю світу“?
― Природа, багато тварин. Вийдеш 
з дому — і через п’ять хвилин ти 
ніби в парку. Було навіть, у місто 
заходили ведмеді… У нас є гірничо-
збагачувальний комбінат, де працює 
чи не все місто, і механічний завод, 
який у часи Союзу постачав облад-
нання всій області, а тепер уже не 
такий потужний. В Оленегорську живе 
понад 20 тисяч людей. Багато хто — 
українського походження, наприклад, 
у школі в моєму класі вчилося дві 
українки.

У навчанні головне — 
бажання

― Як Ти опинився у Львові, чому ви-
рішив навчатися тут?
― Ой, ким я тільки не мріяв стати у 
школі: спочатку планував піти в Суво-
ровське військове училище (не пішов, 
бо найкращий друг туди не вступив), 
потім думав про хірургію (але мама — 
лікар — відмовила) і про театр… Та 
коли закінчував школу — обрав фі-
зику й математику. Довго вагався, в 
який університет вступати, розглядав 
кілька варіянтів. А тут саме двоюрід-
ний брат, який навчався у Львівській 
політехніці (зараз він на четвертому 
курсі), подзвонив, каже, заглянь на 
сайт Політехніки, я зайшов, подивився, 
порівняв — закортіло вступити сюди. У 
2008-му я вперше приїхав до Львова, 
побував у Політехніці.

― І вирішив залишитись… Яку про-
фесію обрав?
― Я навчаюсь на кафедрі фотоніки. 
Там гарна атмосфера, викладачі та 
студенти, можна сказати, дружать. 
Минулого року я брав участь у фі-
зичних боях. То — дуже цікава річ і 
добрий досвід. Студенти діляться на 
команди і впродовж тижня працюють 
над якоюсь фізичною задачею, по-
тім мають презентувати розв’язок, 
обґрунтувати все з фізичної, мате-
матичної точок зору. Моя команда 
спочатку гарно виступила — взяла 
перше місце, але потім, на жаль, ми 
розслабились…

— Вчитись не важко?
— Чесно кажучи, спочатку було важ-
ко — це було пов’язано з мовою. Я 
розумів українську, але на перших 
лекціях було досить „весело“: поки я 
собі намагався перекласти-зрозуміти, 
лектор вже був хтозна-де… Але через 
кілька місяців я звик. Щодо знання 
української мови, то фундамент закла-
ла мама, та найбільший внесок — мого 
викладача з Політехніки Олега Качали; 
у нього дуже цікаві пари, він файно 
пояснює матеріял.

А загалом труднощів із навчанням 
немає. Якщо перед сесією чи моду-
лем кілька днів посидіти з книжкою, 

жодних проблем не буде. Найголов-
ніше — бажання: обов’язково будеш 
мати гарний результат, якщо справді 
цього захочеш.

Група — просто супер

― На кафедрі тобі комфортно. А 
як щодо групи, може, знайшов у По-
літехніці нових друзів?
― Група в мене — просто супер. 
До речі, у перший день навчання зі 
мною сталась пригода: я запізнився 
на посвяту у студенти і замість ІТРЕ 
чомусь „причепився“ до хіміків. Ще 
здивувався — стільки дівчат на фізику 
вступило! Перезнайомився з усіма, і 
вже аж в авдиторії з’ясував, що мене 
нема в списках й інститут не той… А зі 
своїми одногрупниками дуже здру-
жився. Недавно на екватор їздили у 
Славське. Також відпочивали в одно-
групника, недалеко від Трускавця. А 
тепер дехто й до мене хоче приїхати, 
думаю, це було б цікаво. До речі, на 
машині зі Львова до Оленегорська — 
три дні їхати…

― За домом не сумуєш?
― Так, хоч зараз менше, ніж на почат-
ках. Тоді було якось незвично: порів-
няно з моїм містечком Львів видався 
мені занадто великим, але згодом 
я освоївся. Думаю, після закінчення 
університету залишуся в Україні.

― Чим живеш поза університетом?
― Моє спортивне хобі — боротьба. Це 
ще зі школи, тоді я почав займатися 
цим видом спорту. Ходив також на 
плавання, на танці, в музичну школу — 
дивуюсь, як на все часу вистачало?!.. А 
зараз хочу купити гітару, вже відклав 
на це гроші. Люблю читати. Дуже 
люблю Стівена Кінга. З останнього — 
сподобались оповідання Дафни дю 
Мор’є; в них розписані різні людські 
характери — у двох творах знайшов 
себе! Також я справжній меломан, зо-
крема, слухаю рок. З українських мені 
дуже подобається Вакарчук і його гурт, 
а також „Бумбокс“.

Спілкувалась Ірина ШУТКА

близьке і далеке

Павло мінецький — третьокурсник ІтРЕ — приїхав до Львова з Росії. таку Росію, про яку він розповідає, мало 
хто знає. Це, як він каже, „край світу“ — місто Оленегорськ, що за Полярним колом. туди й помандруємо 

сьогодні. а цим матеріялом розпочинаємо цикл інтерв’ю зі студентами-іноземцями

Між домом і Політехнікою —  
на відстані трьох днів
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у світі радіоаматори впевнено долають стереотипи звичайного хобі: в багатьох країнах створено радіо-
аматорські аварійні служби (aReS), які беруть участь у державних програмах; старе добре радіо набагато 

надійніший вид зв’язку, ніж інтернет або мобільний, тому при кожному війську досі існують радисти. але че-
рез те, що за радянських часів усіх короткохвильовиків вважали потенційними шпигунами, і в певні періоди 
радіоаматорство (навіть у наукових закладах) забороняли, більшість із нас про існування радіоаматорів та 
суть їхньої справи навіть не здогадується

[СтуДІї]

Світлина Катерини Гречин

Радіоаматори мають найін-
телектуальніше захоплен-
ня: їх не порівняти з нуміз-
матами, філателістами та 
иншими колекціонерами, 
бо щоб назватися „повели-
телем радіохвиль“, потріб-
но мати уявлення про їхнє 
поширення, знати радіотех-
ніку, азбуку Морзе та бодай 
кілька іноземних мов. Тоді 
можете претендувати на 
перемоги у радіоспорті.

Але починають з ма-
ленького. Навчитися кон-
струювати радіоприймачі 
та радіопередавачі можна 
ще до студентської лави. 
У радіогуртку та на колек-
тивній аматорській радіо-
станції ім. Віталія Мархасі-
на (UR4WXQ), яка діє при 
Львівському обласному 
центрі науково-технічної 
творчости учнівської молоді 
(вул. Франка, 133), займа-
ються учні львівських шкіл і 
вихованці школи-інтернату 
№ 100 для незрячих дітей. 
Колективна радіостанція, 
якою керує радіоаматор 
Ігор Адамовський, діє від 
1961 року і, здійснивши 
десятки тисяч радіозв’язків 
з усіма континентами світу, 
може похвалитися такою 
ж чисельною колекцією 
QSL-карток та десятками ди-
пломів, які підтверджують 
активну участь гуртківців у 
висвітленні особливих подій 
в історії нашої держави. До 
прикладу, діти проводять 
радіомости з нагоди Шев-
ченківського ювілею, Дня 
Соборности й Дня Незалеж-
ности; під особливим клич-
ним знаком, єдині з України, 
вели мовлення під час ві-
зиту Папи Івана Павла ІІ у 
2001 році; планують активно 
долучитися до поширення 
інформації про Евро-2012. 

Заняття у гуртку та на ра-
д і о с т анц і ї  ЛОЦН Т Т У М  
безкоштовне не тільки для 
школярів. Якщо є бажання, 
то Ігор Адамовський запро-
шує вчитися „морзетки“ і 
пропонує допомогти від-
крити власну аматорську 
радіостанцію людям будь-
якого віку.

Вболіває за долю укра-
їнських радіоаматорів і 
кандидат технічних наук, 
доцент кафедри радіо-
електронних пристроїв та 
систем ІТРЕ Мирон Николи-
шин, багаторічний керівник 
колективної аматорської 
радіостанці ї Львівської 
політехніки (UR4WWW, 
UR4WWZ). Якщо роком її за-
снування вважати 1956-ий, 
коли керівником був М. Ка-
шин, то в 2011-ому раді-
останції виповнилося 55. 
Насправді ж, за підтримки 
радіоаматора — декана 
сільськогосподарського ліс-
ничого відділу Політехніки 
Генріха Тадеуша Маляр-
ського при радіолабора-
торії „нелегальна“ радіо-
станція з кличним знаком 
et-TPPL діяла з 1926 року. 
Нелегальною була тому, що 
українців до ЛКК не брали.

Упадку львівські радіо-
аматори зазнали під час 
періодів заборон: 1938 — 
1946 рр. та 1949 — 1956 рр. 
Хтось навіть через захо-
плення опинився в Сибіру, 
а когось на службу забрали 
німці. Після 1956-го енту-
зіястів з’являлося багато. 
Кожен спішив похвалитися 
QSL-карткою від „капіталіс-
та“. Це цікавий документ, 
який засвідчує здійснення 
зв’язку і виглядає як щось 
середнє між листівкою і 
візиткою, часом гарно ілю-
стрований, з обов’язковим 

зазначенням кличних зна-
ків. Найпліднішим періодом 
для студентської радіостан-
ції Політехніки були 60-ті. 
Символічно, що інтерес згас 
разом із кінцем „відлиги“ 
в політиці. Радіоаматору 
також доводилося прохо-
дити через суворі ідеоло-
гічні заборони: у розмові з 
„капіталістом“ не називати 
свого міста, не надсилати 
„за завісу“ своїх QSL-карток, 
розмова зводилася до теми 
погоди, а до 1985 р. під 
забороною залишалися 
контакти з Ізраїлем. КДБ ре-
тельно прослуховував ефір. 
Коли один із студентів Полі-
техніки провів із своїм зна-
йомим розмову угорською, 
його негайно викликали до 
відділку.

Сьогодні ставати радіо-
аматорами не спішать. Із 
усієї студентської братії 
на радіостанції регулярно 
працюють 4 особи (Іван 
Струк, ІТРЕ; Володимир Че-
ревко, ІТРЕ; Надія Черевко, 
ЛНАУ; Вадим Маєвський, 
ІТРЕ – на фото). Крім них, 
в ефір регулярно виходять 
працівники кафедри: про-
фесор, доктор технічних 

наук В. Нічога (UR5WQA) та 
С. Маньковський (UR5WKH). 
Може, причина у більших 
можливостях інтернету чи 
мобільного зв’язку? Чому 
ж тоді в науково розвине-
ній Японії радіоаматором є 
кожен другий?

― При ліквідації наслід-
ків ядерних вибухів у Херо-
сімі японці використовува-
ли роботів. Ними керують 
через ультракороткі хвилі. 
Якщо людина не знає, що 
таке короткі хвилі, то чи 
зможе одразу перескочити 
до ультракоротких, і чи заці-
кавиться вона створенням 
роботів?, — розмірковує 
Мирон Николишин.

Під впливом свого за-
хоплення радіоаматори 
здійснили багато наукових 
відкриттів. До прикладу, їм 
належить відкриття дале-
кого розповсюджування 
електромагнітних хвиль, 
перших напівпровіднико-
вих приладів. Вони вису-
нули ідею супергетеро-
динного приймання, яка 
досі використовується у 
мобільних телефонах, та 
ідею застосування частот-
ної модуляції. Про ці та инші 

радіоаматорство

З королем на короткій… хвилі
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відкриття, вважає вчений, 
можна було б написати 
цікаву книгу.

