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Наукова розробка  
наших вчених  
здивувала світ

Політехніки змагалися  
он-лайн з колегами  
з Донецька та Києва

Фахівці-картографи,  
які сьогодні  
потрібні Україні

Львівська політехніка вишукано 
попрощалася із зимою
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Оксана Караванська, дизайнер:

„Бо нам в житті  
так хочеться балів!“

По-перше, мій чоловік Богдан Левчук — ви-
пускник Львівської політехніки. Тому бал пе-
редовсім цікавий мені саме з цієї причини. 
А ще я люблю танцювати. Ми дуже довго 
зав’язували чоловікові метелика, тому на 
перший вальс запізнилися. Але танцюємо 
багато. Я послухала музику, оперних ви-
конавців, яких давно знаю, люблю, дружу з 
ними, я скуштувала фуршет, я дуже люблю 
шампанське брют. Це все мусить бути в 
нашому житті обов’язково, тому нам так 
хочеться балів!

[ваша ДУмКа]

Чим Зимовий бал Львівської політехніки 
цікавий для Вас?

Юрій Бобало, ректор Львівської політехніки:

„Ми вже не можемо опустити  
планку“

Я люблю танцювати, веселитися, люблю відпочивати з 
друзями. І якби я не був ректором, мені було б просто 
весело. Але як господар Політехніки я відповідальний 
за все, що відбувається, тому переживаю, щоб все 
задумане вдалося. Після минулорічного балу, який 
багатьом сподобався, бо він був дійсно вдалий, ми вже 
не можемо опустити планку. Я бачу, що люди охоче 
прийшли, вони зацікавлені, танцюють, веселяться, 
беруть участь у всіх акціях балу. На виставці представ-
лено нові картини. Аукціон цікавіше проходить. Мені 
здається, що бал вдався. Але робити підсумки можна 
буде за кілька днів, коли вже будуть відгуки учасників.

Олег Сергеєв, голова асоціяції випускни-
ків Львівської політехніки:

„Це дуже гарна 
традиція“

Це дуже гарна ідея — відродити тради-
цію університетських балів. Це прекрас-
на нагода для випускників зустрітися з 
рідною Політехнікою, приємно прийти 
в цю урочисту залу, у таке чудове при-
міщення. Я просто вражений виглядом 
головного корпусу у світлі яскравих 
ламп. А ще — це можливість підтримати 
альма-матер, поспілкуватися з друзями, 
знайомими, побувати в рідному колі.

Ярослав Любінець, віце-пре-
зидент компанії „СофтСерв“ 
(меценат 2011 року):

„Благородною 
метою, можливістю 

поторгуватись за 
лоти і потанцювати“
Крім основної доброчинної 
мети (наша компанія пристала 
на пропозицію Асоціяції випус-
кників узяти участь у формуванні 
стипендійного фонду для студентів Політехніки), бал передовсім цікавий для мене 
можливістю побачити цікавих людей, а з-поміж них — знайомих. Так вдається по-
єднати корисне з приємним. Крім цього, за лоти приємно поторгуватись. І танцюємо 
з дружиною із задоволенням
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Юрій малиновський, старший 
викладач кафедри теоретич-
ної та прикладної економіки 
Львівської політехніки:

„Тут панує 
доброзичлива 
атмосфера“

Особисто для мене Зимовий 
бал Львівської політехніки — 

це частка відроджених львівських традицій, це дух, яким живе 
Львівська політехніка. Задоволення від нього не виражається у 
коштах, у часі, який ти тратиш. Я, до прикладу, вимірюю його 
кроками, зробленими назустріч ректору (я зробив майже 16), 
коли кожного гостя оголошують публічно. Тут є нагода гарно 
відпочити, поспілкуватися на вільні теми. На цьому святі панує 
доброзичлива атмосфера. 

Любов Янків-вітковська, доцент ка-
федри інженерної геодезії Львівської 
політехніки:

„Цього року я з вами 
тільки думками й 

душею“
На жаль, цього року я на балу тільки 

силою думки й душею (як дружина Генерального консула Укра-
їни в Польщі, мушу бути тут). Це гарна академічна традиція, 
яка має виховну функцію. Поряд із професійною підготовкою 
молодого покоління ми передаємо традиції інтеліґентности 
української професури. І це не голосні слова. Адже молодь 
швидко переймає все добре. Наші студенти перебирають від 
нас наші смаки, нашу поведінку, наш стиль. І добре, якщо ми 
можемо передати щось добре. Потім це сторицею воздасться.

Ірина Ключковська, директор між-
народного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діяспорою Львівської 
політехніки:

„Бал відповідає 
академічному духові“

Мені найбільше подобаються танці. 
Я з великим задоволенням узяла б 
участь у конкурсі, але як член орг-
комітету мусила виконувати обов’язки голови журі. Мені 
подобається прекрасна музика, класична музика, оперний 
спів чудових солістів, тобто це атмосфера, яка відповідає, 
я б сказала, академічному духові — в такому найкращому 
глибинному значенні — університету. На фронтоні нашого 
корпусу написано — наукам і мистецтвам, і оця друга ком-
понента втілюється не тільки на наших заняттях, на наших 
лекціях, вона втілюється в самій архітектурній споруді, в 
красі самої будівлі, а також і в таких заходах, які ми про-
водимо. Цей шляхетний вишуканий захід зобов’язує до 
певного стилю поведінки, стосунків між людьми, культури 
спілкування.

Юрій Баланюк, заступник 
голови Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Львів-
ської політехніки:

„Мене 
зачарувало саме 

середовище“
Мене зачарувало саме се-
редовище, те, як гарно і 
помпезно виглядає Львів-
ська політехніка, головний 
корпус — сходи, червоний 
килим, почесна варта, гарна 
підсвітка, декори з голубої 
ялинки. Так само незвично і 
цікаво зустріти людей, яких 
звик бачити в офіційній об-
становці (на Вченій раді, в 
кабінеті, в лабораторії), у зовсім иншому амплуа — у вечірніх 
сукнях та смокінгах з метеликами. Я й не знав, що наш ректор 
дуже гарно танцює танго.

Опитувала Тетяна ПАСОВИЧ

[ваша ДУмКа]
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На адресу ректора Львівської по-
літехніки професора Юрія Бобала 

надійшов лист від президента Тай-
ванського текстильного дослідного 
інституту, в якому йдеться про те, що 
науково-дослідна робота над створен-
ням повністю гнучкого тканинного су-
перконденсатора, за версією відомого 
американського наукового „Журналу 
наукових досліджень і розробок“, 
відзначена, як одна зі ста найкращих 
науково-дослідних розробок світу. 

„Наша розробка 
здивувала світ“

Цей суперконденсатор для ТТДІ роз-
робив колектив учених Львівської 
політехніки (керівник проєкту — про-
фесор Григорій Ільчук, головний техно-
лог — кандидат фізико-математичних 
наук Ігор Чернілевський та професор 
Віктор Токарєв із залученням моло-
дих науковців університету). Газета 
„Трибуна Чикаго“ назвала цю премію 
„Оскар серед винаходів“ в номінації 
„Електричні прилади“. 

У цій тісній і дружній „компанії“, 
яка переймається альтернативною 
енерґетикою, кожен відповідає за 
свою конкретну роботу. Так, лабо-
раторія Григорія Ільчука займається 
фотоперетворювачами — основою 
сонячних батарей. Ігор Чернілевський, 
який має досвід тривалої співпраці з 
тайванцями, розробив суперконденса-
тор — „серце“ пристрою, що дозволяє 
ефективно використовувати сонячну 
енергію. Лабораторія Віктора Токарєва 
теж уже давно працює над різними 
наноматеріялами і нанотехнологіями, 

які можна використовувати для фото-
перетворювачів. Тож ці троє органічно 
доповнюють одне одного. А коли по-
чали роботу над першим проєктом 
для тайванців, мали не лише повне 
порозуміння між собою, а й конкретне 
бачення розробки. Нині пліч-о-пліч зі 
старшими колегами працюють молоді 
науковці — наукові співробітники Ро-
ман Петрусь та Віктор Кусьнеж. Кожен 

із членів команди відповідав за свою 
ділянку роботи.

— Починаючи співпрацю з тайван-
цями, хвилювалися, — каже Григорій 
Ільчук.— Це був дуже відповідальний 
проєкт, який, у разі успішного завер-
шення, передбачав вихід на світовий 
науковий ринок. Попри те, що Тайван-
ський текстильний дослідний інститут 
сам запросив нас до співпраці, на по-
чатках ставився до нас з певною пере-
сторогою: хто така насправді ця Україна 
і Львівська політехніка зокрема? Після 
виконання нашого другого проєкту 
з Тайванем, я, зустрівшись з профе-
сором Орестом Влохом, який щойно 
повернувся з Японії, не втримався, і 
сказав йому, що маємо пропозицію від 
тайванців на виконання третього про-
єкту. На що професор відповів:„Я вітаю 
вас, бо ви не просто вийшли на висо-
коінтелектуальний науковий рівень, 

ви закріпилися на ньому“. Для нас це 
визнання означало, що ми  завоювали 
довіру в науковому світі.

— Починали співпрацю з дуже 
маленьких кроків, з великою пере-
сторогою з китайського боку, з ве-
личезною кількістю питань, якими 
вони нас „засипали“, — додає Ігор 
Чернілевський. — Під час другого про-
єкту вже відбувся прорив, особливо у 

свідомості науковців з Тайваню. Цьому 
сприяла виставка в Тайпеї, де тайванці 
показали наш діючий пристрій, його 
можливості. Тоді вони вперше зро-
зуміли, що вибір України і Львівської 
політехніки був правильний. Наші 
розробки нині мають патенти у США, 
Евросоюзі, Японії і Китаї. Тобто, ще до 
публікації в американському журналі, 
наша розробка здивувала світ. 

— Як колектив сприйняв це високе 
наукове визнання?
— Дуже спокійно, бо такі речі для 
буденного життя абсолютно байдужі, 
— каже, усміхаючись, Ігор Костянтино-
вич. — Те, що її визнав американський 
журнал, свідчить, що ми на правиль-
ному шляху. Звичайно, краще, якби 
нашими розробками користувалася 
Україна, та, на жаль, вона, на відміну 
від Тайваню, не є світовим гравцем на 
ринку високих технологій. Ми, в основ-
ному, говоримо за наші шістдесяті, 
соті, сто п’ятдесяті місця в рейтингах і 
зовсім не звертаємо уваги на ті галузі, 
де можемо бути, принаймні, в п’ятірці 
кращих. Коли Україна почала роботу 
над суперконденсаторами, то в на-
уковому плані у світі була у четвірці. 
Нині не більше 10 країн світу можуть 
зробити суперконденсатори. 

Найсвіжіший погляд на ці розробки 
має молодий науковець Віктор Кусь-
неж, який, добре знаючи англійську 
мову, зробив колосальну роботу з па-
тентного пошуку, формування перших 
проєктних кроків. 

— Мені дуже цікаво було працюва-
ти з іноземцями, зокрема, з тайванця-
ми, — говорить Віктор: — Хотілося пе-

[nota bene!]
знай наших!

Оскар серед винаходів

[•] Творчий колектив науковців: Тарас Станько, віктор Кусьнеж, Григорій Ільчук, Ігор 
Чернілевський та віктор Токарєв

Св
ітл

ин
а 

Ка
те

ри
ни

 Г
ре

чи
н

Розробки львівських політехніків мають патенти 
у США, Евросоюзі, Японії і Китаї.  А новий проєкт 
нашого колективу здивував світ. 
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Доцент кафедри електричних машин і 
апаратів Львівської політехніки Богдан 
Копчак:

— Посібник призначений для сту-
дентів напряму „Електромеханіка“ 
і спеціяльності „Електропобутова 
техніка“. Зараз за ним навчаються 
студенти четвертого курсу, для кур-
сового, дипломного проєктування 
його частково використовують і 
п’ятикурсники. Загалом книжка буде 
корисною для студентів технічних ви-
шів, аспірантів, інженерів технічних 
спеціяльностей.

В основі видання — напрацювання 
для відповідного навчального курсу. 
Спочатку його читав Андрій Лозин-
ський, а десь з 2004-го ним зайнявся 
і я. Викладаючи цю дисципліну, ми 
з’ясували, що літератури саме в цьому 
напрямі є дуже мало. Тож ми зібрали 
всі матеріяли (зокрема і переклади 
з російських, англійських джерел), 
опрацювали, згрупували їх. Вклад 
кожного — по 40%. Активно дискуту-
вали, було багато версій посібника — і 
в жовтні 2010-го він нарешті з’явився 
на світ.

У виданні представлено класичні 
системи керування різними елек-
тропобутовими приладами, як-от 
пральні й посудомийні машини, 
холодильники, порохотяги. Є огляд 
двигунів як одного з основних еле-
ментів конструкції електромеханіч-
них побутових приладів, розглянуто 
різні типи давачів тощо. Подали й 
основи інтелектуального керування 
та можливості проєктування інте-
лектуальних систем з використанням 
відповідного програмного забез-
печення. Є багатий ілюстративний 
матеріял і приклади, а також лабо-
раторний практикум. Після кожного 
розділу — контрольні запитання для 
самоперевірки.