Занепадає студентська 
радіостанція ще й через 
нестачу фінансування. Якщо 
колись нею піклувалося 
ДТСААФ, куди для навчання 
юних радистів віддавали 
стару військову техніку, то 
тепер, крім коштів на об-

ладнання, доводиться ви-
шукувати гроші на оплату 
абонентської скриньки, пе-
ресилання QSL-карток тощо.

Радіоаматори — це не 
зовсім „старенькі дідусі“. 
Не вірите? Існує безліч 
інтернет-сторінок, де вони 
діляться досвідом, розпові-
дають про свої досягнення, 
особливості обладнання, 

радять, яку техніку придба-
ти, публікують фото з радіо-
експедицій. Увімкнувши 
радіостанцію, можна по-
чути різних людей з різних 
куточків землі — Австралії 
чи Японії, острова Мада-
гаскар чи міста Вінниці. 
Можна поспілкуватися з 
королем якоїсь держави 
(Хуаном Карлосом, Еспанія) 

або дослідником з Антарк-
тиди (Павлом Тарасовичом, 
UT1KY), космонавтом, пра-
цівником NASA чи ООН. Або 
ж з футболістом Сергієм 
Ребровим (UT5UDX). На 
відміну від інтернет-листів, 
на ваш радіозаклик він 
обов’язково відповість.

Анна ГЕРИЧ

Політехніки засідали в галереї „Світло 
і Тінь“. Лавреат Шевченківської премії 
Василь Пилип’юк знає: аби досягти 
успіху, треба багато й наполегливо 
працювати, тож порадив „старатися, 
думати про результат і не сходити з 
дороги“:

— Ви зараз вчитесь, а вже мусите 
уявляти себе деканом чи проректо-
ром. Не маєте права закінчити універ-
ситет і казати, що нема роботи… Важ-
ливо постійно шукати, не зупинятися, 
бо застій — це погибель, особливо 
для творчої людини.

Сам фотомитець, у доробку яко-
го — 77 книг (з останніх — „Україно, 

ти для мене диво“,  присвячена видат-
ним людям серія „Постаті“) має багато 
планів й амбітну мету — сто фотокниг. 

Письменниця Леся Бернакевич 
була лаконічною і говорила про неод-
нозначність успіху:

— Насамперед, думаю, треба 
займатися тим, що любиш, що тобі 
подобається і приносить натхнення. 
У своїй справі, звичайно, важливо 
бути принциповим і відвертим… А 
успіх — річ відносна. Якщо людина 
талановита, вона сама горить і спалює 
тих, хто біля неї… Я, скажімо, відчуваю, 
як у кожній книзі (їх у мене вийшло 
одинадцять) залишаю частку себе: 

здоров’я, сили, енергії. А зрештою, хто 
сказав, що людина обов’язково має 
бути успішна? Можна, скажімо, вівці 
пасти на полонині, борщу з’їсти — й 
відчути себе щасливим.

Як би там не було, літераторка 
радить „ніколи не зупинятися, бо 
дорогу долає той, хто йде“. А от про-
фесор Григорій Васянович, керівник 
відділу гуманітарної освіти Львів-
ського науково-практичного центру 
професійно-технічної освіти АПН 
України (вже кілька років співпрацює 
з політехніками, зокрема був голо-
вою ДЕКу з навчальної дисципліни 
„соціяльна робота“), фундаментом 
успішности вважає освіту і працю, а 
визначальним чинником — духов-
ність, моральність.

Студенти запитували гостей про 
натхнення, складові успіху, компромі-
си та друзів і заздрісників на шляху до 
мети, а модератор зустрічі професор 
Володимир Піча підготував цікаві 
бліц-інтерв’ю. У підсумку, вивели 
своєрідну формулу успіху: знання 
+ робота над собою + раціональне 
використання часу. Студентка СО-12, 
голова Клубу молодого соціолога 
Іванна Корда залишилася задово-
леною:

— Кожен із наших гостей якоюсь 
мірою додав мені певних орієнтирів 
на майбутнє. Можливо, найважливі-
шими для мене були думки професо-
ра Васяновича про велике значення 
навчання та освіти, постійної праці 
над собою і самовдосконалення. 

Ірина ШУТКА

клуб молодого соціолога

укінці січня „клуб молодого соціолога“ провів чергове засідання. Якщо на першій зустрічі студенти кафедри 
соціології та соціяльної роботи говорили про дружбу, то цього разу — слухали про успіх. тему „досліджували“ 

разом із тими, хто вже реалізував себе професійно, — фотохудожником василем Пилип’юком, письменницею 
Лесею Бернакевич, вченим Григорієм васяновичем

Як твориться успіх
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„Це моя права рука“
― Лідія Миколаївна — моя права рука 
на кафедрі, — каже директор ІХХТ про-
фесор Йосип Ятчишин. — Вона дбає 
про те, щоб кафедра і наші лабораторії 
мали належний вигляд, модернізувала 
лабораторію, слідкує за поліпшенням її 
матеріяльного стану, за поновленням 
реактивів для навчального процесу. 
Вона має почуття національної свідо-
мости, людської гідности. Багато часу 
проводить зі студентами як у лабора-
торії, так і поза її межами. 

Сильна своїм корінням

― З приходом радянської влади нашу 
родину, як і инші українські родини, спіт-
кала велика біда, — пригадує Лідія Ми-
колаївна, — На Спаса 1940 року забрали 
дідуся (по татовій лінії), бо не хотів 
віддавати свою землю до колгоспу. До 
1989 року про його долю ми нічого не 
знали. Лише, коли розкопали Дем’янів 
Лаз в Івано-Франківську, знайшли там і 
його документи. Його дружину з сином 
(моїм батьком) засудили на 25 років 
за зв’язки з українським підпіллям. На 
Сибір потрапили й мої дідусь із бабусею 
і шістьма дітьми за те, що дідусь був 
греко-католицьким священиком і не 
погодився перейти на православ’я. Я і 
мій брат народилися в Томській області. 
Під час „хрущовської відлиги“ сім’я по-
вернулася на Івано-Франківщину.

До Політехніки прикипіла 
душею

По закінченні школи Ліда вступила до 
Франкового університету, закінчила 
біологічний факультет, отримала ди-
плом викладача біології і хімії. Мала 
скерування в одну зі шкіл Сколівського 
району, однак повноцінною роботою 
її там забезпечити не могли. І тут на 
горизонті з’явилася Політехніка. У 1976 
році переступила поріг навчальної 
лабораторії кафедри аналітичної хімії 
ХТФ і залишилася тут назавжди. 

― У студентські роки разом із по-
літехніками ми організовували цікаві 
спільні студентські вечори у Франко-
вому університеті, — розповідає Лідія 
Миколаївна.— На кафедрі в Політехніці 
мені дуже сподобався колектив. Мені 

не раз пропонували инші, високоопла-
чувані роботи, але я не погодилася. А 
ще до душі припала громадська робо-
та у профкомі, в „Просвіті“. 

Любов до рідного слова 
у неї в генах

― Ліда Гриценко була членом першо-
го демократичного профкому. Вона 
тоді багато зробила для утвердження 
української мови на факультеті, — го-
ворить голова університетського Това-
риства „Просвіта“ професор Христина 
Бурштинська. — Сама писала сценарії, 
виступала як режисер і сценарист дуже 
гарних студентських вечорів. Пригаду-
ється поетичний вечір, присвячений 
поезії Івана Франка, до якого просві-
тянки підібрали строї кінця ХIХ століття. 
Або ж вечір, присвячений 140-річчю 
Лесі Українки, де читали „Бояриню“. 
Бажаючих виступати було стільки, що 
не вистачило для всіх ролей. Щоб за-
діяти більше студентів, додали листи 
Лесі Українки. Коли мене хіміки за-
прошують на вечори, — це свято для 
мене. Ота любов до нашої культури, 
до слова — це в неї у генах. 

― Мені дуже комфортно і легко 
спілкуватися зі студентами, особливо 
на репетиціях, — зізнається Лідія Ми-
колаївна.— Я не можу уявити себе без 
такого спілкування, я ним живу. Коли 
ми готували вечір Василя Стуса, багато 
студентів нічого про нього не знали. Ці 
миті, коли вони спочатку не можуть 
правильно наголос поставити у його 
поезії, і момент, коли слова доходять 
до серця і читець починає плакати… — 
це треба бачити, пережити... 

Лідія Гриценко очолює профгрупу 
кафедри. А свого часу була членом 
президії інститутського профкому, го-
ловою осередку „Просвіти“ в ІХХТ. За 
натурою є вічним борцем за правду, 
принципова в кардинальних ситуаціях. 
До прикладу, ставили в гуртожитку 
„Наймичку“ і, коли кілька глядачів 
прийшли в халатах чи спортивних кос-
тюмах, вона попросила їх одягнутися 
святково. Не було певности, що вони 
повернуться, зате як було приємно, 
коли студенти повернулися гарно 
одягнені і заповнили залу. 

Прикладом для неї є її студентський 
куратор, який займався справжньою 
просвітою молоді у непрості для 
України часи: відвідував з ними музеї, 
виставки, знайомив з творчістю худож-
ників, поетів, письменників.

…Вибрати не можна 
тільки Батьківщину

― Лідіє Миколаївно, що для Вас най-
важливіше в житті, без чого не 
можна жити?
― Напевно, тяжко жити без здоров’я. 
Мені ще тяжко жити без України. Я 
щаслива, коли чую свій гимн, бачу 
свій прапор. Також не може люди-
на жити без своїх коренів. Я своє 
коріння з обох сторін знаю до 1400 
року. Людина не може жити без своєї 
землі. Коли під час путчу в 1991 році 
я була у США, то всім, хто був там 
упродовж трьох днів, давали полі-
тичний притулок. Перше, що я зро-
била, то замовила квиток додому, 
хоча могла бути в Америці пів року. 
24 серпня, коли родина знайомила 
мене з країною свого проживання, 
брат раптом зупинив машину, по-
просив усіх вийти з неї й урочисто 
сказав: „Сьогодні Україна проголо-
сила незалежність“… Сльози набігли 
на очі, серце стиснуло від радости. 
Я зрозуміла маму, котра, починаючи 
від Києва, весь час плакала, коли ми 
поверталися з Сибіру: вона не могла 
повірити, що знову бачить рідну 
землю. Так, нам нині дуже непросто 
жити у своїй державі. Та я оптимістка 
і вірю, що найтяжчі роки позаду і все 
у нас зміниться на краще. 

Катерина ГРЕЧИН

люди університету

Щороку напередодні нового року при вході на другий поверх IХ навчального корпусу Львівської політехніки 
всіх зустрічає святково прибрана ялинка. Започаткувала і підтримує цю традицію Лідія Гриценко, завіду-

вач лабораторії кафедри аналітичної хімії

Бо ти на землі — Людина
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наш календар

Пам’ятні дати
2.02.1845 — народився Іван Пулюй, 
український фізик, електротехнік і 
винахідник.
2.02.1863 — народився Тимотей 
Бордуляк, український письменник.
2.02.1901 — народився Валер’ян 
Пiдмогильний, український прозаїк 
i перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став 
головою Директорiї УНР.
2.02.1936 — помер у концтаборi на 
Соловках Євген Плужник, україн-
ський поет, драматург.
2.02.1960 — в Україні введено в дію 
перший атомний реактор.
3.02.1862 — помер Жан Батіст Біо, 
французький фізик і астроном.
3.02.1864 — народився Володимир 
Самiйленко, український поет-
сатирик i перекладач.
3.02.1929 — закінчився І Конґрес 
Українських Нацiоналiстiв, на якому 
створено ОУН.
4.02.1880 — народився Климент 
Квiтка, український музикознавець 
і фольклорист.
4.02.1896 — археолог Вікентій Хвой-
ка відкрив перші пам’ятки Трипіль-
ської культури.
4.02.1920 — помер Модест Сосенко, 
український маляр.
5.02.1919 — Директорія і уряд УНР 
були змушені покинути Київ i пере-
їхати до Вiнницi.
5.02.1940 — померла Софія Русова, 
талановитий педагог-просвiтитель зi 
свiтовим iм’ям.
5.02.1977 — заарештовано членiв 
Гельсінкської групи Миколи Руденка 
й Олекси Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій Шов-
копляс, український письменник.
7.02.1804 — народився Микола 
Маркевич, український історик, 
письменник, етнограф.
7.02.1933 — помер Микола Садов-
ський (Тобілевич), видатний укра-
їнський актор i театральний діяч, 
письменник i перекладач.
7.02.1942 — відбувся І Собор єпис-
копів УАПЦ у Пінську, який запо-
чаткував відродження УАПЦ на 
українських землях.
8.02.1106 — князь Володимир Мо-
номах уклав перший дидактично-
художнiй твір княжої Руси-України 
„Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас Мар-
кович, український фольклорист i ет-
нограф, член Кирило-Методiївського 
братства.
8.02.1918 — росiйськi війська під 
командуванням М. Муравйова оку-
пували Київ. Унаслідок большевиць-
ких погромів та масових розстрiлiв 
загинуло близько 5000 українців.

Минає 18 років з того часу, як єврейська 
громада Львова виступила з ініціятивою 
встановити на місці масових розстрілів 
в „Долині смерті“ на території колиш-
нього Янівського концтабору — най-
більшого на території України за часів 
Другої світової війни, звідки нацист-
ські окупанти відправляли євреїв на 
смерть, — пам’ятник жертвам геноциду. 

У 1941 — 1944 рр. у Львові гітлерів-
ська окупаційна влада влаштувала три 
концтабори, в яких було знищено близь-
ко 500 тис. в’язнів. Найбільший з них — 
Цвангсарбайтлагер — був розміщений 
у майстернях єврейського підприємця 
Штейнгауза на вул. Янівській, 134. Зго-
дом цей концтабір став називатись Янів-
ським табором смерти, і його існування 
пов’язане зі знищенням понад 150 тис. 
євреїв, а також українців, поляків та 
людей инших національностей. Сюди 
гітлерівці звозили євреїв з усієї Галичи-
ни. І тому в мартирології єврейства Янів-
ський концтабір є й символом Голокосту 
галицького єврейства, яке було фізично 
знищено як етнокультурна спільнота.

В усіх країнах Европи на місцях, де 
були розташовані концтабори, спорудже-
но меморіяльні комплекси, діють музеї, 
встановлено пам’ятники та меморіяльні 
дошки, а у Львові — ні. В часи комуністич-
ного режиму трагедія Янівського табору 
замовчувалася, на його місці були тюрма, 
медвитверезник та продовольча база, а 
на місці масових розстрілів людей — кі-
нологічний Центр УМВС та свинарник. Це 
викликає гіркий жаль у наших співвітчиз-
ників в Україні та за її межами. 

У 1993 році у Львові створено Міжна-
родний меморіяльний фонд „Янівський 
табір“ (перереєстрований у 2001 році в 
Міжнародний Центр „Голокост“ ім. докто-
ра А. Шварца), який разом із Львівським 
товариством „Меморіал“ організував 
міжнародну зустріч і наукову конферен-
цію, присвячені 50-річчю трагедії Янів-
ського табору смерти. В підсумковому 
документі відзначалося: “„Ми, учасники 
конференції, розглядаємо єврейський 
народ як корінних жителів України, які 
мешкають на цій території разом з укра-
їнцями впродовж сотень років. Вважає-
мо, що державні органи влади повинні 
піклуватися про пам’ятники єврейської 
культури та релігії як про загальнодер-
жавне надбання культури України“.

Учасники конференції і Міжнарод-
ний меморіяльний фонд „Янівський 

табір” встановили у „Долині смерті“ 
Пам’ятний камінь на знак вшанування 
жертв трагедії Янівського концтабору. 
Однак проблема увічнення пам’яти 
жертв у вигляді меморіялу і досі не 
вирішена, незважаючи на те, що євреї 
Німеччини та колишні в’язні концтабору 
зібрали на це певні кошти. 

Заснування у Львові в 2001 році між-
народного Центру „Голокост“ ім. докто-
ра А. Шварца, а також створення в 2002 
році за його ініціятивою і за сприяння 
Міністерства освіти України на базі На-
ціонального університету „Львівська 
політехніка“ Реґіонального науково-
освітнього Центру з вивчення проблем 
Голокосту, сприяло подоланню старих 
юдофобських стереотипів і формуван-
ню нових духовних основ реальної 
міжетнічної толерантности. У зв’язку 
з 60-річчям трагедії Янівського табору 
смерти у Львові, за ініціятивою між-
народного Центру „Голокост“, а також 
Центру з вивчення проблем Голокосту 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ в листопаді 2003 року про-
ведено Міжнародний Форум: „Виклик і 
уроки Голокосту”. В рамках Форуму від-
булися наукова конференція: „Голокост 
в Україні в реґіональному і загальнолюд-
ському вимірі”; зустріч в‘язнів концтабо-
рів, ґетто і Праведників Світу; відкриття 
експозиції „Історія і Голокост галицького 
єврейства“ — першої експозиції єврей-
ського музею у Львові; мітинг-молебень, 
присвячений Дню пам’яти жертв Янів-
ського табору смерти.

Практичним результатом Фору-
му стало створення при Львівській 
облдерж адміністрації чергового орг-
комітету щодо спорудження меморіялу 
жертвам Янівського концтабору, а також 
перенесення в инше місце кінологічного 
Центру УМВС. Організовано конкурс 
серед студентів і аспірантів Інституту 
архітектури Львівської політехніки на 
найкращий проєкт пам’ятника, ство-
рено ще один оргкомітет, але вже на 
рівні міськради. Але питання й досі за-
лишається відкритим — меморіялу як 
не було, так і немає досі.

Рудольф МИРСЬКИЙ, 
професор кафедри політології 

Національного університету 
„Львівська політехніка”, директор 
Реґіонального науково-освітнього 

Центру з вивчення проблем 
Голодомору і Голокосту

до річниці трагедії

Янівський концтабір у Львові 
і досі без меморіялу
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Минулого тижня студенти обирали 
нових очільників профбюро та 

колегії в Інституті комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій, Інститу-
ті інженерної механіки та транспорту, 
а також в Інституті комп’ютерних 
технологій, автоматики та метрології. 

Під час звітно-виборчої конфе-
ренції в ІКТА, яка відбулася 24 січня, 
головував заступник голови Колегії 
та профкому студентів і аспірантів 
Львівської політехніки Юрій Баланюк. 
Конференція відбулася з дотриманням 
усіх правил та традицій студентських 
виборів. Перш, ніж представити ново-
го кандидата, про діяльність колегії 
прозвітував чинний на той час голова 
Андрій Євстігнєєв. 

Кандидат на посаду голови колегії 
та профбюро четвертокурсник Тарас 
Крет попередньо підготував перед-
виборчу програму, основною ідеєю 
якої було „В єдності — наша сила“. З 
новими ідеями мали можливість озна-
йомитися всі присутні. Окрім цього 
охочі запитували студента про його 
бачення діяльности та розвитку того 
чи иншого відділу профбюро. 

Зокрема, пріоритетним напрямком 
діяльности буде соціяльно-правовий 
захист студентства. Успішність роботи 
новообраний голова планує досяг-
нути через безпосередні зустрічі зі 
студентами та співпрацю із дирекцією 
інституту. Чимало уваги хлопець думає 
приділити й науковій діяльности: про-
водити наукові конференції, тренінги, 

інтелектуальні ігри тощо, залучати 
студентів до наукових заходів инших 
вишів, організовувати зустрічі з науков-
цями та представниками молодіжних 
організацій для співпраці та обміном 
досвідом. Також Тарас запевнив, що під 
його керівництвом студенти матимуть 
можливість співпрацювати з Львів-
ською міськрадою у програмі „Перший 
кар’єрний крок“, де молодь зможе 
проходити стажування в міській раді. 

Окрім продовження традицій ді-
яльности профбюро ІКТА, який охо-
плює всі сфери студентського життя, 
Тарас Крет також має на меті органі-
зовувати різноманітні поїздки ціка-
вими місцями України, а при бажанні 
студентів, і закордон. 

Цікаву ідею очільник молоді ІКТА 
планує втілити й щодо інформаційного 
забезпечення, а саме створити сайт, де 
буде висвітлено діяльність профбюро. 

Такий інформресурс уможливить збли-
ження співпраці зі студентами, доне-
сення інформації про заходи.

За кандидатуру Тараса Крета про-
голосували майже всі присутні.

Відразу на конференції студенти 
обрали й очільників усіх відділів проф-
бюро, яких порекомендував ново-
обраний голова. Переважна більшість 
з них уже має досвід роботи в орга-
нах студентського самоврядування і 
раніше разом з Тарасом провадили 
активну діяльність. 

На завершення конференції перед 
студентами виступив заступник ди-
ректора інституту з виховної роботи 
Василь Яцук, який подякував молоді 
за активність і небайдужість, висло-
вив сподівання на добру співпрацю з 
новим головою профбюро та наголо-
сив на нормах поведінки студентів у 
гуртожитках.

Цікаве проведення часу та 
спробу покращити знання з 

англійської мови поєднав у собі 
захід „Improve your English“ (по-
ліпши свою англійську), який 24 
січня організував Міжнародний 
відділ колегії та профкому сту-
дентів та аспірантів Львівської 
політехніки.

Студенти мали добру нагоду в 
грі та під час перегляду коротко-
метражок і мультфільмів краще 
познайомитися між собою та в не-
формальному спілкуванні зламати 
мовний бар’єр. 

Учасники поділилися на дві ко-
манди і бавилися „шараду“ — одна 
команда вигадувала якесь слово 
англійською мовою, а хтось один з 
иншої групи мав показати це слово 
так, щоб можна було його відгадати. 

— Це не стільки професійне під-
няття знання мови, як можливість 
тим, хто трохи знає англійську, 
поспілкуватися. Було дуже цікаво і 
весело. Такі зустрічі плануємо про-
водити щомісяця, — розповіла голо-
ва Міжнародного відділу Соломія 
Максимович. 

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

презентація

Прийди і будь разом  
з BEST!
Ти — сповнений цікавих ідей, кмітли-

вий, комунікабельний і маєш бажання 
розвиватися? Тоді приходь 9 лютого 
о 16.00 у 124 авд. головного корпусу 
Львівської політехніки на презентацію 
студентської організації BEST! 

Наша організація бере участь у цікавих, 
пізнавальних і надзвичайно потріб-
них проєктах: Інженерний ярмарок 
кар’єри; міжнародні освітні курси; 
Інженерні змагання; комп’ютерний 
фестиваль DE:CODED та багато ин.

Втілюй свої задуми, подорожуй, на-
вчайся та розважайся разом з нами!