Заступник начальника НДЧ Львів-
ської політехніки, професор кафедри 
електричних машин і апаратів андрій 
Лозинський:

— Наш посібник — це результат 
своєрідної наукової кооперації: серед 
авторів — колега з Одеського націо-
нального політехнічного університету 
Віктор Бушер. На одній з конференцій 
ми задекларували намір підготувати 
таке видання. Одесити долучилися, в 
них, зокрема, гарна лабораторна база. 
До речі, там теж використовують наш 
навчальний посібник.

А ми вже працюємо над другим 
виданням, яке доповнимо новими 

матеріялами про інтелектуальні 
системи керування порохотягів. І хоч 
на нашому ринку продукції з такими 
системами ще немає, але вона неза-
баром, через рік-два, може з’явитися. 
А наші студенти вже знатимуть про 
ці системи. Так, між иншим, було з 
системами керування, базованими 
на принципах нечіткої логіки (fuzzy 
logic), — студентам спочатку важко 
було все це уявити, а десь посеред 
курсу в магазинах з’явилася побутова 
техніка зі значком fuzzy, — а політех-
ніки вже знали про особливості цієї 
технології. Ми наводимо в посібнику 
деякі алгоритми (максимально на-
ближені до тих, котрі використо-
вують виробники електротехніки), 
щоб студенти могли зрозуміти суть 
сучасних систем керування. Загалом 
ринок побутової техніки розвиваєть-
ся швидко і динамічно, тож постійно 
доопрацьовуємо, доповнюємо курс 
новими матеріялами. Це важливо для 
якісної підготовки фахівців.

Зауважу, що деякі розділи нашого 
посібника подобаються жінкам. Їх, 
звичайно, не цікавлять технічні мо-
менти (особливості роботи давачів 
чи систем), але книжка допомагає їм 
як споживачам зрозуміти, скажімо, 
чим той чи инший вид холодильника 
або пральної машини відрізняється 
від иншого. 

Тетяна ПАСОВИЧ

Системи керування електропобу-
товими приладами: навч. посібник 
/ А. О. Лозинський, Б. Л. Копчак, 
В. В. Бушер. —  
Львів: Видавництво Львівської  
політехніки, 2010. — 304 с.

анотація від автора

Продовжуємо публікації про наукові видання, які перемогли у конкурсі на найкращу 
монографію, посібник і підручник у Політехніці за 2011 рік, устами їхніх авторів

Про електротехніку — технікам  
(і не тільки)

ревірити свої можливості в роботі над 
проєктом такого високого рівня. На тлі 
азійського світу, ми, наче інопланетя-
ни, для яких альтернативна енерґетика 
не має важливого значення: ставлення 
до неї в Україні і в Тайвані дуже різне.

Готові працювати 
на Україну

— Над чим працюватимете далі?
— Загалом, упродовж трьох років ми 
працювали над темою, що називалася 
„суперконденсатор“, але завдання 
щоразу змінювалися. Ті проєкти, які 

ми виконали, — лише частинка в 
загальному проєкті, який цікавить 
тайванців, — долучається до розмови 
Віктор Токарєв. — Вони зацікавлені в 
комплексному вирішенні проблеми і 
готові співпрацювати з нами й надалі. 
Нам би хотілося більшого інтересу 
держави, місцевої влади до такого 
типу розробок, адже вони мають 
значно ширше застосування, ніж та, 
що отримала винагороду. Ідеологія 
винаходу — підвищити ефективність 
відбору енергії від джерел, які мають 
нестабільні енерґетичні потоки. Свої 
ідеї ми спочатку перевіряли завдяки 

закордонному фінансуванню, зараз 
частково проводимо дослідження ли-
шень на ентузіазмі і за власні кошти. 
Міська влада і Львівська політехніка 
могли б нам допомогти створити 
майданчик, де були б розміщені аль-
тернативні джерела: сонячні батареї, 
вітряки. До речі, вітряки також роз-
робляють у Львівській політехніці. В 
Европі практично кожен університет 
має хоча б одну будівлю, що живиться 
від альтернативного джерела — со-
нячного чи вітряного. 

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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Минулої середи економісти Львів-
ської політехніки змагалися он-лайн 

з колегами з Донецька та Києва.

Студенти, які навчаються за спеціяль-
ністю „Управління у сфері економічної кон-
куренції“ (бакалаври-четвертокурсники та 
маґістри-п’ятикурсники), „бавилися“ в 
інтелектуальну гру в режимі реального 
часу „Конкурентна політика держави та 
фактор зростання економіки“. Відповід-
них профільних кафедр в Україні є три — 
теоретичної та прикладної економіки у 
Львівській політехніці, економічної теорії 
та конкурентної політики Київського на-
ціонального торговельно-економічного 
університету та менеджменту в неви-
робничій сфері Донецького державного 
університету управління.

Минулого року таку гру започаткував 
КНЕУ. Тоді Львівська політехніка виборола 
найбільше призів.

Цього року Політехніка організовувала 
й координувала гру. Після взаємних приві-
тань трьох сторін через скайп усі студенти-
учасники (по десятеро від кожного вишу) 
отримали на свої електронні скриньки по 
20 завдань, на які відповідали впродовж 
20 хвилин — кожен у своєму начальному 
закладі. Львівські економісти працювали 
в Інформаційному навчально-науковому 
комплексі (на 4 поверсі студентської 
бібліотеки на Митрополита Андрея, 3). 
Отримавши електронкою їхні відповіді, 
асистент кафедри теоретичної та приклад-
ної економіки Ірина Скребець підрахувала 
правильні відповіді і 25 запитань другого 
туру (вже дещо складніших) надіслала 
найкращим учасникам.

Завідувач кафедри теоретичної та 
прикладної економіки професор Жанна 

Поплавська вважає, що саме такий спо-
сіб спілкування з колегами оптимальний. 
Адже не завжди є можливість поїхати на 
конференцію, а завдяки досягненням 
сучасної техніки можна в режимі відео-
конференції або онлайнової гри порівняти 
рівень вивчення предметів зі спеціяль-
ности та, як сказав, завідувач кафедри 
менеджменту в невиробничій сфері До-
нецького державного університету управ-
ління професор В’ячеслав Дорофієнко, 
„рівень своєї конкурентоспроможности“.

Завідувач кафедри економічної теорії 
та конкурентної політики Київського на-
ціонального торговельно-економічного 
університету професор Василь Лагутін 
запевнив, що на 10 місць учасників на 
кафедрі претендує 20 студентів. Учасники 
минулого року, наприклад, працюють 
в апараті антимонопольного комітету, 
вступили в аспірантуру.

― На мою думку, дуже велике зна-
чення має можливість єднатися, — під-
креслює Жанна Василівна, — ми якраз так 
розміщені: Захід — Центр — Схід.

У підсумку перемогли студенти різних 
вишів: перше місце посів студент 5 курсу 
Львівської політехніки Тарас Петрик, дру-
ге виборола Тетяна Гревцева, студентка 
4 курсу кафедри менеджменту в неви-
робничій сфері Донецького державного 
університету управління, третє розділили 
студентка 4 курсу Львівської політехніки 
Наталя Грицак та студентка 5 курсу ка-
федри економічної теорії та конкурент-
ної політики Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Ольга Ковальова. Всі переможці отрима-
ють грамоти й наукову літературу.

Тетяна ПАСОВИЧ

інтелектуальні змагання

Захід, Схід і Центр поєднала 
економіка
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Якщо кандидат (доктор) наук 
працює не за фахом, він 
підлягає призову на стро-
кову військову службу на 
загальних підставах. Про це 
йдеться у змінах до статті 17 
Закону України „Про військо-
вий обов’язок і військову 
службу“ (щодо надання 
кандидатам та докторам наук 
відстрочки від призову на 
строкову військову службу), 
ухвалених Верховною Радою. 

від 1993 до 2010 р. кількість 
освітніх проєктів у межах про-
грами ЕС, у яких брали участь 
українські виші, скоротилася 
зі 49 (при піку в 109 у 2000 — 
2006 роках) до 38 у 2011 
році. Про це йдеться у звіті 
освітньої програми обмінів 
ЕС Темпус „Вища освіта в 
Україні“. Загалом з 1994 року 
у програмі взяло участь понад 
120 українських університетів.

міністр Дмитро Табачник ви-
магає заборонити продаж та 
вживання алкогольних напо-
їв, тютюнових виробів у всіх 
навчальних закладах. Він 
підписав відповідний наказ, 
яким зокрема передбачено, 
що керівники навчальних за-
кладів повинні вжити заходів 
щодо категоричної заборони 
продажу та вживання алко-
голю, сигарет у приміщеннях 
і на території навчальних 
закладів. У прес-службі 
МОНМС особливо підкресли-
ли, що керівники навчальних 
закладів нестимуть персо-
нальну відповідальність за 
невиконання норм наказу.

У своїх пропозиціях до зако-
нопроєкту „Про вищу освіту“ 
НаНУ висловилась за те, щоб 
лишити в українському за-
конодавстві науковий ступінь 
кандидата наук і не вводити 
прийнятий в усьому світі 
термін доктор філософії. Бо, 
на думку НАНУ, це „призведе 
до плутанини в розумінні цих 
ступенів і девальвації звання 
доктора наук, завдасть шкоди 
усталеній системі підготовки 
та атестації наукових кадрів“.

За матеріялами інформаґенцій
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Три роки тому, за активної підтрим-
ки ректора Львівської політехніки 

професора Юрія Бобала, в Інституті 
геодезії було створено кафедру кар-
тографії та геопросторового моделю-
вання. Очолити її ректор запросив ко-
лишнього випускника геодезичного 
факультету, заслуженого працівника 
освіти України, професора Національ-
ного університету водного господар-
ства та природокористування Петра 
Чернягу. З ним ми розмовляємо про 
кафедру, її значення і перспективи.

— Раніше це була кафедра теорії 
математичної обробки геодезичних 
вимірів. Її перейменували, бо для 
виробництва і реформування земель-
них відносин дуже потрібні фахівці-
картографи (їх у нас наразі нема), які 
допомагали б оптимальніше управля-
ти територіями як на глобальному, так і 
на реґіональному рівнях, — розповідає 
Петро Гервазійович. — Щорічно близь-
ко 50 таких фахівців гостро потребують 
підприємства та установи Державної 
служби геодезії, картографії та ка-
дастру, Держземагентство України, 
науково-дослідні і проєктні інститути, 
що розробляють проєкти і впрова-
джують у виробництво ГІС-технології. 
Нині готуємо бакалаврів-картографів 
і отримали ліцензію для підготовки 
маґістрів. 

— Чим саме займатимуться Ваші 
картографи? 
— Ми готуємо спеціялістів для управ-
ління територіями та для вироб-
ничих цілей, які за допомогою гео-
інформаційного картографування і 
комп’ютерних технологій створюва-
тимуть нові картографічні моделі змін 
територій лісових масивів, гідрографії, 
вугільного басейну, сільськогосподар-
ських угідь, відкритих гірничодобувних 
територій, промислових агломерацій 
тощо. Це необхідно для визначення, 
конкурентної оцінки методичного, 
інформаційного та структурного харак-
теру, а також інвестиційної придатнос-
ти тих чи инших об’єктів і територій. 
Маючи картографічну модель „Криво-
ріжсталі“, могли б продати її у кілька 
разів дорожче. Нині один із моїх аспі-
рантів працює над картографуванням 
Рівненського підприємства „Азот“, яке 
виробляє мінеральні добрива, різні 

кислоти тощо, досліджує, як у часі і 
просторі будуть змінюватися ті чи инші 
його характеристики. Така картографіч-
на модель дасть змогу спрогнозувати 
зміни на виробничих лініях: про необ-
хідність сировини, про вихід продукції 
і про її реальне використання. Містові, 
до прикладу, важливо мати картогра-
фування підземних комунікацій, про 
які відомо недостатньо. А якби їхня 
паспортизація була у комп’ютері, в разі 
аварійної ситуації можна було б легко і 
швидко ліквідовувати неполадки. 

— Чого навчаєте своїх картографів?
— Вони вивчають дещо инші дис-
ципліни, ніж усі решта геодезисти, 
працюють над створенням карт, над 
деякими моделями створення гео-
інформаційних систем. Ми вчимо їх 
відчувати кожен об’єкт, який вони 
картографують, як цілу систему, у пов-
ному зв’язку з тими об’єктами, що є 
на цій території і в системі. Якщо вони 
це усвідомлять, то будуть творити 
„живу“ модель того чи иншого об’єкта, 
творитимуть істинну інвестиційну при-
датність різних об’єктів. До прикладу, 
ще одна моя аспірантка працює над 
створенням моделі туристичної при-
вабливости Карпатського реґіону: 
правильно прорахований бізнес може 
давати величезний прибуток для ре-
ґіону. Всі ці аспекти обґрунтовані на 
основі системного аналізу.

— Фахівці-картографи дуже потріб-
ні країні, однак держзамовлення на 
них невелике… 

— Очевидно, що не всі розуміють 
потрібність і важливість таких кадрів, 
адже завдяки картографам наше життя 
може кардинально змінитися на ліп-
ше. Свого вирішення чекає й земельна 
реформа. Урядовці твердять, що її 
вже майже завершено. Як на мене, 
вона зовсім не відбулася, бо немає 
кадастрового картографування, карто-
графічних моделей, які реалізовуються 
в геоінформаційних системах. Ми не 
завжди знаємо, скільки землі є в на-
явності, якої вона якости, до чого при-
датна, не знаємо навіть меж паїв у на-
турі. Через погану координатну основу 
і брак нормальних картографічних 
матеріялів приватизація земельних 
ділянок виконується неякісно. Це сто-
сується лісових масивів, меліорованих 
земель (зрошення, осушення) та ин.