студентські ініціятиви

Навчання в грі та відпочинку

студентське самоврядування

Нові очільники — цікаві ідеї та починання
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Львів’яни 27 січня вшанували 
загиблих у бою під Крутами. 

Керівники міста й области та пред-
ставники громадськости поклали 
квіти до могили учасника цього бою 
Ігора Лоського, що на Личаківському 
кладовищі. Також на Личакові від-
булася поминальна молитва за усіма 
полеглими в бою під Крутами. 

В цей день у Львівському держав-
ному ліцеї із посиленою військово-
фізичною підготовкою ім. Героїв 
Крут відбувся вечір-реквієм з нагоди 
вшанування подвигу та свічкова хода 
ліцеїстів, представників молодіжних 
організацій, львів’ян.

А 29 січня, у День пам’яти по-
леглих у бою під Крутами, відбувся 
смолоскипний марш від площі Ринок 
до пам’ятника Степанові Бандері. 
Молодь скандувала „Слава Україні! 
Героям слава!“, „Героям Крут — слава, 
слава, слава!“, „Наша земля — наші 
герої“, „Крути, Крути, вас не забути!“. 
Попереду колони несли плакати „За 
мертвих, живих і ненароджених…“. 
Подібні марші відбулися в Києві, Доне-
цьку та инших містах держави.

Вшанували пам’ять Героїв Крут і 
в Управлінні з питань сім’ї та молоді 
ЛОДА, організувавши дводенну поїздку 
на станцію Крути (Чернігівська область), 
де відбулися поминальні заходи.

Не щ о д а в н о 
студенти Ін-

ституту телеко-
мунікацій, радіо-
електроніки та 
електронної тех-
ніки Львівської 
політехніки від-
відали вихованців 
сиротинця у Верх-
ньому Синьовид-
ному Сколівського 
району. 

― Ми планува-
ли відвідати дітей 
на різдвяні кані-
кули, але там був 
карантин. Тож, відвідини довелося 
трохи відкласти. Кошти для закупівлі 
необхідних для сиріт канцтоварів, 
солодощів, теплого одягу ми зібрали 
серед студентів, допомогли викла-
дачі та спонсори („Галка“, „Світоч“, 
„Свічадо“), — розповів голова колегії 
та профбюро ІТРЕ, четвертокурсник 
Микола Брич. — Діти надзвичайно 
раділи і нам було дуже приємно, що 
змогли подарувати їм хоч трохи щастя. 

У цьому сиротинці політехніки по-
бували вперше. Минулоріч вони від-
відували дітей у Великому Любіні. Що-
року студенти намагаються змінювати 
сиротинці, вибираючи їх у віддалених 
куточках Львівщини, оскільки у великих 
містах є багато спонсорів та доброчин-
них організацій. Таке ж свято для сиріт 
молодь планує організувати влітку. 

― Ми вчили дітей виготовляти 
орігамі, розмальовували фігурки. Се-
ред вихованців сиротинцю (їх майже 
шістдесят) багато обдарованих дітей і 
їм було цікаво навчитися чогось ново-
го. На трьох ватманах ми розклеїли 
близько півсотні виготовлених ними 
ангеликів, які вивісимо в нашому 
інституті. Окрім цього, ми бавилися з 
ними та розповідали біблійні історії, 
пов’язані з народженням Ісуса Хрис-
та, — поділився враженнями студент 
п’ятого курсу ІТРЕ Микола Зеленко. — 
А наступного тижня плануємо з пода-
рунками (одягом та продуктовими па-
кунками) відвідати один із львівських 
будинків дитини.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

коротко

До 40-річчя масових арештів україн-
ської інтеліґенції 29 січня у Націо-
нальному музеї-меморіялі „тюрма 
на Лонцького“ відбулися „Стусівські 
читання“. Мистецький проєкт (іні-
ціювала громадська діячка і вико-
навиця авторських пісень Наталка 
Криничанка) об’єднав художню 
інсталяцію, виставку одного рари-
тету із фондів музею-меморіялу — 
машинопис збірки Василя Стуса 
„Зимові дерева“ та инше.

28 січня молодь зібралася у Парку 
культури „повоювати“ сніговими 
кульками та показати альтернативу 
шкідливим звичкам, иншим непро-
дуктивним способам проведення 
часу. Організатор заходу МО „Граніт“, 
у такий спосіб прагнули „витягти“ 
дітей та підлітків з-за комп’ютерів. 
Уперше такий захід гранітівці органі-
зували ще у 2010-му році. 

Депутат ЛОР, викладач Львівської 
політехніки Ірина Фаріон звернулася 
з відкритим листом до Президента 
україни, з приводу реорганізації 
Національного науково-дослідного 
інституту українознавства. Цей крок 
міністерства вона назвала „укра-
їнофобським“, оскільки Інститут 
українознавства від 1992 року очо-
лює доктор філологічних наук Петро 
Кононенко — засновник сучасної 
наукової концепції українознавства, 
а сам Інститут зумів об’єднати ви-
сококваліфікованих науковців, що 
досліджують духовну основу буття 
української нації.

Львівська політехніка планує звер-
нутися до високопреосвященного 
владики Ігора (возьняка) з ініці-
ятивою створення та організації 
недільних шкіл. Ініціятором цієї ідеї 
виступив директор Інтелектуаль-
ного навчально-наукового центру 
професійно-кар’єрної орієнтації 
Львівської політехніки Олександр 
Захар’яш. 

31 січня у Львові відбулися заходи 
зі вшанування пам’яти полковника 
уПа Олекси Гасина. На розі вулиць 
Коперника і Стефаника, де він 
загинув у 1949 році, вшанували 
полковника хвилиною мовчання, а 
організатори акції — представники 
МО „Граніт“ — принесли свічки до 
меморіяльної таблиці. 

За матеріялами інформаґенцій

героям слава!

Пам’ятаємо подвиг крутян

доброчинність

Радість може дарувати кожен
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— На кафедрі ми багато 
уваги приділяємо пропагу-
ванню родинних цінностей 
корпоративної культури, 
тож моя основна мета — ви-
ховати у студентів відчуття 
причетности до кафедраль-
ної родини, — ділиться 
своїм невеликим досвідом 
Роксолана. — Спільно з ви-
кладацьким колективом 
намагаємося досягнути тіс-
ного взаємозв’язку між сту-
дентами та викладачами не 
лише на навчальному рівні, 
а й на духовному. Тільки 
тоді зможемо з впевне-
ністю сказати, що доклали 
всіх зусиль для формування 
свідомої та духовної нації. 
Не вважаю себе куратором, 
радше — другом, старшою 
сестрою, з якою можна 
порадитися, поділитися, 
попросити про допомогу. 
Думаю, студенти дуже тон-
ко відчувають, коли їх щиро 
хочуть почути, а коли про-
сто голосно декларують: 
„Ми вас чуємо“… 

Цього року випускаємо 
із кафедральних стін нашу 
першу ластівку — перших 
маґістрів. З початку нав-
чального року (нам якраз 
виповнився рік) підтриму-
ємо наші традиції: спільно 
святкуємо визначні події, 
проводимо спільні заходи… 
Нам поталанило на студен-
тів: вони активно підтриму-
ють наші ініціятиви, а ми 
намагаємося допомогти їм 
зреалізувати їхні ідеї. Пер-
шим, наймасштабнішим 
кроком була підготовка до 
ювілею завкафедри. У цей 
день всі прийшли у виши-
ванках і дуже розчулили нас 
своїм виступом. Вони заспі-
вали для Галини Миронівни 
гарну пісню з музичним 

супроводом, сказали щирі 
слова привітання і подару-
вали гарний букет. 

У День студента ми за-
палювали спільний вогонь 
як символ родинного тепла, 
пускали в небо кульки з 
нашими мріями та прагнен-
нями. Крім цього, студенти 
і викладачі написали свої 
побажання, поклали їх у 
„Пляшку побажань“, за-
коркували, залили воском 
і вона зберігатиметься на 
кафедрі п’ять років. А тоді 
всі разом зберемося, від-
коркуємо ї ї, подивимося, 
що збулося, а що ні. 

На День Збройних сил 
України (6 грудня) дівчата 
вирішили привітати хлоп-
ців. Оскільки кафедру ми 
неформально називаємо 
„УПА“ — управління (ме-
неджмент) персоналом 
та адміністрування — то й 
привітання було відповід-
не. На засіданні кафедри 
ухвалили „наказ“ про те, 
що група МОРм-13 відтепер 
іменуватиметься групою 
УПА, тобто, вона — гаран-
тований резерв УПА. Хлопці 
склали присягу кафедрі як 

справжні вояки, за що отри-
мали шоколадні кокарди 
та пряжки, а також новий 
обов’язок — боронити не 
лише кафедральні інтере-
си, а й ідеали українського 
менеджменту, вищі ідеали 
України. 

Ще одна цікава тради-
ція, започаткована цього 
року — „Новорічна ялинка 
побажань“. Кожен студент 
підписав для рідної кафе-
дри ялинкову іграшку, і ми 
прикрасили ними кафе-
дральну ялинку. В майбут-
ньому плануємо робити 
композиції з іграшок. А 
ще нас чекає Великдень, 
День Матері і наш перший 
випускний, до якого вже 
готуємося, адже це — сво-
єрідна точка відліку цілком 
дорослого життя наших 
студентів. Для нас це ще й 
важливий іспит: якщо хоча 
б один випускник через мі-
сяць, рік чи десять прийде і 
скаже нам „дякую“, будемо 
вважати, що ми недаремно 
даруємо їм часточку своєї 
душі. 

— Як гадаєте, чому Вам 
довірили кураторство?
— Мабуть тому, що в мене 
з маґістрами найменший 
віковий бар’єр. Куратором 
бакалаврів стала ще молод-
ша — Юля Андрійчук. Таке 
завдання нам доручила 
наш завідувач кафедри. 
Я була приємно вражена. 

Мені цікаво, тим паче, що 
з п’ятим курсом працюю 
давно: у мене майже всі 
пари у них, крім того, я ще 
й секретар ДЕКу. Ми завжди 
добре ладнаємо. Таке спіл-
кування для мене — новий 
досвід, нові ідеї, натхнення, 
що допомагає творити нові 
кафедральні традиції. 

— Чим цікаві цьогорічні 
маґістри?
— Групу сформовано зі 
студентів різних інститут-
ських груп, різних вишів, 
вони ще проходять стадію 
знайомства, формування 
колективу. Маґістратура 
їх єднає. Вони всі добре 
вчаться, спільно відзнача-
ють свої студентські свята, 
разом проводять дозвілля, 
тобто, живуть на „одній 
хвилі“. Нам легко знаходити 
з ними спільну мову. Допо-
магають мені й працівники 
кафедри: вони всі дуже 
активні, ініціятивні, легкі на 
підйом, дбають про згурту-
вання кафедри. 

— Незабаром Ви попро-
щаєтеся зі своїми підопіч-
ними…
― Так, із 17 лютого вони вже 
йдуть на переддипломну 
практику, а там і захист ма-
ґістерських робіт недалеко. 
Звичайно, зібрати їх у цей 
час буде проблематично. 
Ми вже думаємо над сюрп-
ризом для наших майбутніх 
випускників, адже одразу 
після захисту вони вилі-
тають із нашого „гнізда“. 
Плануємо зробити з ними 
фотосесію, організуємо Га-
лерею випускників, колаж 
із випуску. Обов’язково 
будемо спілкуватися з ними 
й надалі. Для цього ми ство-
рили сторінку в соціяльних 
мережах на фейсбуку, всі 
наші студенти є на сайті 
„Друзі“. Нашу ініціятиву під-
тримують студенти инших 
кафедр, випускники.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН

досвід наставництва

Бути зі студентам на одній хвилі

На кафедрі менеджменту персо-
налу й адміністрування Інституту 

економіки та менеджменту Львів-
ської політехніки кураторство маґі-
стрів довірили молодому асистентові 
Роксолані Винничук. За короткий час 
їй вдалося досягнути чималих успіхів 
у згуртуванні своїх підопічних.
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В інститутах Львівської полі-
техніки відбувається випуск 

студентів. Відповідно для тих, хто 
через брак місць у гуртожитках 
на початку навчального року не 
зміг поселитися у студмістечку, 
з’явився нарешті такий шанс. Це 
стосується також і сімейних пар 
політехніків, які мають можли-
вість отримати тепер кімнату в 
гуртожитку № 12. 

Що для цього необхідно зро-
бити, розповів заступник голови 
житлово-побутового відділу Ві-
талій Товкан:

— Передовсім потрібно напи-
сати заяву на ім’я голови Колегії та 
профкому студентів та аспірантів 
Львівської політехніки Богдана 

Поліщука, додати свідоцтво про 
одруження і довідку про те, що і 
чоловік, і дружина є студентами 
денної форми навчання, аспіранта-
ми чи співробітниками Політехніки. 

Пріоритет в отриманні кімнати 
в гуртожитку мають ті, хто подав 
заяву швидше, і в тому випадку, 
коли обидва члени сім’ї — полі-
техніки. Менше шансів отримати 
житло мають сім’ї „мішані“ (один 
із подружжя не має стосунку до 
університету). Всі заяви розгля-
дають на засіданні профкому, де 
й вирішують першочерговість на-
дання житла. На таких засіданнях 
приймають також рішення про 
виселення чи збереження місця, 
коли хтось один із подружжя за-
кінчує навчання. 

Чим ближче до чемпі-
онату „Евро-2012“, то 

більше клопотів і більше 
запитань. Чи не найбільше 
серед студентства Львова 
чемпіонат торкнеться сту-
дентів Львівської політех-
ніки, зокрема мешканців 
трьох гуртожитків — 8, 
10 та 11. Адже саме сюди 
заплановано поселяти іно-
земних вболівальників, 
які приїдуть підтримати 
свої футбольні команди. 

За попередніми дани-
ми, студмістечко Політех-
ніки має прийняти близько 
трьох тисяч вболівальни-
ків — це буде найбільше 
скупчення фанів у Львові. 
Бо саме в г уртожитках 
Львівської політехніки є 
можливість компактно всіх 
розселити. 

— Адміністрація студ-
містечка проситиме сту-
дентів звільнити гурто-
житки до 25 травня чи, в 
міру можливостей, і ра-

ніше. Звичайно, тим, у 
кого дійсно буде потреба 
залишитися, шукатимемо 
таку можливість. Загалом, 
заплановано, що футболь-
ні вболівальники прожива-
тимуть у студмістечку від 
1 червня до 1 липня. Тоб-
то вже з початку другого 
літнього місяця студенти 
матиму ть змог у повер-
нутися в свої помешкан-
ня, — розповів заступник 
директора студмістечка 
Львівської політехніки Ігор 
Якубовський.

Зараз вся робота у студ-
містечку спрямована на 
підготовку до чемпіонату 
„Евро-2012“. Найближчим 
часом розпочнуться ре-
монти місць загального 
користування — коридорів 
і кухонь у гуртожитках, де 
мешкатимуть вболівальни-
ки. Питання забезпечення 
належного прийому іно-
земців розглядають на уні-
верситетських та загально-
міських нарадах. Окремо 

представники адміністра-
ції студмістечка планують 
провести роз’яснювальні 
зустрічі зі студентами, щоб 
відповісти на всі запитання 
та пояснити ситуацію з ви-
селенням. 

— Чи не найбільша про-
блема — одночасно по-
селити велику кількість 
людей. Тому до проце-
су поселення будемо за-
лучати активістів органів 
студентського самовря-
дування, організації ВЕST, 
волонтерів та всіх охочих 
допомогти. Також потріб-
но вирішити проблему 
кадрів, які працюватимуть 
у той час у гуртожитках, 
зокрема, знання іноземної 
мови, вміння забезпечити 
сервіс (застелення постелі, 
прибирання кімнат та ин.). 
Мусимо знайти спосіб, як 
врахувати побажання іно-
земців мати у кожній кім-
наті можливість підклю-
чення до інтернету. Зрозу-
міло, що є проблеми, які 

нам не вдасться вирішити, 
наприклад, забезпечення 
під’їзду великої кількости 
туристичних автобусів під 
гуртожитки. Та найбільше 
зараз потребуємо розу-
міння від студентів, що це 
все робиться для іміджу 
держави і міста, — додав 
мій співрозмовник.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

дозвілля 

Спорт, вечірки, кіно
житлово-побутовий відділ всебічно 

охоплює сфери студентського життя, 
зокрема, забезпечує цікаве і змістовне 
дозвілля.

Нещодавно у студентському клубі від-
булася тематична вечірка „Піцца паті“. 
Цікаві заходи активісти цього відділу 
готують і до Свята Валентина та Дня 
жінки. Навесні заплановано також тра-
диційні спортивні змагання з футболу.

Продовжує свою роботу і студентський 
кіноклуб, який діє в гуртожитку № 11. У 
лютому молодь матиме можливість пе-
реглянути кінострічки відомого режи-
сера Еміра Кустуріци. Вже 2 лютого всі 
охочі побачать фільм „Арізонська мрія“, 
9 лютого для політехніків продемон-
струють „Андеґраунд“, 16 — „Чорний 
кіт, біла кішка“, 23 — „Життя як диво“, 
а 28 — „Заповіт“ та „Марадонна“. Вхід 
на перегляд стрічок вільний. Початок 
кіносеансів о 18 годині.

для одружених студентів

Є можливість поселення 
в гуртожитку

готуємося до евро

Політехніка прийме три тисячі 
вболівальників



16 ч. 3 (2763)
2 — 8 лютого 2012[куЛьтуРа]

Художниця, ілюстраторка Оксана 
Мазур привнесла в сучасну поезію 

струмінь жіночої пристрасності, яка 
може запалити або спалити, але в 
жодному разі не лишити байдужим 
того, до кого торкнеться. Це відчули, 
мабуть, усі присутні на презентації її 
першої поетичної збірки „На вістрі 
місяця“, яка минулої суботи відбулася 
у Пороховій вежі.

Незважаючи на кількагра-
дусний мороз і холод у примі-
щенні, музично-театралізоване 
дійство, на яке перетворилася, 
за задумом авторки, презента-
ція, гріло не згірш від доброго 
вина або міцної кави — то ста-
вало від почутого-побаченого 
радісно й млосно, то гірко й 
меланхолійно. Образ жінки, витво-
рений уявою художниці, є такий же 
зримий, як і на її картинах, які, до речі, 
прикрашали презентаційну залу. Це 
досвідчена (і цей досвід переважно 
болючий), сильна у проявах почуттів 
(хоч і ранима) Жінка, яка, попри всі 
життєві перипетії, хоче кохати і бути 
щасливою.

Мимовільно вихоплені з поетич-
ного потоку цитати — „таланту зама-
ло, якщо він великий, потрібно ще й 
талану“, „чуже життя — то споришів 
плетіння“, „твої сльози для світу — лиш 

сіль“, „віднайшла в собі вкотре сили, 
щоб на біло завершити сон“ можна 
доповнити иншими, якщо зайти на 
сайт „Поетичних майстерень“, з якого 
власне і починався шлях художниці 
(Рудокосої Схимниці), благословенний 
поетом Олесем Гордоном, у друковану 
літературу. Наступний крок для Оксани 
Мазур — нові збірки й вступ до Наці-
ональної спілки письменників — свої 
рекомендації вже дали поетеси Марія 
Чумарна й Любов Долик.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

Перша експозиція є 
демонстрацією успішної 
реалізації багаторічного 
етномистецького проєкту 
„Екологічний ракурс“, іні-
ційованого кафедрою ху-
дожнього текстилю ЛАМу, 
зокрема ї ї доцентом Зе-
новією Шульгою. Проєкт 
передбачає використання 
в художніх виробах лише 
натуральних складових, 
екологічно чистих фарб 
рослинного походження. 

Тому всі речі, виставлені 
для огляду, виготовлені з 
вовни чи тканини, є при-
родними та приємними для 
ока, бо барви на них пас-
тельні, ніжні або контраст-
ні в межах чорно-білого, 
чорно-червоного… 

С те ф а н і я  Ш а б а т у р а 
(учитель) пропонує огля-
нути її  гобелени з пра-
давніми знаками, Зеновія 
Шульга (учень) — вишиту 
сорочку й ткану сукню. По-

дружжя Оксана Литвин та 
Ярослав Сахро з Коломиї 
представили в основно-
му моделі жіночих пальт, 
прикрашених вишиттям і 
вирізуванням: деякі з них 
висять на манекенах, деякі 
під час відкриття виставки 
„дефілювали“ на їхніх влас-
ницях залами.

Експозиція робіт Мико-
ли Могилата присв’ячена 
його 50-річному ювілею. У 
2004 році у салоні „Равлик“ 
відбулася виставка, яка до-
помогла відкрити широкій 

публіці цього талановитого 
художника. У Музеї ж ви-
ставлено здебільшого свіжі 
твори — пейзажі, кілька 
„овочево-фруктових“ на-
тюрмортів, зображення 
букетів і якось зовсім окре-
мішньо — старої жінки. 
Дуже добротний класичний 
живопис митця заворожує 
своєю простотою, настроє-
вістю і чистотою кольорів.

О б и д в і  в и с т а в к и 
об’єднує те, що вони дуже 
теплі, що завдяки їм від-
чуваєш гармонію зі світом.

палітра

Знаки прадавні й сьогочасні 

презентація
На вістрі кохання

У Музеї етнографії та художнього промислу відкрито дві 
різножанрові виставки — текстилю „Вчитель і учень“ 

Стефанії Шабатури, Зеновії Шульги, Оксани Литвин та 
Ярослава Сахро, а також — „Живопису“ Миколи Могилата
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Автор — молодий на-
уковець, котрому близька 
публіцистика й художня 
література: у студентські 
роки Тарас Бондаренко був 
кореспондентом „Аудито-
рії“ (тоді — „Львівського 
політехніка“) й „Освіти лі-
сівничої“, співзасновником 
та учасником літоб’єднання 
„Хроніки“, що діяло при 
нашій редакції, та лавре-
атом кількох літературних 
конкурсів. Публікувався в 
періодиці, зокрема, у жур-
налі „Дзвін“ та антології 
літоб’єднання. Роман-есе 
„Корпорація гоблінів“, схо-

же, є його творчим відгуком 
на життєвий досвід, здобу-
тий у комерційних фірмах 
на різних посадах — від 
менеджера з продажу до за-
ступника голови правління 
та директора, бо „насправді 
великі речі — автобіографіч-
ні більшою чи меншою мі-
рою“. Хоча сам письменник 
під час презентації книжки у 
рамках торішнього Форуму 
видавців це заперечував…

Твір присвячено заги-
блим у кризі 2008 — 2009 
років. Він і починається 
суїцидальним прологом, 
поясненням до якого ста-

ють фрагменти щоденника 
головного героя Ярослава 
Івановича, комерційного 
директора приватного під-
приємства „Драндулет“. Го-
бліни — працівники „Дран-
дулету“, які через свою по-
хмурість, неголеність і злість 
схожі на неземних створінь. 
Вони мають лише дві вті-
хи ― щось вкрасти та випи-
ти, єдине, що їх цікавить — 
гроші. Автор замислюється 
над тим, що можна зробити 
в такій ситуації, якщо ти — 
їхній керівник?