— Над чим працюватиме кафедра в 
найближчий час?
— Ми будемо працювати над карто-
графуванням промислових аґломера-
цій, яке дуже необхідне для інвести-
ційної привабливости різних об’єктів. 
Після того будемо втілювати в життя 
ідею нашого директора професора 
Корнилія Третяка — готуватимемо 
„Інженерно-геодинамічний атлас“ 
для територій з активними геодина-
мічними процесами. Роботу над ним 
почнуть наші маґістри. Сподіваюся, 
що до його створення будуть причетні 
й инші особи, які захочуть мати чітку 
картину певних об’єктів.

— Якою є Ваша співпраця з Держав-
ним науково-виробничим підприєм-
ством „Картографія“?
— Наш інститут підписав з ним ге-
неральну угоду стосовно наукової, 
методичної та виробничої співпраці. 
Директор цього підприємства Ростис-
лав Сосса є нашим головою ДЕКу для 
бакалаврів. Сподіваюся, що очолить 
ДЕК і під час захисту маґістерських 
робіт. На цьому підприємстві ми 
сформували філіял нашої кафедри, де 
студенти проходитимуть виробничу 
і переддипломну практику. Оскільки 
кафедра розвивається в навчальному, 
науковому та виробничому напрямах, 
тому ми запрошуємо на навчання в 
маґістратуру бакалаврів.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН

кафедра

Інвестиційну привабливість визначатимуть 
випускники Львівської політехніки
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У кабінеті секції мовної підготовки 
іноземних студентів кафедри інозем-
них мов еквадорці і греки, китайці 
і канадці, росіяни й представники 
Марокко зігріваються фізично й пси-
хологічно. За довгим столом, окрім 
викладача української мови, збира-
ються сини різних націй. Переважно 
це хлопці, адже технічні спеціяльності 
Політехніки дівчат з далеких країв 
не надто приваблюють. За чаєм і пе-
чивом 8 — 12 студентів спілкуються 
українською, обговорюють фільми — 
українські або якісно продубльовані, 
дискутують. Лише українською! Тому, 
крім поділу на групи за курсом та 
подібними спеціяльностями, їх під-
бирають ще й так, щоб звести разом 
найрізноманітніші національності й 
етнічні психотипи. Не розуміючи рід-
ної мови один одного, українською 
послуговуються як міжнародною. 
Психологічні особливості окремих 
націй доводиться враховувати, бо, на-
приклад, в’єтнамців та китайців роз-
говорити буває ой як непросто. Тому 
викладач мусить бути модератором 
зустрічі, ініціятором і… психологом. 
Крім бар’єру мови, перед іноземцями 
виникає „парканчик“ студентських та 
викладацьких упереджень, частко-
ве неприйняття тощо. Українською 
мовою вони діляться між собою не 
тільки враженнями, а й проблемами. 
На пару з української мови приносять 
свої домашні завдання й лабораторні: 

ні, не для того, щоб вирішити, — аби 
хоч зрозуміти, чого від них вимага-
ють!

Мені здається, що, перебуваючи 
в Україні трохи більше року, Пабло, 
першокурсник з Еквадору, міг би ви-
глядати у розмові краще за деяких 
українських можновладців. Цікавість 
й бажання вчити мову та повага до неї 
притаманні всім студентам-іноземцям 
Політехніки. У цьому, зокрема, заслуга 
керівника секції Ігора Карого та ви-
кладачів Олега Качали, Галини Бойко, 
Ірини Юзвяк, Сергія Яремчука, Олесі 
Палінської — авторки вже відомого 
підручника української мови для іно-
земців „Крок 1“. Саме тепер викладачі 
апробовують її наступний „Крок 2“ — 
адаптований до сучасности, цікавий 
та — головне — реалістичний. Ще 
кілька років тому іноземці зі свічкою у 
білий день шукали хоч якісь посібники, 
за якими можна було б опанувати ази 
нашої мови. І хоч полиці у приміщенні 
секції переповнені підручниками з 
попередніх років, переглядаючи, пере-
конуюся, що вчитися з таких дууууже 
розумних книг було б нудно та, мабуть, 
й неможливо.

Попри покращення ситуації з під-
ручниками, методика у кожного ви-
кладача своя. Олег Качала „своїх“ 
іноземців зазвичай провокує до спіл-
кування, бо вважає, що „в процесі 
розмови обов’язково виринає грама-
тика. Повністю „граматичних“ занять 

не повинно бути, бо граматика сама 
собою суха. Студента потрібно заціка-
вити предметом, показати, що складна 
граматика — то не перешкода для 
вивчення нашої милозвучної мови“. 
„Присмачує“ викладач свої пари пе-
реглядами фільмів та відеороликів, 
пізнавальними екскурсіями та про-
гулянками Львовом.

Предмет „Українська мова“ для 
іноземців триває 7 семестрів і за 
значенням такий самий, як усі инші. 
Рівень успішности студента зазнача-
ють у „заліковці“. Для тих, хто вчиться 
за кошт держави, це має неабияке 
значення. Іноземці такі ж студенти, як 
українці, — теж переймаються своєю 
стипендією.

В’єтнамцям та китайцям починати 
вивчати українську, мабуть, найважче, 
бо, за словами п. Олега, у їхніх мовах 
бракує деяких „українських“ звуків. 
Окремим носіям логічних мов, які ма-
ють чіткі правила, нелегко зрозуміти 
нелогічність нашої, де крім правил, 
є ще винятки, часто — винятки з ви-
нятків, а потім — те, що треба просто 
запам’ятати. Плутанина виходить і з 
відмінками. Тож наголоси, повірте, 
не найстрашніше. Якщо ж говорити 
про те, з яким рівнем знань україн-
ської мови вступають іноземці, то 
варто знати, де саме вони проходили 
обов’язкові підготовчі курси. У Львові, 
Тернополі, Вінниці, Полтаві, Кривому 
Розі з різним успіхом протягом року 
готують іноземців до вступу в україн-
ські виші, а проте, вважається, що саме 
на підготовчих відділеннях іноземці 
мали б опанувати базову граматику 
української мови.

Серед проблем — розклад, адже 
розклади інститутів надто різні, щоби 
втиснути між ними спільну для 12 
людей пару. Тому часто філологам 
доводиться працювати з іноземцями 
індивідуально, а наукова лексика не 
може подаватися инакше, ніж у вигляді 
науково-популярних текстів, зрозумі-
лих одночасно економістам і хімікам, 
радіотехнікам і архітекторам.

Дуже тішить, що Джастін із Канади, 
Чад із Греції, Хаян і Пабло з Еквадору, 
Ясін з Алжиру, Морад із Марокко, як 
і багато инших студентів-чужоземців 
розуміють, що й українська мова — 
це ключ до майбутнього. Що більше 
ключів, то більше дверей можна від-
чинити.

Анна ГЕРИЧ

українська як міжнародна

Якщо ми щирі, то мова — тепла

Цієї зими Україну несподівано скували тріскучі морози, а в Еквадорі все 
навпаки — температура повітря до +30. Уявляєте, як почувають себе 

студенти-еквадорці Львівської політехніки? Їх не зігрівають легкі куртки й 
кросівки, коли нам не надто тепло і в дублянках. Різницю у кліматі й культурі 
можна подолати теплотою бесіди… українською мовою.
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Цього року вийшло третє видання навчального посібника-практикуму „Українська 
мова (за професійним спрямуванням)“. Це результат колективної роботи викла-

дачів кафедри української мови Політехніки: Геннадія вознюка, Софії Булик-верхоли, 
Ігора василишина, мирослави Гнатюк, Ірини ментинської та Ірини шмілик

Посібник подає матеріял 
до курсу „Українська мова 
(за професійним спряму-
ванням)“. Фахівці-філологи 
відзначають його граничну 
пристосованість до ужитко-
вих потреб засвоєння мате-
ріялу (багато коментарів, за-
вдань), оптимальний обсяг і 
чітку структуру, методичну 
продуманість і практичну 
спрямованість.

— Аналогічних практич-
них посібників в Україні не-
має: більшість видань такого 
роду твориться за принци-
пом: теорія плюс невели-
кі практичні завдання. До 
речі, це вже друге подібне 
навчальне видання нашої 
кафедри: перше — посібник 
„Українська мова за про-
фесійним спрямуванням“ 
Анни Середницької та Зо-
ряни Куньч, який уже успіш-
но витримав три видання і 
розійшовся по цілій Україні. 
Їхній посібник має класичну 
структуру подачі матеріялу. 
Ми ж „танцювали“ від прак-
тики, тому наш посібник 
є своєрідним конспектом 
практичних занять, — каже 
один із авторів видання, 
завідувач кафедри Геннадій 
Вознюк.

Теорію і практику справ-
ді поєднано оптимально. 
Теоретичні проблеми — 
функціонування української 
мови, вживання професійної 
лексики, дотримання мов-
них норм та ин. — висвітлено 
стисло та дохідливо. І „при-
кладати“ матеріял є до чого: 
після кожного із 16 розділів 
— чимало завдань, тести 
для поточного та підсумко-
вого контролю, які дають 
змогу попрактикуватись і 
закріпити мовні навички. 
Матеріял зорієнтовано на 
зразки офіційно-ділового, 
наукового та професійного 

мовлення і створено спеці-
яльно для студентів техніч-
них та инших негуманітарних 
спеціяльностей. Співавтор 
видання Мирослава Гнатюк 
зазначає:

— Посібник-практикум 
розраховано на студентів 
різних спеціяльностей, які 
у виші не лише змогли б 
поглибити свої шкільні зна-
ння, а й опанувати прак-
тичні навички ділового і 
професійного спілкування. 
Адже завдання в посібнику 
розроблені так, щоб заці-
кавити студентів і відтак 
спонукати їх опановувати 
нормативну українську мову 
і практично застосовувати 
набуті навички. Думаю, що 
ориґінальний матеріял на-
шого посібника-практикуму 
знадобиться не лише у фа-
ховому, а й у повсякденному 
спілкуванні.

Дуже корисна річ у по-
сібнику — додатки. Їх є сім: 
котрийсь допоможе обрати 
потрібне слово (відкрити чи 
відчинити, являється чи є), 
инший навчить правильно 
наголошувати слова (ім’Я, 
а не Ім’я, серЕдина, а не се-
редИна і т.д.). З таким чи не 
щодня має справу кожен із 
нас — тож тут книжка могла 
б бути добрим помічником 
не тільки для студентів.

Устами 
рецензентів

Доцент кафедри української 
мови Львівської політехніки 
Галина Наконечна:
— Останнім часом з’явилося 
чимало підручників і по-
сібників з курсів ділової 
української мови та укра-
їнської мови за професій-
ним спрямуванням. Од-
нак мусимо визнати, що 
чимало з них хибують на 

деяку затеоретизованість 
та певну відірваність від 
навчального процесу і від 
конкретної потреби глибше 
засвоїти основи культури 
професійно-ділового мов-
лення. Для цього ж потріб-
на передусім продумана, 
логічна система практичних 
завдань і коментарів, які 
шляхом багаторазового 
повторення і самостійного 
творення правильних мов-
них одиниць і конструкцій 
дали б змогу студентам 
скоригувати свої мовленнєві 
навички. Саме такого на-
вчального ефекту успішно 
досягає колектив авторів з 
кафедри української мови 
Львівської політехніки.

Завідувач кафедри україн-
ського прикладного мово-
знавства ЛНУ ім. І. Франка, 
професор Ірина Кочан:
— Посібник насамперед при-
значений для самостійного 
практичного опрацювання 
матеріялу, виконання різно-
манітних завдань, які допо-
магають студентові осягну-
ти систему мовних норм і 
автоматизувати навички їх 
використання у професійно-
діловому спілкуванні.

Провідний науковий співробіт-
ник Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НаН України 
Лев Полюга:
— Видання чітко зорієнто-
вано на сучасні тенденції 
в оцінюванні знань і нави-
чок студентів, зокрема на 
кредитно-модульну сис-
тему… Автори пропону-
ють цілком ориґінальний 
комплекс тестових завдань 
для поточного і підсумко-
вого контролю, який можна 
успішно використати під 
час проведення модулів та 
іспитів.

Студенти кажуть

Студентка першого курсу ІНЕм 
Ярина Дмитришин:
— У посібнику порушено 
проблему поширення сур-
жику в українській мові; є 
змістовний додаток про те, 
як можна уникнути недо-
речних росіянізмів і замі-
нити їх українськими відпо-
відниками. В рамках курсу 
ми говорили і про надмірну 
моду на використання ан-
глійських термінів, значення 
яких пересічна людина не 
завжди знає, і про можли-
вість вживання українських 
варіянтів.

Студентка першого курсу ІНЕм 
алла Пашук:
— Посібник написано легко і 
доступно. Кожен розділ має 
чимало прикладів, вправ. 
Це дозволяє концентрувати 
увагу на тих мовних помил-
ках, які робимо найчастіше. 
До речі, завдяки посібнику 
успішність нашої групи з цьо-
го предмета була високою.