Роман можна вважати 
постмодерним: сама його 
назва викликає асоціяції з 
фентезійними творами — 
Саймака „Заповідник гоблі-
нів“ чи „Володар перстенів“ 
Толкієна, простежуються 
алюзії з иншими авторами 
і в тексті — один із розді-
лів називається „Тисяча і 

одне нещастя“ (результат 
об’єднання „Тисяча й однієї 
ночі“ з „33 нещастями“?), а 
в оповідь проникає і Гренуй, 
знаменитий парфумер зі 
сторінок твору Зюскінда, і 
уривки пісень, віршів тощо. 
Правда, для любителів крас-
ного слова зауважу — есеїс-
тика у творі таки превалює.

Тема кризи невичерпна: 
Тарас Бондаренко вже за-
вершив другу свою книж-
ку — „Записки безробітного 
менеджера“, тож, кому спо-
добалось, чекайте продо-
вження…

Почався прийом рецензій на книги 
сучасних українських дитячих пись-

менників для здобуття літературної 
премії „Великий Їжак“. Цю премію 
засновано торік, а вручати її вперше 
будуть наприкінці травня цього року 
(згодом — щороку 1 червня, у День 
захисту дітей). До написання рецензій 
оргкомітет запрошує як досвідчених 
авторів, рецензентів і критиків, так і 
школярів — добру рецензію здатен на-
писати кожен! Довгі списки лавреатів 
премії буде оголошено 28 лютого. Біль-
ше інформації про правильне писання 
рецензій і про саму премію шукайте на 
сайті jizhak.org.ua

Видавництво „Каменяр“ спільно зі 
Львівською обласною бібліотекою для 
юнацтва (пл. Ринок, 9) започатковує 
цикл літературно-мистецьких захо-
дів „Зустріч з поетичною книжкою“. 
На кожному з таких вечорів, що від-
буватимуться останнього дня місяця, 
буде представлено нову каменярівську 
поетичну збірку. Відкрила цикл пре-
зентація деб’ютної збірки сучасної 
поетеси Ярки Богач „Чуєш птаху?.. 
Це я“. Авторка книжки — випускниця 

Львівської політехніки, яка тепер живе 
в США. Її поезія заворожує емоційним 
авторським чуттям реальности.

У польському видавництві „Ha!art“ 
з’явилася друком двомовна антологія 
„Дольки помаранчі“. До неї ввійшли 
вірші сучасних українських поетів в 
ориґіналі та в польському перекладі. 
Задум і його втілення належить зна-
ній польській поетці Анеті Камінській. 
В антології є автори, народжені в 
шістдесятих, сімдесятих і вісімдесятих 
роках. Це, зокрема, Оксана Забужко, 
Віктор Неборак, Юрій Іздрик, Маріанна 
Кіяновська, Мар’яна Савка, Дмитро Ла-
зуткін, Олег Коцарев, Богдана Матіяш, 
Андрій Любка та инші.

• • •

Наприкінці лютого розпочнеться 
продаж нового роману Любка 

Дереша „Голова Якова“, над яким 
він працював 5 років. Книжка вийде 
друком у „Клубі сімейного дозвілля“. 
Так Дереш, оповитий досі серпанком 
таємничості, вийде з „інформаційної 
тіні“ в люди. Новий твір автор озна-
чив як алхімічну комедію. Її сюжет 

вибудовується навколо геніяльного 
композитора Якова — він отримує 
від свого брата, політтехнолога, про-
позицію створити гимн-симфонію до 
відкриття Евро-2012. Презентація 
книжки відбудеться навесні, під час 
великого авторського туру по містах 
України. Тоді й можна буде зустрі-
тися з Дерешем та взяти в нього 
автограф.

Навесні заплановано як мінімум 
ще дві видавничі події: Сергій Жадан 
потішить своїх адептів новою книж-
кою, до якої ввійшли поетичні твори та 
есеї, котрі він написав упродовж двох 
останніх років, а також у Німеччині ви-
йде антологія „Тотальний футбол“, яка 
добиратиметься з текстів польських 
та українських авторів, присвячених 
вісьмом містам, що приймають матчі 
Евро-2012. З українського боку тексти 
написали Юрій Андрухович, Сергій 
Жадан, Сашко Ушкалов, Наталка Сня-
данко. Упорядником збірки виступив 
Сергій Жадан.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

нові видання

Дайош зарплату, або  
Про українське гоблінство чули?

що, де, коли

Література: події, задуми, книги

Тема кризи хвилює не тільки економістів, а й письменни-
ків. Майстри гострого пера не можуть про неї мовчати 

чи говорити про щось інтимно-особисте, якщо відчули її, 
як усі, ні, більш глибоко, на собі. Такі висновки напрошу-
ються, коли береш у руки роман-есе Тараса Бондаренка 
„Корпорація гоблінів“, який торік з’явився у львівському 
видавництві „Сполом“.
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До Зимового балу у Львівській полі-
техніці залишилось 9 днів! Хто ще 

не встиг придбати запрошення, може 
спробувати надолужити, звернувшись 
у 301 кімнату головного корпусу (до 
Володимира Залуцького). Звісно, ви-
шукана актова зала головного корпусу 
не зможе вмістити всіх випускників 
Політехніки (зараз їх є близько 40 ти-
сяч) та працівників університету, тому 
організатори очікують, що учасників 
буде близько 250.

Цього року благодійний бал, орга-
нізований Асоціяцією випускників та 
керівництвом Львівської політехніки, 
відбудеться в останню суботу перед 
Стрітенням, 11 лютого. Початок о 19.00. 
Це важливо, адже за правилами етикету, 
на офіційну церемонію відкриття слід 
приходити завчасу.

Загальний сценарій свята буде не-
змінний: традиційно гостей в актовій 
залі зустрічатимуть господарі балу — 
ректор Юрій Бобало та голова правління 
Асоціяції випускників Олег Сергеєв з 
дружинами (за правилами хорошого 
тону, на бал прийнято приходити з 
партнером / партнеркою, однак, як по-
відомив член оргкомітету Володимир 
Старчевський, жінкам, які прибудуть на 
бал самі, за їх бажанням надаватимуть 
супровід для привітання з господарями), 
в перервах між танцями відбудуться на-
городження меценатів, розіграш лотереї 
та доброчинний аукціон (лотерейні при-
зи та аукціонні лоти теж традиційно без-
оплатно надають учасники оргкомітету, 
меценати), впродовж усього вечора у 
226 кімнаті експонуватиметься вистав-
ка творчих робіт (картин і фотографій) 
працівників Львівської політехніки. Зу-
стрічатимуть новоприбулих музиканти з 
камерного оркестру Львівської політех-
ніки, а музичний супровід знову забез-
печить симфонічний оркестр Національ-
ного академічного драматичного театру 
ім. М. Заньковецької під керівництвом 
Богдана Мочурада (минулого року ці 
колективи виправдали всі сподівання). 
Актори цього ж театру — заслужена 
артистка України Ірина Швайківська та 
народний артист України Євген Федор-
ченко — будуть ведучими дійства.

Зміни цьогоріч невеликі: виступати-
муть инші творчі колективи, на виставці 
експонуватимуть роботи инших авторів. 
Позаяк бал буде напередодні Стрітення, 
то під час розіграшу лотереї відбудеться 
символічна передача „прав“ від зими 
до весни: лотерейні призи будуть ви-

кладені у вигляді ялинки, яку впродовж 
лотереї поступово розбиратимуть.

― Призи будуть ориґінальні, ціка-
ві, — переконує Володимир Людвико-
вич. — Як і належить, лоти виставлять 
для огляду у фойє перед початком 
балу. Крім цього, на аукціоні буде один 
приз, назву якого треба буде вгадати, 
заплативши певну суму за кожну таку 
спробу. Всі кошти, отримані під час аук-
ціону, спрямують Асоціяції випускників 
на виплату стипендій студентам, кан-
дидатури яких затверджує Вчена рада 
університету.

Ну, і само собою зрозуміло, буде 
багато танців. Охочі зможуть поспілку-
ватися біля фуршетного столу, також 
працюватиме буфет (за нижчими ціна-
ми, ніж торік).

Насамкінець нагадаємо деякі ню-
анси етикету Зимового балу (зрештою, 
разом із запрошеннями учасники отри-
мують додатки з переліком усіх правил). 
Чоловіки повинні бути вбрані в чорний 
фрак або смокінґ (допускається темний 
класичний костюм), обов’язково мете-
лик замість краватки, відповідна сороч-
ка, для військових — парадна військова 
форма. Жінкам ще складніше: необхідна 
вимога — вечірня сукня повної довжи-
ни. Чому складніше? Бо ж не підете Ви 
на бал цього року в тій же сукні, що й 
минулого...

До танцю запрошує кавалер (таке 
старосвітське правило, але дами мають 
шанс під час „білого“ танцю). З однією 
дамою кавалер повинен танцювати не 
більше трьох — чотирьох танців поспіль 
(це стосується також власної дружини). 
Це правило варто нагадати й учасникам 
минулорічного балу.

І головне: запорука незабутніх вра-
жень після балу — гарний настрій перед 
ним!

Тетяна ПАСОВИЧ

коротко

25 січня у Львівській філармонії 
відбувся вечір „музика україн-
ського кіно“. До творення музи-
ки для фільмів було залучено 
багато видатних композиторів — 
Борис Лятошинський, Євген 
Станкович, Мирослав Скорик, 
Леонід Грабовський, Валентин 
Сільвестров, Володимир Губа, 
Володимир Гронський та инші. 
Саме їхнім знаковим творам, що 
увіковічнились у кінематографіч-
них шедеврах — „Тіні забутих 
предків“, „Камінний хрест“, 
„Острів любові“, „Ізгой“, і було 
присвячено вечір.

у музеї Олени кульчицької від-
крито виставку творчих робіт 
учнів Львівського художнього 
ліцею. Учні ліцею перемагають у 
багатьох конкурсах і мають мож-
ливість продовжувати навчання 
в ЛАМі. Нинішня експозиція є 
першою великою виставкою 
творчих робіт ліцеїстів поза меж-
ами їхнього навчального закла-
ду. На ній представлено майже 
50 живописних та графічних 
робіт учнів 9 — 11 класів.

кінофестиваль „кіноЛев“ оголо-
сив конкурс режисерського 
сценарію короткометражного 
фільму на тему „кіно і медія“. 
Лейтмотивом сценарію мусить 
бути вплив мас-медій на життя 
суспільства, їх роль у формуван-
ні певних стереотипів та їх по-
долання. Для участи у конкурсі 
слід до 1 березня надіслати на 
kinolev.idem@gmail.com сцена-
рій, обсягом до 15000 символів, 
із позначкою „Конкурс сценарі-
їв“. Тривалість стрічки — до 10 
хвилин, без жанрових обмежень. 
За сценаріями-переможцями, 
можливо, знімуть фільми, а їх 
автори отримають нагороди.

від 1 до 14 лютого кав’ярня-
галерея „штука“ запрошує 
переглянути „шпильки“ — збірку 
карикатур влодка костирка. 
Влодко Костирко — худож-
ник, причетний до створення у 
нашому місті концептуальних 
кав’ярень. До збірки „Шпильки“ 
ввійшли карикатури, намальовані 
впродовж кількох років і опублі-
ковані у друкованих виданнях.

За матеріялами інформаґенцій

нові традиції

Політехніка проводжатиме зиму
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Олімпійські ігри 
Стародавньої 

Греції

Історичне коріння олімпій-
ського спорту сягає у сиву 
давнину, коли у першій по-
ловині ІІ століття до н. е. на 
острові Крит почала роз-
виватися фізична культура. 
Найбільше на її інтенсивний 
розвиток вплинула агности-
ка — принцип змагальности, 
який застосовувався в житті, 
мистецтві і спорті задля до-
сягнення визнання, підви-
щення особистого престижу 
і слави міст-держав. Різно-
манітні змагання — аго-
ни — влаштовувалися у різ-
них місцевостях — Олімпії 
(олімпійські ігри), Дельфах 
(піфійські), на Коринфсько-
му перешийку (істмейські і 
немейські ігри). Найбільши-
ми з них були олімпійські…

Літочислення Олімпій-
ських ігор ведеться з 776 р. 
до н. е. У змаганнях, на під-
готовку до яких давали 10 
місяців, брали участь тільки 
вільнонароджені греки. Ні 
раби, ні варвари (чужинці) 
не мали на це права. Крім 
того, жінкам під страхом 
смерти заборонялося бути 
на змаганнях навіть гляда-
чами. Для дівчат же влашто-
вували окремі змагання на 
честь богині Гери і назива-
лися вони гереями.

Дні Олімпійських ігор 
були днями загального 
миру. В усі кінці країни сла-
ли вісників (герольдів), щоб 
сповістити про термін Олім-
піяди і проголосити на три 
місяці священне перемир’я. 
Всі, хто їхав на ігри, вважа-
лися недоторканними.

Програма Олімпійських 
ігор не раз змінювалася. 

Спочатку єдиним видом 
змагань був короткий біг на 
одну стадію (192 м 27 см), 
який називався „дромос“. 
Потім у програму було 
введено подвійний біг — 
„діаулос“ і біг на довгі дис-
тації — до 24 стадій. На 
вісімнадцятій Олімпіяді 
вперше в програму ввели 
п’ятиборство — „пентат-
лон“ — короткий біг, стриб-
ки у довжину, боротьба, ме-
тання списа і диска. Згодом 
серед змагань з’явилися 
кулачний бій, змагання на 
колісницях, запряжених чет-
віркою коней, верхова їзда 
і панкратіон (боротьба і ку-
лачний бій), біг зі зброєю та 
ин. Починаючи з тридцять 

сьомої Олімпіяди, стали 
проводитися змагання для 
юнаків до 20 років.

Олімпійських перемож-
ців урочисто нагороджу-
вали оливковими гілками 
в останній день змагань 
перед храмом Зевса. На 
їхню честь прорубували 
прохід у міських стінах, а 
найкращі поети складали 
хвалебні оди. Переможці 
отримували і матеріяльні 
нагороди — пожиттєве хар-
чування за рахунок держа-
ви, звільнення від податків, 
грошові премії і пенсію. 
Музиканти, поети, оратори 
вважали за честь виступити 
в Олімпії. Громадські діячі 
Стародавньої Греції брали 
безпосередню участь в іграх 
або були присутні на них. У 
бігу на колісницях виступав 
Філіп Македонський. Пере-
можцем з кулачного бою 
був філософ і математик 
Піфагор. Філософ Платон 
перемагав на істійських і 
піфійських іграх. На іграх 
бували філософи Сократ, 
Арістотель, полководець 
Олександр Македонський, 
оратор Демосфен, письмен-
ник Лукіян та инші.

Олімпійські ігри були 
визначною подією у куль-
турному й економічному 
житті стародавнього сві-
ту — до святкувань приуро-
чувалися ярмарки. Навіть в 

основу хронології того часу 
був покладений відлік часу 
за Олімпіядами (грецький 
олімпійський рік — 1417 
днів). Упродовж 1168 років в 
Олімпії було проведено 293 
Олімпіяди.

Кризові явища у старо-
давньому грецькому олім-
пійському спорті набули 
особливої гостроти після 
завоювання грецьких дер-
жав римлянами в 146 р. до 
н. е. Із втратою незалеж-
ности відбуваються зміни 
у політичному, економіч-
ному й соціяльному житті 
суспільства, які негативно 
вплинули на спорт. Багато 
змагань було припинено, 
інтерес до спорту різко впав. 
Помітно знижується і зна-
чення Олімпійських ігор. Як 
і в часи свого зародження, 
вони починають набира-
ти місцевого характеру. 
Едиктом 392 р. до н. е. ім-
ператор Феодосій І, який 
насильно запроваджував 
християнство, заборонив їх 
проведення.

У 395 р. на березі Алфея, 
на території Олімпії відбувся 
бій візантійців і готів, внаслі-
док чого дуже постраждали 
спортивні споруди. Завер-
шили їх руйнування сильні 
землетруси і спалення за-
лишків язичницьких храмів 
за наказом Феодосія ІІ.

Але благородні олімпій-
ські ідеї — прагнення до 
миру, дружби і взаєморозу-
міння — назавжди зберегли 
для людства особливу при-
вабливість.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент кафедри фізичного 

виховання Львівської 
політехніки, 

майстер спорту

Далі буде

олімпіяда

З 27 липня до 12 серпня 2012 року в Лондоні відбуватимуться ХХХ Літні олімпійські ігри. тож не завадило 
б знати про це велике спортивне свято більше: як виникли ігри, занепали й відродилися, як україна про-

явила себе в них і як готується виступати надалі. тому розпочинаємо цикл статей про ці найстаріші в історії 
людства спортивні змагання 

Найстаріші спортивні змагання  
в історії людства
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Напевно, кожен з нас пообіцяв собі 
у новорічну ніч зробити цього 

року щось таке, чого не наважувався 
до того. Як варіянт проведення вихід-
ного суботнього дня пропонуємо вам 
відпочинкову альтернативу — пей-
нтбол або ж страйкбол. Докладніше 
про ці види дозвілля нам розповість 
досвідчений учасник цих ігор Олек-
сандр Мигорович.

― Сашко, звідки Ти дізнався про ці 
ігри і що Тебе в них приваблює?
― Ще навчаючись у школі, я підробляв 
кур’єром у фірмі, яка організовувала 
такі ігри. Одного разу замість грошей, 
вони запропонували мені безкоштов-
но, спільно з ними, взяти участь у 
пейнтбольному змаганні. Я відірвався 
від комп’ютера і поїхав за місто на 
„вій ну“. Кожному з нас видали захисні 
камуфляжні костюми, маски, автомати 
та провели інструктаж. Згодом були дві 
незабутні години стрілянини фарбови-
ми кульками. Мені так сподобалося, 
що і досі, коли випадає нагода, із за-
доволенням беру участь у таких іграх. 
Це насправді затягує.

― Розкажи трішки про правила і 
основи цієї гри.
― Пейнтбол — це імітація військо-
вих операцій, де використовується 
спеціяльна ігрова зброя. Полем бою 
для гравців у пейнтбол може стати 
закинутий цех, якийсь ліс чи просто 
майданчик з перешкодами. Якщо ви 
просто вирішили пограти з друзями, 
то самі придумуєте завдання — і в бій! 
Коли в гравця влучає куля, він повинен 
підняти руки вгору і негайно залишити 
поле бою. Иноді після потрапляння 
кульки в руки, ноги, спину чи живіт 
залишаються синці. Але вони швидко 
сходять. Обов’язково потрібно чітко 
дотримуватись правил безпеки. Не 
бажано стріляти супернику в голову 
та стріляти ближче ніж з двох метрів.

― А чим від пейнтболу відрізняється 
страйкбол?
― У страйкбол грають ті, хто прагне 
гостріших відчуттів. Ігрові операції 
максимально наближені до реальнос-
ти. Тут можна відтворити все: атаку, 
захист, відчайдушний бій. Єдиною 
відмінністю від справжньої війни є те, 
що всі залишаються живі.

Страйкбол це такий собі вдоско-
налений пейнтбол. Його придумали 
люди, які хочуть якомога більше бути 
схожі на справжніх вояків. Инколи 
страйкболісти відтворюють навіть 
цілі воєнні бої. Але у цю гру потрібно 
вкладати набагато більше грошей. 
Деякі гравці стверджують, що витра-
тили на спорядження кілька тисяч 
долярів, адже автомати і пістолети є 
точними копіями справжніх моделей 
сучасної зброї. Ми користуємося 
копіями АК-47 і М-16, тобто одними 
з найпоширеніших моделей зброї у 
світі. Коштують вони від 500 до 600 
долярів.

― В яку пору року грати у страйкбол 
найцікавіше?
― У кожну пору року ігри мають свою 
особливість. Восени, наприклад, 
можна заховатися у листя. Однак 
для мене найбільш прийнятною по-
рою для гри є зима. Оскільки мороз 
і снігові замети додають адреналіну. 
Ще один плюс гри взимку — снігове 
покриття не дає змоги окопатися, 
тож треба видумувати иншу тактику 
ведення бою. З иншого боку, зимові 
ігри, зазвичай, тривають недовго: на 
морозі можуть зламатися деякі крихкі 
деталі зброї. 

― А як щодо безпеки? Чи є ризик 
отримати травму?
― Серйозну травму тут отримати 
неможливо. Стріляють у страйкболі 
маленькими кульками, після потра-
пляння яких, щоправда, болить більше, 
ніж кульками у пейнтболі. Однак про 
якийсь неймовірний біль мова не йде. 
Але, на відміну від пейнтболу, потра-
пляння кульки у страйкболі не видно 
иншим учасникам. Тому дуже важлива 
річ у страйкболі — чесність. Якщо в тебе 
поцілили — ти маєш голосно крикнути 
„Вбитий!“ і швидко покинути поле бою.

― Що порадиш читачам наостанок?
― Хотілося б закликати їх не сидіти 
цілими днями на дивані. Проводьте 
активний спосіб життя. Завжди від-
кривайте для себе щось нове. Тільки 
уявіть: ви з друзями швидко пересу-
ваєтесь лісом, кулі свистять біля вух, а 
розпізнавальну пов’язку на руці ледь 
видно. Ну і куди ж без обговорення 
бою, сидячи на пеньку і гріючись 
теплим чаєм? Одне слово — раджу 
спробувати. Бо ці емоції передати на 
сторінках газети неможливо.

Спілкувався Артур БОБРИК,
студент третього курсу ІКНІ

Львівської політехніки

[ФІЗкуЛьтуРа І СПОРт]
спортивна альтернатива

Пейнтбол, страйкбол: війни,  
в яких немає жертв
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Космічне тіло, що 
падає  на Землю 

з космічного 
простору

Таємний 
співробітник 

органів розвідки

Головна 
ріка 

Паки-
стану

Один із 
чотирьох типів 
темпераменту 

людини

Ріка в 
Польщі

Тип 
українсь-

кого 
літака

Доза лі-
ків з спре-
сованого 
порошку

Наукові, 
критичні 
нариси

Розділ 
матема-

тики

Хвалеб-
ний по-
етичний 

твір

Нота
Шаховий турнір 
за максимально 
скорочений час

Жир з 
овечої 
вовни, 
основа 
мазей, 
кремів

Опера 
Джузеп-
пе Верді

Підстилка, яку 
кладуть під ступню 

взуття

Найбільший період 
часу в історії 

Землі, що поділя-
ється на ери

Німецький 
композитор 

ХVІІІ ст.