Студент другого курсу ІЕСК 
віталій Горбань:
— Серед основних плю-
сів книжки вважаю гармо-
нійне переплетення двох 
складових — теоретичної і 
практичної. Це важливо, бо 
теорія без практики — ніщо, 
а практика без теорії — сліпа. 
Серед побажань: хотілось би 
більше додатків; коли вико-
нував деякі вправи (зокрема 
з фразеології), доводилось 
багато шукати в инших дже-
релах. Корисними є додатки, 
зокрема ті, в яких порів-
нюються зразки суржику і 
правильного мовлення.

Підготувала  
Ірина ШУТКА

навчальний посібник

Практично, доступно, 
ефективно…
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Минулого тижня відбулося чер-
гове засідання Студентського 

наукового товариства захисту інфор-
мації, яке вже майже рік діє при ка-
федрах захисту інформації та безпеки 
інформаційних технологій.

Голова СНТ Тарас Крет прозвітував 
про діяльність науково-технічного 
товариства за час свого головування. 
Він розповів, зокрема, що раз на два 
тижні відбувалися засідання, на яких 

учасники активно обговорювали теми 
захисту інформації в різних середовищах 
її розповсюдження; члени товариства 
опублікували ряд статей та наукових 
праць із захисту інформації, а також 
студенти пройшли тренінги та стали сер-
тифікованими спеціялістами з роботи з 
мережевим обладнанням фірми Zyxel. 
За рік існування до товариства долучило-
ся багато нових студентів різних курсів.

За результатами голосування но-
вим головою СНТ обрано студентку 

четвертого курсу Марину Ляшенко, 
яка брала активну участь у розвитку 
товариства. 

Після виборів присутні ще встигли 
подискутувати — куратор товариства 
Юрій Гарасим запропонував обговори-
ти впровадження в життя Закону Укра-
їни „Про захист персональних даних“.

Петро ПУЛЯ,
студент четвертого курсу ІКТА

Львівської політехніки

студентська наука

Комп’ютерники переобрали голову СНТ

До організації Надія по-
трапила випадково, заціка-
вившись рекламою AIESEC. 
А після співбесіди зрозумі-
ла, що діяльність у цьому 
молодіжному об’єднанні 
надзвичайно її цікавить. 
Спочатку вона займалася 
міжнародним стажуван-
ням. Для свого першого 
соціяльного проєкту вона 
запросила трьох іноземних 
колег — дівчат з Індії, Китаю 
та Індонезії. Метою проєкту 

було публічне обговорен-
ня актуальної на сьогодні 
теми — екології. Дискусії 
велися між іноземними 
студентами і школярами 
кількох львівських шкіл — 
лише англійською. 

― Мене дуже здивувала 
пасивність деяких вчителів 
і директорів шкіл. Вони не 
розуміли важливости нашої 
роботи. Адже для школя-
рів ― це вдосконалення 
англійської мови і неза-

бутній досвід спілкування з 
іноземцями, — каже Надія. 

Нещодавно вона повер-
нулася з Дніпропетровська, 
де проходив з’їзд вико-
навчих груп дев’ятнадцяти 
реґіональних комітетів. 
Упродовж п’яти днів на 
зустрічах і конференціях ко-
жен викладав своє бачення 
дальшого розвитку AIESEC. 
Дівчина наголошує, що такі 
зустрічі необхідні, бо кожен 
має свої думки і наміри, 
якими ділиться з иншими і 
шукають шляхи втілення їх 
у життя. 

― Щороку я їжджу міні-
мум на чотири обов’язкові 
конференції. Наприклад, 
влітку була в Одесі, де не 
лише продуктивно попра-

цювала, але й гарно відпо-
чила. Загалом майже весь 
свій вільний час присвячую 
організації. Така активна 
діяльність стимулює і до 
успіхів у навчанні. Без пере-
більшення можу сказати, 
що AIESEC — це моя друга 
сім’я, де я знайшла безліч 
друзів, — усміхається Надія. 

Щодо планів на май-
бутнє, то їх у дівчини дуже 
багато. Незабаром вона 
набиратиме до організа-
ції новачків і визначатиме 
для них особисті напрями 
роботи. А після цього для 
них проведуть у Луганську 
вступну конференцію. Вліт-
ку має намір пройти стажу-
вання в Польщі, виклада-
ючи англійську для дітей. 
Переконана, що це буде 
неабиякий досвід і чудова 
можливість ознайомитись 
із культурою сусідньої дер-
жави. 

Усім, хто хоче добитися 
успіху, дівчина радить ста-
вити реальні цілі, доклада-
ючи максимум зусиль для 
їхнього досягнення. Каже, 
що два роки тому навіть не 
уявляла, що вона, дівчина з 
маленького містечка, буде 
регулярно їздити Україною 
та всією Европою, займа-
ючись справою, яка їй до 
душі. 

Артур БОБРИК, 
студент третього курсу 

ІКНІ Львівської політехніки

молодіжне об’єднання

AIESEC — велика дружня сім’я

Третьокурсниця Інституту комп’ютерних наук та інфор-
маційних технологій Львівської політехніки Надія Ми-

халевич — віце-президент із розвитку людських ресурсів 
міжнародної молодіжної громадської організації AIESEC 
(об’єднує 110 країн світу) у Львові. Дівчина поділилася сво-
їми думками про діяльність цього молодіжного руху та роз-
повіла як кожен студент може зробити своє життя цікавим. 
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наш календар
21 лютого — Міжнародний день рідної 
мови.

Пам’ятні дати
16.02.1813 — народився Семен Гулак-
Артемовський, визначний український 
композитор, автор опери „Запорожець 
за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення самостій-
ности Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст Євген 
Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Новгородом-
Сiверським розстріляли полковника 
Івана Богуна.
17.02.1892  — народився Йосип 
Коберницький-Слiпий, кардинал i Па-
тріярх УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса Влизь-
ко, український поет (розстріляний 
енкаведистами 1934 року).
17.02.1970 — помер Андрій Малишко, 
відомий український поет.
18.02.1745 — народився Алессандро 
Вольта, італійський фізик і фізіолог, 
винахідник першого хімічного джерела  
постійного струму.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк, 
український композитор, теоретик музики.
18.02.1956 — народилася Софія Русо-
ва, талановитий педагог-просвiтитель, 
видатна постать українського націо-
нального руху.
19.02.1907 — помер Михайло Чалий, 
український письменник i педагог, пер-
ший біограф Тараса Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада України за-
твердила Малий герб України — Тризуб.
20.02.1054 — помер Ярослав Мудрий, 
великий князь Київської Руси, видатний 
політичний діяч, просвітитель.
20.02.1651 — загинув у бою брацлав-
ський полковник Данило Нечай, герой 
національно-визвольної війни 1648 — 
1654 років.
20.02.1844 — народився Людвіґ Боль-
цман, австрійський фізик.
20.02.1888 — народився Василь Барвін-
ський, український композитор.
20.02.1889 — народився Левко Ревуць-
кий, український композитор i педагог.
20.02.1905 — народився Улас Самчук, 
видатний український письменник. 
21.02.1942 — у Києві гітлерівці роз-
стріляли Олену Телiгу, українську 
письменницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський, 
ректор Львівської політехніки (1991 ― 
2007).
22.02.1732 — народився Джордж 
Вашинґтон, перший президент США, 
головнокомандувач американської 
армії під час війни  за незалежність у 
Північній Америці.
22.02.1857 — народився Генріх-
Рудольф Герц, німецький фізик, один 
із засновників електродинаміки. Екс-
периментально довів існування елек-
тромагнітних хвиль.

Перше робоче засідання творчо-
дискусійного клубу „Література 

і політика“, який нещодавно за-
снували у Львівському обласному 
відділенні Національної спілки пись-
менників України, відбулося 9 лю-
того. Відомі львівські інтелектуали 
обговорювали постать політичного 
діяча, письменника Володимира 
Вин ниченка та його роль в історії 
нашої держави, екстраполюючи її 
на сьогодення. Основою для обгово-
рення став роман Степана Процюка 
„Маски опадають повільно“.

Координував засідання засновник 
інтелектуального клубу, публіцист, 
журналіст, поет Богдан Залізняк. Він 
зацитував Євгена Сверстюка про 
роль письменника в умовах свобо-
ди  — підніматися крок за кроком і 
будити суспільство словом і своїм 
прикладом. Львівські письменники 
планують зустрічатися щомісяця, щоб 
не лише обговорювати актуальні для 
сьогодення теми і книги, але віднови-
ти виїзні зустрічі з громадами різних 
населених пунктів. Постать Винничен-
ка, за задумом модератора, має стати 
початком дії і реакції інтелектуалів 
на те, що відбувається в суспільстві 
сьогодні.

Богдан Залізняк, зокрема, за-
уважив, що Володимир Винниченко 
як письменник зумів піднести укра-
їнську літературу на значно вищий 
рівень, аніж це вдавалося будь-кому 
до нього, але як політик він зазнав 
невдачі.

На думку присутніх, які брали 
участь в обговоренні, саме політична 
діяльність Винниченка має неабиякий 
вплив і на сьогодення. Зокрема, гро-
мадський діяч, колишній політв’язень 
Юрій Шухевич зауважив, що про Ви-
нниченка можна сказати так, як свого 
часу сказав Павло Скоропадський про 
Михайла Грушевського: готовий стати 
перед Грушевським-істориком на ко-
ліна, але розстріляти його як політика. 
У політиці мають бути прагматичні 
люди, які доводять розпочаті справи 
до кінця. 

Цікаву думку про причини пере-
бування непрофесіоналів у політиці 
висловила і поетеса Юлія Курташ-
Карп, наголосивши, що коли нема 
справжнього лідера і його відпо-
відальности за свої обіцянки, народ 
починає довіряти тим, котрі мають 
хист метафоричного мовлення, і на 
емоційному піднесенні йдуть за цими 
ораторами. На її переконання, відпо-
відальність Винниченка за невдалу 
політичну діяльність є надзвичайно 
велика.

Щодо самого твору Степана Про-
цюка „Маски опадають повільно“ 
письменники зійшлися на думці, що 
авторові не вдалося розкрити сутнос-
ти Винниченка ані як політика, ані як 
письменника.

Наступне засідання відбудеться 
1 березня, на якому обговорювати-
муть роман Ліни Костенко „Записки 
самашедшого“.

Наталія ПАВЛИШИН

дискусійний клуб

Про Винниченка, політику 
і сьогодення

Політехніки долучилися до збору 
коштів на лікування потерпілих 

унаслідок пожежі в селі Долинівка 
на Львівщині — в інститутах універси-
тету зібрали понад 90 тисяч гривень. 
Адміністрація Львівської політехніки 
дякує усім жертводавцям.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у селі 
Долинівка Сколівського району, яка 
сталася 4 лютого, загинуло п’ять осіб. 

Вберегти життя вдалося лише 11-річ-
ному хлопчику Андрію Царинському, 
який зазнав опіків поверхні тіла до 80%, 
опіків дихальних шляхів, отруєння чад-
ним газом. Минулого тижня хлопчика 
перевезли на лікування у Бостонський 
медичний центр, США. За кілька днів у 
Львові зібрали на порятунок дитини за 
кордоном майже 2 мільйони гривень. 
Перші операції, які провели американ-
ські лікарі, пройшли успішно.

доброчинність

Для порятунку дитини політехніки 
зібрали понад 90 тисяч гривень
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День святого Валентина (14 лютого) 
вже тривалий час є популярним 

серед закоханих. У цей день люди 
навзаєм дарують один одному „ва-
лентинки“ із різними побажаннями. 

Але є й инша грань цього свята. Із 
самої його назви ми бачимо, що воно 
присвячене св. Валентину, на честь 
якого складено чимало легенд для зако-
ханих, хоча насправді він не був покро-
вителем закоханих. Спосіб святкування 
Дня закоханих не завжди виражає те, 
що вкладаємо у наше розуміння свята 
на честь власне святого. У церковному 

календарі 14 лютого поминання св. 
Валентина не значиться, у цей день ми 
вшановуємо св. мученика Трифона. 

То чому день св. Валентина має 
такий розголос по всьому світі?

Вже за тиждень до 14 лютого при-
лавки магазинів переповнені різно-
манітною подарунковою і сувенірною 
продукцією, а місця в ресторанах чи 
молодіжних клубах зарезервовані. Тож 
хто від цього свята отримує те, чого 
прагне найбільше, тобто щастя — за-
кохані чи ті, хто створюють ажіотаж 
навколо нього. Натомість  впродовж 
усього Дня закоханих важко знайти 

принаймні один храм, наповнений за-
коханими чи люблячими один одного 
людьми, які молилися б Богові за до-
рогих серцю людей.

Якщо ж говорити про наслідування 
та вшановування покровителя закоха-
них для тих, хто розуміє справжнє зна-
чення цього почуття, раджу звернути 
увагу на свв. Андріяна та Наталію, що 
прикладом свого життя засвідчили 
велику подружню любов, а ще біль-
шу любов до Бога (їх вшановуємо 8 
вересня).

Отець-диякон  
Тарас ОСТРОВСЬКИЙ

Тижневе гостювання у 
Львові поєднало конструк-
тивну роботу і цікаві екс-
курсії. Знайомство з Полі-
технікою для поляків роз-

почалося зі студмістечка, 
де мешкала молодь. Від 
адміністрації університету 
польських активістів само-
врядування привітав про-

ректор Богдан Моркляник 
та голова Колегії та проф-
кому студентів і аспірантів 
Богдан Поліщук. 