Тип ро-
сійського 

літака

Період 
збирання 
цукрової 
тростини 
на Кубі

Дуже 
отруйна 
рослина; 

віха

Наймен-
ша час-
тинка 
вогню

Гостра 
приправа 
для ма-
ринадів

Настін-
ний 

світиль-
ник

Наваль-
ний нас-
туп на 
ворога

Ріка в 
Швей-
царії

Тропічний 
циклон 
великої 

сили

Музич-
ний 

інтервал

Різець 
верхньої 
щелепи 
слона

Марка 
корейсь-
кого ав-

томобіля

Склепі-
ння у 
формі 
дуги

Отруйна речовина, 
яку утворюють 
мікроорганізми

Лицьовий бік 
монети, медалі

Бог війни у 
грецькій міфології

Високо-
вулкані-
зований 
каучук

Машина, що 
струменем повітря 

очищує зерно

Комплексні 
спортивні змагання 

на автомобілях

Чоловік 
Семіра-

міди

Лондонський 
замок, в’язниця, 

музей

Стара 
назва 
літери 

„а“

Хімічний 
елемент, 

газ

Глибока 
довга 

западина

Без- 
 барв ний 
горючий 

газ

Пошко-
дження 
машини, 
нещастя

Прилад 
для вимі-
рювання 
напруги

Розмін-
на 

монета 
Лаосу

Визнач-
ний май-
стер сво-
єї справи

Одиниця 
вимірювання 
електричної 
потужності

Заглиб-
лення у 
землі

Нота
Річка у 
„підзем-

ному 
царстві“

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

[ПЕРЕРва]

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 2

Горизонтально: 4. Мустанг. 9. Спринтер. 10. Резидент. 11. Пру-
сак. 13. Кодак. 14. Абсурд. 15. Фараон. 16. Офелія. 17. Супінатор. 
20. Лійка. 21. Іртиш. 24. Амплітуда. 28. Лоренц. 29. Циклон. 32. Пар-
тія. 33. Лерка. 34. Яблуко. 35. Господар. 36. Реверанс. 37. Метрика.
Вертикально: 1. Рубрика. 2. Стерадіан. 3. Антракт. 5. Спартак. 
6. Риксдаг. 7. Одіссей. 8. Інерція. 12. Конспірація. 14. Амортиза-
ція. 18. Пікап. 19. Тарту. 22. Податок. 23. Гестапо. 25. Інтроверт. 
26. Окуляри. 27. Тоскана. 30. Кларнет. 31. Манріко.

J J J
Блондинка і брюнетка дивляться фільм. Брюнетка каже:
― Побиймося об заклад на 100 гривень, що Майкл ки-
неться з мосту.
― Я думаю, що не кинеться…
Кинувся Майкл з мосту, блондинка дістає гроші. Брю-
нетка каже:
― Та не треба…Просто я вже бачила цей фільм.
― Я також… Але не думала, що він кинеться ще раз…



22 ч. 3 (2763)
2 — 8 лютого 2012

Реклама 
в „Аудиторії“

Реклама на внутрішніх 
сторінках 

газети розміщується блоками. 

Частина 
шпальти

1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 300 200 150 100 50

Примітка: непряма рекла-
ма, ювілейні та инші статті на 
замов лення — 50% від тарифів.

Реклама на обкла динці 
(повноколірний друк)

Перша сторінка: один блок пло-
щею 24 см2 — 250 грн. (розмі-
щується тільки внизу сто рінки, 
не більше трьох рекламних бло-
ків в одному числі тижневика).

Остання сторінка: один блок 
площею 24 см2 — 100 грн.; 
1/4  шпальти — 200 грн. ; 
1/2  шпальти — 300 грн. ; 
1 шпальта — 450 грн.

Виготовлення рекламного 
блоку на замовлення

(від мінімального блоку до 
формату А4)

• реалізація ідеї замовника з 
використанням матеріялів за-
мовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріялів редакцією — 
200 грн.;
• від розробки ідеї замовника 
редакцією до виготовлення 
кінцевого зразка — 300 грн.

Система знижок: за дві публіка-
ції одного і того ж рекламного 
блоку — знижка в розмірі 5% від 
суми замовлення, за три публіка-
ції — 10%, більше трьох публіка-
цій — 15% від суми замов лення.

Ціни подано з урахуванням по-
датку на додану вартість та 
податку на рекламу. Крайній 
термін подання реклами — 
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів,  
вул. С.Бандери, 12, кімн. 229, 103. 

Телефон/факс (0322) 258-26-08.  
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Книжкові видання тижневика „Аудиторія“ (нарис-путівник „Музей історії 
Львівської політехніки“, науково-популярне видання „Спадщина великого 
будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський (1851 — 
1919)“ та Збірник публікацій „На ниві української науки“) можна придбати 
в мережі книгарень видавництва Львівської політехніки:
Головний корпус — вул. С. Бандери, 12, тел. 258-24-92; 1 корпус — вул. 
Карпінського, 2/4; 2 корпус — вул. Карпінського, 6; 4 корпус — вул. Ми-
трополита Андрея, 5, тел. 258-23-56.

експрес-оголошення
вважати недійсними:  
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Мартинюка Мирослава Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Сенейко Уляни Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Петрук Ірини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Миханька Тараса Костянтиновича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Петрицького Романа Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Орищак Анастасії Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Прокопіва Юрія Руслановича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Тріли Соломії Андріївни;
утрачені студентський квиток і залікова 
книжка, видані Національним університетом 

„Львівська політехніка“ на ім’я Галаса Романа 
Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бабанової Ірини Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Павлюка Сергія Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Семенюк Уляни Михайлівни;
утрачений студентський квиток № 07641330, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Мединського Юрія 
Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Михайлова Яреми Федоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Слободяна Богдана Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Хітчак Юлії Миколаївни;
утрачений студентський квиток № 078233, ви-
даний Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Попович Тетяни Вікторівни.

[РЕкЛама та ОГОЛОшЕННЯ]
для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
2 лютого — „Любовний напій“ (опера). 

18.00.
3 лютого — „Запорожець за Дунаєм“ 

(опера). 18.00.
4 лютого — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
5 лютого — „чарівне кресало“ (опера). 

12.00, „Лебедине озеро“ (балет). 
18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
2 лютого — „Гуцулка ксеня“. 18.00.
3 лютого — „Останній гречкосій“. 18.00.
4 лютого — „Дама з камеліями“. 18.00.
5 лютого — „візит літньої пані“. 18.00.
7 лютого — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
8 лютого — „Одруження“. 18.00.

камерна сцена
3 лютого — „арт“. 16.00.
7 лютого — „Завчасна паморозь“. 16.30.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
3 лютого — „Наркіс“. 19.00.
4 лютого — „марко Проклятий, або Східна 

легенда“. 19.00.
5 лютого — „Хвала Еросу“. 19.00.
8 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
імени Лесі українки
2, 5 лютого — „Лісова пісня“. 14.00.
4 лютого — „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„воскресіння“
2 лютого — „Пісочниця“. 18.00.
3 лютого — „Розбите серце“. 19.00.
4, 5, 8 лютого — „Розбите серце“. 18.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
4, 5 лютого — Солісти ужгорода та Львова. 

у програмі — орґанні твори Ф. Ліста, 
І. альбеніса, Л. Боельмана. Орґан — 
к. Гажо, скрипка — О. Стецяк. 17.00.



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. №120058.

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

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

Колектив кафедри механіки та 
автоматизації машинобудування 
Інституту інженерної механіки та 
транспорту Львівської політехніки 
сердечно вітає з ювілеєм — 80-річчям від дня наро-
дження — заслуженого діяча науки і техніки, доктора 
фізико-математичних наук професора

Костянтина Миколайовича РУСИНКА.
Костянтин Миколайович Русинко завідував кафе-
дрою теоретичної механіки Львівської політехніки від 
1977 до 1998 року. Своїми науковими дослідження-
ми вніс вагомий вклад у розробку цілого ряду фун-
даментальних напрямів сучасної механіки. Широко 
відомі його роботи, присвячені теорії пластичності, 
повзучості та міцності. Ідеї професора продовжили 
розвивати у своїх кандидатських та докторських 
дисер таціях його учні.

Найкращі Вам побажання, довгого віку, щастя без 
ліку, здоров’я міцного, радости і добра людського, 
любови, шани від дітей і онуків. З води та роси!

[РЕкЛама та ОГОЛОшЕННЯ]

Сердечно вітаємо зі славним юві-
леєм висококласного фахівця, ба-
гатолітню членкиню та ентузіястку 
„Просвіти“ 

Ліду ГРИЦЕНКО.
Ми знаємо Вас як людину, яка невтомно працю-

вала і працює для утвердження української мови, 
культури і традицій. В історії Політехніки залишаться 
прекрасні вечори Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, 
В. Стуса, для яких Ви писали сценарії, вивчали мате-
ріяли і силами студентів ставили вистави.

Великий Творець наш надихнув Вас своєю іскрою, 
з якою Ви живете і робите життя світлішим та велич-
нішим для всіх, хто Вас знає.

Зичимо Вам, дорога наша просвітянко, доброго 
здоров’я, творчої енерґії, радости для добра Вашої 
родини, рідної Політехніки і нашої держави з гордим 
йменням Україна.

Товариство „Просвіта“ Львівської політехніки

Многая літа! Многая літа!

ч. 3 (2763)
2 — 8 лютого 2012

Многая літа!
Колективи кафедри механіки та 
автоматизації машинобудування 
й НДЛ-40 Інституту інженерної 

механіки та транспорту Львівської політехніки щиро 
вітають зі 70-річчям слюсара НДЛ-40

Миколу Андрійовича БАТЮЧИКА.
Бажаємо ювілярові козацького здоров’я, сімейного 
щастя і добробуту, життєвого оптимізму на многії 
літа. З води та роси! 

Многая літа!
Правління садового товариства „Політехнік“ (с. Жи-
рівка) вітає зі 70-річчям старшого викладача кафедри 
маркетингу та логістики ІНЕМ Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ 

Мирона Васильовича БІЛИКА.
Нехай доля щедро обдаровує Вас міцним здоров’ям, 
радістю, миром і всілякими гараздами. Хай завжди 
поряд буде надійна підтримка рідних, друзів та ко-
лег. Нехай Вас супроводжує тепло, ніжність, щастя і 
любов близьких Вам людей.

Цього року у зв’язку з футбольним чемпіонатом „Евро-2012“, через який сесія 
для студентів почнеться вже у травні, студентський фестиваль аматорської 
творчости „Весна Політехніки“ також відбуватиметься раніше, щоб завершитись 
до початку сесії. Отож, „Весна…“ стартує цьогоріч 14 березня, а вже 20 березня 
розпочнуться конкурсні виступи інститутів. Гала-концерт із нагородженням 
переможців заплановано на 25 квітня.

оголошення

Надається земельна ділян-
ка площею 0,4509 га в селі 
Поріччя-Ґрунтове для ве-
дення ОСГ. Тел. 0979345748, 
Назар Яремчук.

Весна почнеться раніше



„тато. м
ам

а. Я.“
Спеціяльний приз від „Просвіти“ Л

ьвівської політехніки. Євген Щ
егольський, студент ІV курсу ІЕСк

Ф
отоконкурс „Зупини щ

асливу м
ить!“