Під час зустрічі Богдан 
Моркляник розповів поль-
ським студентам про успіхи 
у діяльності органів сту-
дентського самоврядуван-
ня. Зокрема наголосив, що 
керівництво університету 
підтримує студентство і за-
вжди йде назустріч усім 

цікавим починанням. Також 
проректор висловив споді-
вання, що такі студентські 
обміни створять можли-
вості для тіснішої співпраці 
і порозуміння не лише між 
університетами, але й на 
державному рівні. Надалі 
Львівська політехніка має на 
меті розширювати студент-
ські обміни та співпрацю і з 
вишами инших країн. 

Упродовж трьох днів мо-
лодь ділилася своїми знан-
нями, презентувала діяль-
ність студентського само-
врядування і молодіжного 
життя у своїх університетах. 
Окремо відбулися й своє-
рідні практичні заняття, на 
яких польські гості і політех-
ніки демонстрували методи 
вирішення різноманітних 
завдань, пов’язаних зі сту-
дентським самоврядуван-
ням. Ще один день молодь 
присвятила темі мобільності 
студентів, обговоривши її 
під час круглого столу під 
керівництвом проректора 
Юрія Рашкевича.

Окрім плідної роботи 
польська молодь мала до-
бру нагоду побачити Львів, 
ознайомитися з принадами 
Львівської політехніки та 
цікаво поспілкуватися з 
українськими студентами. 

Наталія ПАВЛИШИН

духовне слово

Свято закоханих чи комерційний проєкт?

обмін досвідом

Задля співпраці та новаторства
Минулого тижня Львівська політехніка приймала гос-

тей з Польщі. Десятеро представників студентства 
із двох польських вишів ― Сілезького технічного універ-
ситету (Глівіце) та Сілезького університету (Катовіце) — 
завітали до нашого університету на запрошення Колегії 
та профкому студентів і аспірантів для обміну досвідом 
діяльности студентського самоврядування. 
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молода просвіта

У Львівській політехніці вже майже чверть століття на сторожі духо-
вности стоїть відроджене Товариство „Просвіта“. Упродовж багатьох 

років тут діє ще й студентське об’єднання „молода Просвіта“ 

[мОЛОДІжНа ПОЛІТиКа]

Зі створенням у Львові 8 грудня 1868 
року Товариства „Просвіта“ розпочався 
активний культурно-просвітницький 
рух, зокрема серед молоді. На першо-
му з’їзді Товариства 11 лютого 1869 
року йшлося про те, що „поза школою 
не знаходить українська дитина ніякого 
духовного корму, через котрий самосві-
домість, моральність і добробут у народі 
могли би чимраз більше розвиватися“. 
Тоді просвітяни, дбаючи про молоде 
покоління, звернулися зі спеціяльною 
відозвою до українського народу. 

Відроджена у 1988 році у Львівській 
політехніці „Просвіта“, а згодом і „Мо-
лода Просвіта“, і сьогодні залишаються 
будителями й оберігачами духовности. 

― Завдання нашої організації таке 
ж як і всієї „Просвіти“. Щоправда, наша 
робота спрямована насамперед на вихо-
вання національно-свідомого молодого 
покоління, утвердження української на-
ціональної ідеї, розвиток національної 
культури та духовности. Щоб пізнати 
історію свого народу, організовуємо 
тематичні семінари і круглі столи, — роз-
повіла в. о. голови товариства, аспірант-
ка Інституту гуманітарних та соціяльних 
наук Наталя Прокіп.

Щороку у Львівській політехніці „Мо-
лода Просвіта“ проводить ряд заходів. 
Серед них — традиційний вечір-реквієм 
пам’яти жертв Голодомору. Минулоріч 
цікавим доповнен ням поминальних 
заходів стала документальна виставка 
із Львівського обласного архіву. Спільно 
з істориками товариство організувало 
круглий стіл до річниці створення УПА, 

під час якого науковці розповіли студен-
там маловідомі факти про діяльність 
Української повстанської армії. 

Традицією молодих просвітян є вша-
новування пам’яти колишніх ректорів 
Політехніки, які поховані на Личаків-
ському кладовищі. Двічі на рік молодь 
прибирає їхні могили. В майбутньому 
„Молода Просвіта“ планує віднайти і 
взяти під свою опіку більше поховань 
видатних політехніків і не лише на Лича-
кові, а й на инших кладовищах Львова.

Кожного року на початку березня 
молоді просвітяни“ проводять конкурс 
читання Шевченківської поезії — „У 
вінок Кобзареві“. До 200-ліття Тараса 
Шевченка задумали організувати ще й 
конкурс малюнка, адже в Політехніці є 
багато талановитих студентів. 

Молодіжне товариство співпрацює з 
різними відділами Колегії та проф кому 
студентів і аспірантів Львівської політех-
ніки. Але найбільшою його проблемою є 
мала кількість активних студентів. 

― Ми запрошуємо до співпраці 
молодь через профбюро інститутів, нас 
підтримують заступники директорів ін-
ститутів з виховної роботи, але хотілося 
б, щоб більше активности й ініціятиви 
проявляли самі студенти. Дуже приємно 
було, коли, дізнавшись, що в Політехніці 
є „Молода Просвіта“, до нас прийшов 
другокурсник Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Андрій Вонс — актив-
ний просвітянин з Тернополя, — додала 
наостанок моя співрозмовниця.

Наталія ПАВЛИШИН

Товариство, яке дбає  
про духовність

коротко

12 лютого на Янівському кладо-
вищі у Львові біля могили Ольги 
Басараб відбулися заходи із 
вшанування пам’яти цієї відо-
мої української громадської та 
політичної діячки. У панахиді та 
покладанні квітів узяв участь 
заступник начальника управління 
з питань соціяльно-культурної 
діяльности ЛОР Андрій Холявка 
та представники громадських 
організацій. 

У м. вашинґтон (Сша) українська 
влада має намір встановити 
пам’ятник жертвам Голодомору 
1932 — 1933 років. Відповідну 
постанову „Про затвердження 
Порядку використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтрим-
ки забезпечення міжнародного 
позитивного іміджу України та 
заходів щодо підтримки зв’язків 
з українцями, які проживають за 
межами України”, Кабмін ухва-
лив 8 лютого 2012 року. 

Тему „Стереотипи та міфи про ОУН 
у минулому й сьогодні“ (до 83-ї 
річниці заснування ОУН) обгово-
рювали 8 лютого в книгарні „Є“. 
Учасниками зустрічі стали дирек-
тор благодійного фонду „Літопис 
УПА“ Микола Посівнич, директор 
Національного музею-меморіялу 
жертв окупаційних режимів „Тюр-
ма на Лонцького“ Руслан Забілий, 
дослідник ОУН-УПА, директор 
„Галицької видавничої спілки“ 
Ярослав Сватко. Головною метою 
обговорення було переосмислен-
ня міфів задля відкриття карди-
нально нової історії. 

13 лютого в приміщенні Наці-
онального музею „Тюрма на 
Лонцького“ відбулася публічна 
лекція „музей в Освенцімі: 
знати і пам’ятати“. Лекцію про-
читала аспірантка Львівського 
національного університету 
ім. І. Франка, науковий спів-
робітник Центру досліджень 
визвольного руху Олеся Ісаюк. 
Вона розповіла про історію кон-
центраційного табору в Освен-
цімі, формування та сучасний 
стан музею на місці колишнього 
концтабору, сучасну експозицію 
музею „Аушвіц — Біркенау“.

За матеріялами інформаґенцій
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галереявизначено лавреатів 

Національна премія 
України імени Тараса 
Шевченка

Комітет з Національної премії 
України імени Тараса Шевченка, за 
підсумками таємного голосування, 
яке відбулося 9 лютого, визначив 
лавреатів Шевченківської премії 
2012 року. Так, лавреатами премії 
з літератури стали Петро Мідянка 
за збірку поезій „Луйтра в небо“ 
(2010) і Володимир Рутківській 
за історичну трилогію для дітей 
„Джури“ (2007 — 1010) — „Джу-
ри козака Швайки“, „Джури-
характерники“, „Джури і підвод-
ний човен“. У номінації „літерату-
рознавство і мистецтвознавство“ 
перемогла Тетяна Кара-Васильєва 
за книгу „Історія української 
вишивки“ (2008). У „музичному 
мистецтві“ лавреатом став Віктор 
Степурко за псалмодію „Монологи 
віків“ для змішаного хору і соло 
інструментів (у семи частинах 
на канонічні тексти). Премію у 
номінації „образотворче мисте-
цтво“ отримає за цикл з 50 робіт 
„Український мотив“ найдорожчий 
художник України Анатолій Криво-
лап. Премії у номінації „концерн-
виконавське мистецтво“ і „на-
родне і декоративно-прикладне 
мистецтво“ цього року вручені не 
будуть.

Н. Я.

Нещодавно у Львів-
с ь к о м у  п а л а ц і 

мистецтв експонували 
виставку „Миттєвості з 
життя простих речей“ 
випускниці архітек-
турного факультету 
Львівської політех-
ніки Уляни Калагур-
ської. Тепер місце її 
показу — Історико-
краєзнавчий музей у 
Винниках.

На виставці представлено 50 олій-
них робіт на полотні та картоні. Малює 
художниця не пензлем, а спеціяльним 
шпателем — мастихіном. Тематика 
картин різна: квіти („Айстри“, „Роже-
ві півонії“, „Жоржини“, „Конвалія“, 
„Мальви“, „Соняхи“), натюрморти 
(„Літній натюрморт“), пейзажі („В очі-
куванні вітру“, „Сільський краєвид“, 
„У Винниківській діброві“), архітекту-
ра („Бойківська хата“, „Біля костелу 
Св. Антонія“). Відвідувачі з подивом 
оглядали картини із зображенням 
звичайної капусти.

― Ми звикли, що з цього овочу ро-
бимо голубці, січемо на салат, але не 
звикли, що капуста може стати об’єктом 
для відтворення за допомогою фарб, — 
каже Уляна Калагурська. — Ми зірвали 
її на городі, кинули в багажник, дивлю-
ся — а це велетенські три квітки!

Мисткиня вважає, що ідея вистав-
ки — показати, наскільки багатий світ 
„простих речей“, повз який проходимо. 
Жодні наукові дослідження не можуть 
пояснити солодко-терпкий смак го-
ріха, розколотого під вагою дідового 
молотка... А танці сонячних променів 
на гронах винограду, вирощеного 
батьковими руками? Яка комп’ютерна 
програма зможе описати колір вишень, 
що лежать на долоні? 

― От і творимо техногенні „дива“, 
захоплюємося спотвореним обличчям 
світу в творах мистецтва, — зазначає 
художниця. — А, може, варто серцем 
глянути на підняті до неба гілки-руки 
дерев старого парку і побачити в кон-
турах хмар на вечірньому небі щось 
дивне і просто своє?..

Ростислав КУБСЬКИЙ,
учень 9 класу ЗСШ № 29

Назва виставки — „Зи-
мовий сад“, також спів-
звучна, але вже не вну-
трішній атмосфері гале-
реї, а тому, що є за вікном. 
Твори ж із різних років 
(бо процес появи майже 
кожного з них, маленько-
го художнього шедевру, 
інколи розтягується на 
місяці),  мисткиня сама 
випалює й декорує і разом 
вони становлять єдність, 

як стилістичну, так і ком-
позиційну.

На відкритті експозиції 
мистецтвознавець Орест Го-
лубець пригадав кумедний 
випадок, який стався з ним 
під час перевезення творів 
Анни Лисик на закордонну 
виставку: на митниці її кера-
міку, вважаючи давньою, не 
хотіли пропустити, допоки 
не побачили фото в книжці 
„Львівська кераміка“.

„Гарбуз“, „Ріжок“, „Та-
нець“ — кожен виріб — це 
ціла історія, розказана в 
малюнках. Особливе за-
цікавлення у відвідувачів 
виставки викликала ваза 
„Колодязь“: хтось розглядав 
її зовнішні графічні розписи, 
схожі на ілюстрації з енци-
клопедії, хтось — зазирав 
досередини. Але подиви-
тися на денця варто було в 
инших роботах: в одній із 
великих мисок-чаш прича-
ївся цвіркун, у другій — ме-
реживо білих стежин, якими 
ходять звірі й мисливці.

Більшість робіт — це 
плавність ліній (квасолина і 
квасолина-бурулька, на якій 

чорним по білому― шматки 
дерев, лижники, відбитки 
підошов і шкарпеток), хоч є і 
ламані („Суха квітка“, подіб-
ні на архітектурний проєкт 
з паперу). На вибір тем і їх 
керамічне вирішення най-
більше впливає любов мист-
кині до природи: „Живу біля 
старого зруйнованого пар-
ку, що на Високому замку — 
там можна знайти багато 
мотивів“. Знайти, обдумати, 
передати у матеріялі — зав-
дання для керамістки, а 
зрозуміти підтексти твору, 
вкласти свої смисли в нього 
має вже глядач.

Наталя ЯЦЕНКО 

Світ простих речей

палітра

Керамічні сади Анни Лисик

Роботи знаної керамістки Анни Лисик органічно вписа-
лись у ніші й виставкові простори галереї „Прімус“. Вони 

творять гармонійний інтер’єр і медитативний настрій, у 
якому є роздуми про вічне, котре таїться в миті, про тепло, 
закодоване в маленькій крижинці, життя — в безлистих 
деревах, які заціпеніли в зимовій летаргії…
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Про камерний оркестр
„Наш оркестр виступає як самостійно, 
так і з солістами. Його керівником є На-
зар Яцків. В кінці кожного року у залі 
Будинку орґанної і камерної музики, що 
поблизу головного корпусу Політехніки, 
відбувається звітний концерт, на який 
завжди приходить чимало людей“.

Про себе

„Ще школяркою я вісім років відвідува-
ла музичну школу, де грала на скрипці. 
Батьки завжди мене підтримували і 
всіляко заохочували до музики, хоча 
наголошували, що це лише моє хобі і 
пріоритетом для мене має залишатись 
навчання. Закінчивши одинадцятий 
клас, я довго вагалася — вступати до 
консерваторії чи ні, та вирішила все-
таки здобувати освіту в Політехніці. 
Вибрала напрям „прикладна лінґвісти-
ка“, оскільки відчувала у собі нахил до 
іноземних мов. 

Проте без музики жити я не могла. 
Дізнавшись, що в Політехніці є камер-
ний оркестр, я одразу туди завітала, 
адже саме там я можу розкрити свій 
потенціял як скрипалька. І вже після 
першої репетиції зрозуміла, що поки 
навчатимуся в університеті, гратиму в 
„Поліфонії“. 

Навчання й участь в оркестрі поєд-
ную без проблем (Христина отримує 
підвищену стипендію — авт.). По ві-
вторках і четвергах, одразу після пар, 
я з радістю біжу на репетиції. Жодних 
привілеїв у навчанні, окрім звільнення 
від занять фізкультурою, у нас нема“. 

Про виступи

„Переважно виступаємо у Львові та у 
районних центрах Львівщини. Востан-
нє ми виступали 22 січня у Городку, на 
концерті до річниці Акту Злуки і Дня 
пам’яти героїв Крут. Однак найбільш 
мені запам’ятався концерт у місті Ле-
тичеві на Хмельниччині, де нас знімало 
обласне телебачення. Щодо органі-
заційних питань, то студентів вони не 
стосуються. З транспортом (окрім нас, 
автобус везе також інструменти, папки з 
нотами та инший необхідний реквізит), 

харчуванням і поселенням проблем не 
виникає. Тут усе на найвищому рівні. По-
ряд з тим існують невеликі незручності. 
Наприклад, дефіцит жіночих костюмів. 
Якщо з чоловічими все гаразд, то дів-
чата костюми мусять купувати самі“.

Про власні вподобання 

„Музику я слухаю різну, все залежить 
від настрою та ситуації. А для практики, 
коли є натхнення, вдома залюбки граю 
на скрипці. Найбільше подобається 
музика арґентинського композитора 
Астора П’яццолли. Щодо улюбленої 
композиції, то це безумовно „Листок з 
альбому“ Миколи Лисенка. 

Мушу зазначити, що кожен учасник 
нашого колективу може сам запропо-
нувати композицію для виконання. Всі 
розглядають і обговорюють такі пропо-
зиції, а керівник каже останнє слово“.

Про мотивацію

„Дивлячись на першокурсників, які 
приходять у „Поліфонію“, а вже через 
два заняття зникають, я розумію, що 
їм просто не вистачає мотивації. Якщо 
студент вечорами лежить на канапі і 
чекає, коли щастя звалиться з неба, то 
дуже помиляється. Щастя само не при-
ходить. Потрібно завжди навчатися і 
вдосконалюватися. Захоплення роблять 
наше життя цікавішим. Бажаю всім зна-
ходити для цього час“.

Записав Артур БОБРИК,
студент третього курсу ІКНІ

Львівської політехніки

захоплення

При Львівській політехніці успішно діє камерний оркестр „Поліфонія“ — 
єдиний оркестр серед колективів вищих технічних навчальних закладів 

України. Про цей творчий колектив і свою участь в ньому розповідає 
учасниця оркестру, студентка третього курсу ІКНІ Христина Созанська

„Не можу жити без музики“

коротко

Упродовж двох днів, 9 та 10 люто-
го, на сцені Львівської філармонії, 
музиканти та співаки вітали з 
50-літнім ювілеєм віолончеліста 
Ярослава мигаля. У перший день 
вітань камерний хор „Глорія“ та 
оркестр „Leopolis“ виконували 
твори Ю. Ланюка, Д. Тавенера, 
Й. Гайдна. Другий день концерту 
був не менш насичений на відомі 
імена: музиканти виконали твори 
Й. Брамса та Л. ван Бетховена. 
Кожен, хто впродовж двох днів 
виступав на сцені разом з Ярос-
лавом Мигалем, залишив свій 
слід у його житті.

Стартував усеукраїнський тур 
андрія Куркова на підтримку 
його нового роману „Львівська 
гастроль Джимі Хендрікса“. Пись-
менник розпочав свою промоцію 
книжки з Києва, 13 — 14 лютого 
перебував у Львові, а загалом 
відвідає 13 міст. У рамках туру бу-
дуть проходити зустрічі у вишах, 
творчі вечори та автограф-сесії у 
книгарнях.

День валентина видався музич-
ним: у „Хмільному Домі роберта 
Домса“ відбувся концерт групи 
„Kofei.In“, у арт-кав’ярні „Квар-
тира, 35“ — гурту „Люди добрі“. 
„Kofei.IN“ виступив з презента-
цією свого дебютного альбому 
„Шкідлива звичка“, куди ввійшли 
всі хітові композиції групи. Гурт 
„Люди добрі“ відзначив „тради-
ційне антиглобалістичне, анти-
споживацьке, сповнене любови 
святкування Запустів“.

Легендарна українська група 
„ДахаБраха“ спільно з мінським 
гуртом „PortMone“ виступить 
29 лютого у Львові з концертом 
„Хмелева Project“. Концерт відбу-
деться у Національному академіч-
ному драматичному театрі імени 
М. Заньковецької. Про це повідо-
мила його організатор — аґенція 
„Наш формат“. У рамках концер-
ту український та білоруський 
гурти презентують новий альбом, 
який нещодавно записано у поль-
ському Лодзі. Цей альбом стане 
підсумком творчої співпраці двох 
гуртів, котра зародилася навесні 
2011 року на схилах Дністров-
ського каньйону.

За матеріялами інформаґенцій
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― Чому, маючи диплом 
журналіста в кишені, Ти 
вирішив розпочати ак-
торський шлях?
― Теперішня журналісти-
ка — не та професія, якою 
я її собі бачив на першому 
курсі. Сьогодні, аби бути 
ведучим якоїсь програ-
ми чи шоу, мати освіту не 
обов’язково. А в театрі я 
з дитинства. Напевно, я з 
молоком мами всотував 
у себе запах гриму, теа-
трального клею, старих 
меблів… Це все мені рідне. 
Я вже працював і на ра-
діо, і на телебаченні, але 
одного прекрасного дня, 
ідучи заньківчанським ко-
ридором, зустрів Федора 
Стригуна. Розговорилися, я 
жартома запитав: „Федоре 
Миколайовичу, візьмете 
мене в артисти?“ На що він 
мені відповів: „Та за тобою 
артистів не буде видно!“. 
Очевидно, він мав на увазі 
мій високий зріст. Після 
того я замислився, пора-
дився з батьком (народним 
артистом України Євгеном 
Федорченком — Л. П.) і ви-
рішив, що вчитися ніколи 

не пізно. Найцікавіше те, 
що першою роллю тата в 
театрі була роль Того, Що 
Греблі Рве у виставі „Лісова 
пісня“, і моя перша роль на 
професійній сцені в драм-
театрі імени Лесі Україн-
ки була такою ж. Я зіграв 
дев’ять ролей, зокрема 
Петруччо у „Приборканні 
норовливої“, лікаря Само-
йлова у виставі „Чорний 
ангел з білими крилами“, 
цигана у „Сорочинському 
ярмарку“ (дуже люблю 
цю роль). Та я вирішив 
таки здобути спеціяльну 
освту і вступив на актор-
ський факультет ЛНУ імени 
І. Франка.

― Чи були труднощі зі 
вступом? Чи, може, пріз-
вище допомогло?
― Батько абсолютно не 
втручався у цей процес. 
Він навіть не допомагав 
мені у підготовці. Я ж театр 
знаю з дитинства, малень-
ким хлопчиком виходив у 
„Вертепі“, у виставі „Маруся 
Чурай“ й инших, де потрібні 
були діти. Та й рік уже від-
працював у театрі. 

― Твої однокурсники на 
7 — 10 років молодші від 
Тебе. Відчуваєш цей віко-
вий бар’єр? Як формують-
ся стосунки з ними?
― Я староста. Різниці у віці 
не помічаю, бо відчуваю 
себе двадцятилітнім. По-
чинаю інколи думати, як і 
вони, дещо по-дитячому. 
Але, що стосується творчо-
го процесу, то багато можу 
їм підказати. На тренажах, 
які проводить Марта Ку-
лай, можу порадити, як 
колишній спортсмен (Олесь 
багато років займався бок-
сом — Л. П.). Інколи відчу-
ваю себе старшим братом. 
За своїх однокурсників біль-
ше вболіваю, ніж за самого 
себе.

― Позаду — перший се-
местр. Які предмети най-
улюбленіші?
― Ак торська майс тер -
ність — поза конкурен-
цією. Викладають у нас 
актори-заньківчани Юрій 
Чеков і Альбіна Сотникова. 
Сценічну мову викладає 
Святослав Максимчук. Кож-
ного разу на парах дізнаюся 

щось нове, завжди із задо-
воленням іду в університет. 
Коли ми готувалися до іс-
питів, я додому приходив 
о першій ночі.

― Ти багато років віддав 
спорту. Чи підтримуєш 
тепер спортивну форму?
― Є ностальгія за спортив-
ним минулим, я не один 
раз намагався повернути-
ся у великий спорт, але… 
Як підтримую форму? У 
мене посередині кімнати 
лежать штанги й гантелі. 
Зранку роблю зарядку. З 
моїм зростом — 197 см — 
набрати вагу — це ката-
строфа. Тоді я зможу грати 
хіба дерево чи якусь ко-
лоду. Інколи доводиться 
відмовляти собі у якихось 
ласощах, солодкому, на-
приклад.

― Чи маєш найзаповітні-
шу мрію про якусь роль? 
― Акторське життя — це 
вже роль. Хтось мріє про 
роль Гамлета чи короля 
Ліра. А я би із задоволен-
ням зіграв Квазімодо. Це 
було б дуже цікаво.

На Камерній сцені Львівського 
національного драматичного те-

атру імени М. Заньковецької, якому 
улюблена артистка кількох поколінь 
Любов Каганова віддала понад 60 
років життя, 8 лютого зібралися ті, 
хто знав і любив її: колеги по сцені, 
друзі, учні... 

Зініційований заньківчанською 
молоддю вечір пам’яти назвали „Ве-
чором Любові“. Ведучий Юрій Чеков 

надавав слово всім, хто мав бажання 
виступити.

Художній керівник театру Федір 
Стригун, актори Катерина Хом’як, Борис 
Мірус, режисер Алла Бабенко ділилися 
найсвітлішими спогадами про спільні 
ролі, кумедні моменти життя, про те, 
якою у їхній пам’яті залишилася Лю-
бов Яківна. Її учні Орест Гарда, Любов 
Боровська, Галина Давидова, Ольга 
Бакус, Мирослава Сполук, Ростислав 
Держипільський, який приїхав з Івано-

Франківська, низько вклонялися своєму 
учителю і дякували долі за те, що така 
людина була у їхньому житті. Донька 
Каганової Тетяна Аркушенко багато ви-
ступів доповнювала своїми спогадами.

Завершився вечір піснею „Вій, ві-
терець!“ з однойменної вистави, котра 
років 20 тому стала поминальною за 
заньківчанами, які відійшли у вічність.

Сторінку підготувалка  
Людмила ПУЛЯЄВА

in memoriam

Вечір Любови на Камерній сцені

тет-а-тет

Олесь Федорченко — людина цікава й неординарна. Здобувши фах журналіста 
в ЛНУ ім. І. Франка і маючи змогу працювати в журналістиці, розвертає свою 

долю на 180 градусів і стає актором Львівського драматичного театру імени Лесі 
Українки. Зараз Олесь — студент першого курсу акторського факультету Франкового 
вишу (курс народної артистки України Таїсії Литвиненко). Про те, що спонукало його 
обрати акторську долю, про навчання, батьків і однокурсників наша розмова з ним.

Олесь Федорченко:  
„Акторське життя — це вже роль“
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Желько Лукаїч за свою 
кар’єру встиг попрацювати у 
Боснії та Герцеговині, Сербії, 
Греції, Росії та Болгарії. Його 
найбільшими досягненнями 
є перемоги в Адріятичній Лізі 
(2005), у регулярному чемпі-
онаті Сербії (2010 ― 2011), 
Болгарській Лізі (2008), Куб-
ку Боснії та Герцеговини 
(2007), фінали у Кубку Кора-

ча (2001) та Сербської Ліги 
(2010 — 2011), півфінал Куб-
ка Европи ФІБА (2003), півфі-
нал Адріятичної Ліги (2010). 
До призначення тренером 
„Політехніки-Галичини“ очо-
лював не надто сильну ко-
манду „Гемофарм“ з малень-
кого сербського містечка, яку 
йому вдалося вивести на ви-
щий рівень гри. Тому Желько 

Лукаїч, опинившись на новій 
посаді, не боїться трудно-
щів і дивиться в майбутнє 
оптимістично: за три тижні 
команда виконуватиме його 
вимоги, а за два-три місяці 
підготується до наступного 
сезону. Проаналізувавши всі 
помилки і можливості грав-
ців, Лукаїч звернув увагу на 
фізичну готовність гравців, 
над якою, аби мріяти про 
виграші, ще треба добре по-
працювати. Сильний захист і 
швидкий прорив мають ста-
ти для львів’ян головними 
принципами тактики гри. 

Доносити до гравців свої 
знання і побажання Желько 
Лукаїч прагне українською, 
наразі він послуговується 
англійською та російською 
мовами.

Те, що новий тренер не є 
голослівним, ми змогли пе-
реконатися 8 лютого, коли 
львів’яни на виїзді обіграли 
БК „Київ“ з рахунком 85:83. 
У двох попередніх зустрічах 
перемагали кияни. Наразі 
це лише четверта перемога 
„Політехніки-Галичини“ в 
цьому сезоні.

Н. Я.

баскетбол

Відродження 
сучасних 

Олімпійських ігор

Поняття про Олімпійські ігри 
повернув у сферу суспіль-
ної свідомости провідний 
італійський суспільний діяч 
епохи Відродження Матео 
Пармієрі (1405 — 1475) у час, 
коли з’явилася тенденція 
використовувати ідеї антич-
ного світу. Першу ж спробу 
організації змагань, подіб-
них до стародавніх, зробив 
англієць Роберт Давер на по-
чатку XVII століття. Відновити 
змагання намагалися і на 
Південноамериканському 
континеті в 1779 році…

Згодом ідею відроджен-
ня Олімпійських ігор висло-
вив у 1793 році німецький 
теоретик і практик фізичного 
виховання Йоганн Гутсмутс. 
У ХІХ столітті різні країни 
(Швеція, Канада та ин.) ро-
били спроби провести різ-
номанітні змагання під на-
звою „Олімпійські ігри“. Такі 
самі змагання відбувалися у 
Греції. Але жодні з цих ігор 

не стали національними чи 
міжнародними змаганнями.

Значну роль у відро-
дженні Олімпійських ігор 
відіграли також національні 
системи фізичного вихован-
ня і спортивного руху, що по-
чали виникати у XVIII — XIX 
cтоліттях, цьому сприяло ще 
й активне розповсюдження у 
другій половині XIX cтоліття 
різних видів спорту.

Наприкінці ХІХ століття 
ідея проведення Олімпій-
ських ігор масово охопила 
спортивну громадськість — її 
підтримувало багато спор-
тивних діячів. Але мало хто 

тоді припускав, що цю ідею 
втілить у життя французький 
просвітитель П’єр де Кубер-
тен (на світлині), бо в ті часи 
Франція не була спортивною 
державою. Для відродження 
ігор він підготував і провів 
у Парижі в липні 1894 року 
установчий конгрес. Йому 
допомагали Чарльз Гербет 
(Великобританія) та Вільям 
Слоен (США). На конгресі де-
легати 12 країн одноголосно 
ухвалили пропозицію про 
відродження Олімпійських 
ігор та затвердили такі фунда-
ментальні принципи їх прове-
дення, як регулярність, чоти-
рирічні інтервали, черговість 
країн, що їх влаштовують, 
сучасність видів спорту. Було 
обрано Міжнародний олім-
пійський комітет (МОК) і за-
тверджено Олімпійську хар-
тію, у якій зазначено: „Задля  
моралі, Міжнародний кон-
грес і окремі країни вважа-
ють за необхідне відродити 
на міжнародній основі Олім-
пійські ігри“.

Відроджуючи Олімпій-
ські ігри, Кубертен вірив у 
те, що напруженість і ворож-

нечу, які наростали тоді між 
державами, можна подола-
ти за допомогою дружньої 
атмосфери спорту. Він уяв-
ляв собі народи, що мирно 
змагаються на спортивних 
аренах, а не жорстоко вою-
ють на полях битв, прагнув 
пристосувати концепцію ста-
родавніх ігор до нових умов, 
щоб за допомогою фізичних 
вправ і змагань прищепити 
молоді ідеї справедливої 
гри, міцности тіла і духу.

„Головною метою олім-
пійського руху, — писав па-
тріярх сучасного олімпіз-
му, ― є намагання через 
виступи провідних атлетів 
привернути увагу громад-
ської думки, народів та уря-
дів до необхідности створи-
ти всі можливі умови для 
залучення до занять спортом 
якомога більшу кількість 
людей“.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент кафедри  

фізичного виховання 
Львівської політехніки, 

майстер спорту

Далі буде

олімпіяда

Продовжуємо розповідати про найстаріші в історії людства ігри, про спроби їх відродити після занепаду, про 
те, як ідею проведення Олімпіяд втілив у життя французький просвітитель П’єр де Кубертен

Найстаріші спортивні змагання в історії людства

Новий тренер — великі плани, перша перемога…

Два тижні тому керівництво баскетбольного клубу 
„Політехніка-Галичина“ прийняло відставку тренера 

Валентина Вороніна. Новим наставником команди став 
53-річний серб Желько Лукаїч. Перша гра під його керів-
ництвом завершилася перемогою львів’ян.
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Розпочався бал традиційно вчас-
но, як і все, в чому бере участь пункту-
альний ректор університету. В центрі 
Актової зали головного корпусу, з 
такої нагоди підсвіченої святковими 
вогнями, господарі балу Юрій Бобало 
та голова Асоціяції випускників уні-
верситету Олег Сергеєв з дружинами 
зустрічають гостей. Це найбільш хви-
лююча мить для кожного, особливо 
для тих, хто прийшов уперше. Кожен 
щонайменше на кілька хвилин опиня-
ється в центрі уваги: спочатку крокує 
по червоній килимовій доріжці схода-
ми вздовж почесної варти, потім за-
ходить до зали, церемоніймейстер ― 
актор Першого українського театру 
для дітей та юнацтва Ігор Гулюк — 
оголошує пару — і останні кроки через 
усю залу до господарів балу.

Церемонія представлення триває 
довго, але вона всім цікава, бо можна 
роздивитись і сукні, і зачіски, й аксе-
суари, тому час пролітає непомітно. 
І от уже господарів балу змінюють 
ведучі — заслужені артисти України, 
актори Національного драматичного 
театру ім. М. Заньковецької Ірина 
Швайківська та Євген Федорченко, 
а камерний оркестр Львівської по-
літехніки у фойє передає музичний 
етер симфонічному оркестру На-
ціонального драматичного театру 
ім. М. Заньковецької під керівництвом 
Богдана Мочурада. 

Професор Юрій Бобало дякує всім, 
хто не злякався 20-градусного морозу 
і прийшов підтримати традицію, яка 
відроджується:

― Дуже приємно, що ми, по-
літехніки, стараємося цю традицію 
відновити. Я надіюся, що після року, 
який був щасливим для Львівської 
політехніки, ви прийшли сюди пове-
селитися, відпочити. Бажаю в цьому 
великого успіху!

Лиш перші звуки та акорди — 
Відразу бальний шум замовк,
Під вальс величний меццо форте
Зашарудів сукенок шовк.

Після такого заклику ведучої вслід 
за господарями балу до вальсу до-
лучилися й гості. „Танцюйте так, наче 
на вас ніхто не дивиться“, — закликав 
Марк Твен. Завдяки його пораді ком-
фортно почувалися й постійні учні 
школи бального танцю при Народ-
ному домі „Просвіта“, й не особливо 
вправні танцюристи.

Звісно, важко було дорівнятись 
до народного ансамблю бального 
танцю „Едельвейс“ (керівник — Олег 
Левицький), які кружляли у вальсі, 
пристрасно рухались у ритмі танго, до 
учасників клубу спортивного танцю 
„Лідер“ (керівник — Ірена Бусь) Анни 

Біжок та Миколи Лагойди, які вико-
нували румбу. Але, як з’ясувалося до 
кінця вечора, серед учасників балу 
не бракувало вправних танцюристів.

Зокрема, під час конкурсу на най-
кращу танцювальну пару серед усіх 
охочих журі на чолі з Іриною Ключ-
ковською мало широкий вибір, через 
те непростий:

― Ми довго думали, оцінювали, 
зважували. І не лише ми, але й глядачі, 
які пильно стежили за кожним рухом 
наших конкурсантів. Пишаємось тим, 
що наші викладачі, професори, до-

центи і студенти, наші гості вміють 
не лише писати дисертації, наукові 
праці, керувати захистами, а ще й 
виявилися найкращими танцівника-
ми. З великою приємністю хочемо 
оголосити три найкращі пари: ректор 
Юрій Бобало з донькою Оленкою, 
проректор Юрій Рашкевич з Марією 
Купчак, гості з УКУ Галина Шостак і 
Андрій Погорілко.

Танці тішать око, чудова музика 
та спів — вухо. До доброчинної акції 
долучилися солісти Львівської опери 
заслужені артисти України Орест Си-
дір та Юлія Лисенко, які виконували 
відомі шедеври оперного мистецтва.

Та бал — це не лише музика й 
танці. Основна його мета — добро-
чинність. І голова Асоціяції випускників 
університету Олег Сергеєв наголосив, 
як це приємно, що до такої шляхетної 
місії долучаються члени Асоціяції. Він 
закликав усіх до тісної співпраці з По-
літехнікою, адже таким чином, на його 
думку, випускники повертаються до 
найкращих часів свого життя — навчан-
ня в університеті. Олег Миколайович 

[ЗимОвий БаЛ]
доброчинність як традиція

Політехніки вишукано попрощалися 
із зимою

До другого Зимового балу Львівської політехніки всі готувалися чи не з 
більшою ретельністю, ніж минулого року. Організатори доброчинного 

балу (Асоціяція випускників Львівської політехніки та ректорат університе-
ту), які скерують виручені кошти на формування стипендійного фонду для 
малозабезпечених студентів, намагалися провести захід щонайменше на 
вже задекларованому рівні, зацікавлювали доброчинців лотами для аукці-
ону та призами на лотерею. Учасники дбали про своє вміння танцювати та 
зовнішній святковий вигляд і настрій. І навіть зима подбала, щоб назва балу 
відповідала погоді.

[•] Директор Львівської опери Тадей Едер 
з дружиною на балу не сумували

[•] Заслужений кількахвилинний 
перепочинок заслужених ведучих
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вручив відзнаку мецената 2011 року 
віце-президенту компанії „СофтСерв“ 
Ярославу Любінцю. А також передав 
подяку професорові Львівської полі-
техніки Петру Костробію.

Присутні могли долучитися до 
доброчинности, взявши участь в аук-
ціоні. Всі лоти й призи для лотереї 
безоплатно надали члени оргкомітету 
з підготовки до балу та випускники 
Політехніки.

Перший лот — авторську фотогра-
фію головного корпусу Політехніки на 
шовку надав директор видавництва 
Іван Паров’як, стартова ціна — 200 
грн. Вже після 550 грн. колишній голо-
ва ЛОДА, член Ради Асоціяції Микола 
Кміть знехтував оголошеним кроком 
50 грн. і підняв ціну зразу до 1000 грн. 
Після цього вони з ректором запекло 
торгувалися, піднімаючи ціну щоразу 
на 500 грн. Врешті-решт можливість 
постійно оглядати мистецьке зобра-
ження альма-матер за 3000 грн. купив 
Микола Кміть.

Ректор був дуже активний у торгів-
лі за всі лоти. Особливо наполегливо 
він піднімав ціну за подарункове ви-
дання Ярослава Гашека „Пригоди бра-
вого вояка Швейка“ у шкіряній оправі 
та ілюстроване випускником Полі-
техніки Михайлом Євшиним, надане 
Олександром Шлапаком. Заплативши 
1500 грн., Юрій Ярославович попо-
внив свою бібліотеку двотомником.

Третій лот у темній скрині нада-
ла Надія Любомудрова. Кинувши у 
скарбницю 1900 грн., Ярослав Лю-
бінець отримав річ „більше духовну 
і мистецьку, ніж матеріяльну, хоча 
нею користуються мільярди людей 
на всіх земних континентах“, — Бі-
блію, оправлену шкірою. Особливого 
шарму й неповторности їй додають 
дизайн ручної роботи.

Ще одного „кота у мішку“ надав 
член правління АВ Олег Заліщук. За 

спробу вгадати, що за виріб у скрині 
(за право називатись його батьків-
щиною сперечаються щонайменше 
2 країни), треба було дати 50 грн., 
після другої підказки (це продукт 
харчування) ціна зросла до 100 грн. 
Правильною виявилась відповідь 
Ярослава Шевчука — віскі, до того 
ж українського виробництва (на Ве-
ликдень заплановано презентацію 
Микулинецького віскі).

Ще два лоти придбав директор 
Інституту екології, природоохорон-
ної діяльности та туризму, завідувач 
кафедри геодезії Олександр Мо-
роз — він останнім вкинув 50 грн. за 
колекцію монет, присвячену прове-
денню в Україні Евро-2012 (надав Олег 
Сергеєв), а потім придбав за 3700 грн. 
картину старшого викладача кафедри 
дизайну та основ архітектури Віктора 
Штеця „Зима в Карпатах“. За це як 
власник найдорожчих лотів отримав 
колекційне шампанське від Надії Лю-
бомудрової. 

Ведучого Євгена Федорченка так 
захопив аукціон, що заради студент-
ства він вирішив продати „себе“ — 
збірку своїх поетичних сатирично-
політичних творів. За право придбати 
книжку з автографом автора запекло 
змагалися ректор з донькою. Врешті-
решт, „іменну“ книжку купила за 750 
грн. Олена Бобало.

Учасники, які придбали вхідні квит-
ки, автоматично стали учасниками 
лотереї. Позаяк бал відбувався напере-
додні Стрітення, коли зима символічно 
передає свої права весні, призи (книж-
ки) заступник директора ІАРХ Ярослав 
Ракочий виклав у вигляді ялинки, яку 
поступово розбирали. З легкої руки 
господині балу Софії Бобало щасли-
вими виявились номери 69 (Ігор та 
Леся Гаркот), 109 (Юрій Рашкевич), 37 
(Володимир Залуцький), 98 (Роман та 
Світлана Ткаченки), 65 (Олена Бобало), 

31 (Оксана та Олег Юринець), додатко-
вий приз — квитки на бал в УКУ виграв 
номер 97 (Роман Романівка).

Загалом сума, виручена на аук-
ціоні, разом із внесками окремих 
учасників балу, склала 15300 гривень.

Шанувальники образотворчо-
го мистецтва могли насолодитися 
творчістю політехніків на виставці 
„Зимовий арт“.

― Передовсім надзвичайно при-
ємно, що така виставка є, — каже 
випускник Політехніки, голова ЛОО 
Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури Андрій 
Салюк. — Це означає, що викладачі, 
співробітники, професори не об-
межені лише навчальним процесом 
та науковою роботою. Їм хочеться 
творити. Самі роботи дуже гарні. Але 
ще важливіше, що їм приємно свої 
твори виставляти в рідній Політехніці. 
Я помітив, що ці роботи в різних на-
прямах — і малярство, і фотографія, 
і ляльки. Це чудово, це означає, що 
Політехніка для них не просто місце 
праці, а значно більше.

На завершення ректор Юрій Бобало 
ще раз подякував усім, хто прийшов, 
адже це добровільна справа, а успіх 
такого балу залежить не тільки від 
організаторів, але й від його учасників.

― Приємно, що ми можемо зу-
стрітися в такому гарному товаристві, 
в такому чудовому приміщенні, по-
спілкуватися, потанцювати, послухати 
музику, — додав Олег Сергеєв. — Я 
дякую Політехніці за те, що вона є, що 
дає нам можливість відчути такі неза-
бутні моменти. Я хотів би звернутися і 
до випускників: не забувайте про По-
літехніку, підтримуйте її — добрими 
думками та своєю участю в добрих 
справах. І прошу Політехніку не за-
бувати своїх випускників.

Тетяна ПАСОВИЧ

[•] Святкова лотерея — для власників щасливих номерів [•] Остання, тому переможна, п’ятдесятка від Олександра мороза
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Горизонтально:
3. Відмова, неспроможність держави 
виконати свої боргові зобов’язання. 
6. Героїчний, самовідданий вчинок. 
8. Хімічний елемент, м’який метал 
сріблясто-білого кольору. 9. Видатні 
природні здібності людини; хист. 
10. Герой роману англійського пись-
менника Даніеля Дефо. 11. Найвище 
досягнення, здобуте в спорті. 13. Пус-
теля в Чілі. 15. Розщеплювання нафти 
й важких нафтопродуктів при високій 
температурі для одержання бензину 
та мастил. 17. Легкий дашок з тканини 
над вікном або балконом для захисту 
від сонця. 19. Низький жіночий або 
дитячий голос. 20. Гай з алеями, квіт-
никами для відпочинку, розваг, прогу-
лянок. 21. Ім’я панни у вірші П. Тичини. 
22. Найвищий орган державної влади 
та єдиний законодавчий орган Украї-
ни. 23. Металевий стержень у дзвонах. 
25. Столиця Індії. 26. Очний лікар, 
офтальмолог. 29. Фахівець на вій-
ськовому кораблі, що прокладає курс 
руху. 31. Кожна з коротких трубчастих 
кісток пальця людини. 32. Шикування 
людей за зростом в одну шеренгу. 
33. Роман російського письменника 
Ф. Достоєвського. 34. Великий худож-
ній твір, у якому широко й різнобічно 
зображено історичні події. 35. Твір 
або фраґмент античної скульптури, що 
зберігся до наших днів. 36. Загальна 
назва протонів і нейтронів, що входять 
до складу атомного ядра. 37. Багато-
річна трав’яниста рослина з жовтими 
квітками, суцвіття якої використовують 
у медицині.

Вертикально: 
1. Парна кістка трикутної форми 
людини. 2. Боковий брус рами две-
рей. 3. Другий примірник докумен-
та, що має однакову з ориґіналом 

юридичну силу. 4. Область в Італії, 
адміністративним центром якої є 
Флоренція. 5. Здатність до спілку-
вання, товариськість, контактність 
людини. 6. Танець М. Огінського. 
7. Астрологічна таблиця, складена 
на підставі розміщення небесних 
світил, для визначення долі людини. 
9. Механічний лічильник, що показує 
грошові ставки, зроблені на якогось 
коня під час перегонів. 12. Розділ бо-
таніки, який вивчає деревні і кущові 
рослини. 14. Пряма лінія, що з’єднує 
вершину трикутника зі серединою 
протилежної сторони. 16. Авторські 
пояснення у тексті драматичного 

твору. 17. Широке жіноче хутряне 
пальто. 18. Сильне захоплення чим-
небудь, запальність, завзяття. 24. Ізо-
ляція на певний час осіб, хворих на 
заразну хворобу. 25. Частина народу, 
вигнана завойовниками за межі бать-
ківщини і розсіяна по різних країнах. 
27. Особа, що очолює екіпаж цивіль-
ного корабля, літака. 28. Розділ меха-
ніки, що вивчає закони рівноваги тіл. 
30. Курильний прилад, у якому дим 
очищається, проходячи через довгу 
трубку з водою. 31. Письменник, який 
придумав Джеймса Бонда. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд

[ПЕрЕрва]

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 4

Горизонтально: 5. Муміфікація. 7. Бонн. 
9. Доданок. 11. Етна. 13. Шум. 14. Дід. 
17. Місто. 18. Раджа. 20. Паріс. 21. Об-
ласть. 22. Сарказм. 24. Сонце. 25. Ринва. 
26. Шорти. 29. Пат. 31. Гід. 32. Ряса. 
34. Торпеда. 35. Піаф. 36. Конкуренція.

Вертикально: 1. Амон. 2. Біном. 3. За-
вод. 4. Лясе. 6. Іраваді. 8. Орнітологія. 
9. Дуб. 10. Кіт. 12. Нумізматика. 15. Сто-
лиця. 16. Марафон. 18. Ротор. 19. Агава. 
23. Снайпер. 27. Лат. 28. КІА. 30. „Тоска“. 
31. Гдиня. 33. Арка. 35. Пляж.

J J J

Художник-абстракціоніст на виставці дає пояснення:
― Ось це мій портрет. Навпроти — портрет моєї дружини.
Якийсь старший пан, зітхаючи, несміливо питає:
― Надіюсь, дітей у вас нема?

J J J

Один приятель дзвонить другому і з радістю повідомляє:
― Від мене поїхала теща!
― Хто, хто поїхав?
― Теща!
― Не розумію, хто?
― Кажу по буквах: Тигр, Ефа, Щука, Акула!
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Конкурсанти повинні підготувати два україномовні вокальні 
твори у супроводі інструментальної музики або фоногра-
ми. Один — обов’язковий твір з творчого доробку Квітки 
Цісик; другий — довільний український романс. Виступи у 
супроводі вокально-інструментальних ансамблів та елек-
тромузичних інструментів (типу ROLAND, CASIO та инші) 
можливі за певних технічних умов.

Конкурс проходитиме в три етапи: дистанційний (25 
березня); відбірковий (у Львові, 1 — 3 квітня); фінальний — 
гала-концерт за участю переможців другого етапу та гостей 
(4 квітня).

Записуватися на участь у конкурсі можна до 20 березня 
за адресою: 79000, Громадська організація „Незабутня 

Квітка“, вул. Тиха, 3/1, м. Львів з поміткою „Міжнародний 
конкурс виконавців українського романсу імени Квітки 
Цісик“. Тел. +38 0322610989. 

Засновники й організатори конкурсу — Українська аме-
риканська координаційна рада (США), ArtEmes Entertainment 
Production (США) та Громадська організація „Незабутня 
Квітка“. Співорганізатор — Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діяспорою Львівської політехніки.

Докладніша інформація за телефонами: 
• +38 067 5935843 (з 11.00 до 19.00 за київським часом); 
• +38 66 6058985 — Алекс Гутмахер, засновник українсько-
американського проєкту „Незабутня Квітка“; 
• е-mail: kvitka.konkurs2012@gmail.com.

Дирекція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки 
з глибоким сумом сповіщає про смерть доктора фізико-математичних наук, професора, 
академіка Академії наук Вищої школи України, академіка Академії інженерних наук України, 
лавреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсного члена НТШ

віктора Яковича Прохоренка
та висловлює щире співчуття родині та близьким покійного.

Колектив Управління 
НДЧ Національного уні-
верситету „Львівська 
політехніка“ з глибо-
ким сумом сповіщає 
про передчасну смерть 
інженера Галузевої лабораторії міжнарод-
ного науково-технічного співробітництва 

Ольги Іванівни Пелих.
Щиро співчуваємо рідним, близьким та 
друзям з приводу непоправної втрати.

Колектив кафедри інженерного матеріялознавства та прикладної фізики Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки глибоко сумує з приводу смерти 
доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, 
академіка Академії інженерних наук України, лавреата Державної премії України в галузі науки 
і техніки, дійсного члена НТШ

віктора Яковича Прохоренка
та висловлює щире співчуття родині та близьким покійного.

Колективи Інституту комп’ютерних техно-
логій, автоматики та метрології та кафе-
дри електронних обчислювальних машин 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ зі сумом сповіщають, що 
після важкої хвороби на 76 році пішов з 
життя доцент кафедри ЕОМ 

Леонід Семенович Квурт
і висловлюють щирі співчуття рідним та 
близьким покійного.

експрес-оголошення
вважати недійсними:  
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Качмарчик Ірини Володимирівни;
утрачений студентський квиток ВК № 043556, 
виданий Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Іванова Олександра Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Фуч Наталії Ігорівни;
утрачений студентський квиток № 0804076, ви-
даний Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ваврін Ірини Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бутинець Богдани Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Горіна Віталія Михайловича.

до уваги солістів-вокалістів

Міжнародний конкурс ім. Квітки Цісик
Запрошуємо виконавців українського романсу — солістів-вокалістів  

від 15 до 35 років до участи в конкурсі. 

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
17 лютого — „аїда“ (опера). 18.00.
18 лютого — „Травіата“ (опера). 18.00.
19 лютого — „Набукко“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
17 лютого — „Криза“. 18.00.
18 лютого — „Сільва“. 18.00.
19 лютого — „Невольник“. 18.00.
21 лютого — „Троє товаришів“. 18.00.
22 лютого — „Бояриня“. 18.00.

Камерна сцена
21 лютого — „варшавська мелодія“. 17.00.
22 лютого — „венера в хутрі“. 19.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
17 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.
18 лютого — „Хвала Еросу“. 19.00.

19 лютого — „амнезія, або маленькі 
подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі Українки
16 лютого — „Дорога до вифлеєму“. 15.00.
18 лютого — виступ білоруського колективу 

„Пєсняри“ — найкращі пісні за 40 
років! 18.00. Вартість квитків — 
150 — 250 грн.

19 лютого — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„воскресіння“
16, 18, 19 лютого — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.
17 лютого — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
18 лютого — музика небесних сфер. 

Солісти — Олена мацелюх (орґан), 
Ігор мацелюх (флейта). 17.00.

19 лютого — Концерт хору „Нескорені“. 
18.30.

[рЕКЛама Та ОГОЛОшЕННЯ]
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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. №120103.

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.
Світлини з балу — Наталії ПАВЛИШИН та 
Володимира ГРИГОРАША.

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

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 “

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.

увага: конкурс!

Сміливі ідеї із „Сіменсом“

Компанія Siemens PLM Software оголошує конкурс студентських кон-
структорських робіт „Сміливі ідеї із Siemens PLM Software“.

На конкурс приймають 3D моделі деталей, виробів і збірок, виконані 
в програмному забезпеченні Siemens PLM Software.

Переможці конкурсу отримають призи: за 1 місце — графічну станцію 
ALIENWARE; за 2 місце — планшентий ПК iPad; за 3 місце — 3D-мишу 
3Dconnexion. Переможці також одержать грошову винагороду.

Заяву на участь можна подати до 30 березня 2012 року, а сам про-
єкт — до 1 червня 2012 року. Докладніша  інформація — на сайті http://
www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/goplm/student_contest_
russia/index.cfm?stc=wwiia420000. 

Реклама в 
„Аудиторії“

Реклама на внутрішніх 
сторінках 

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 реклама, 
ювілейні та инші статті на замов-
лення — 50% від тарифів.

Реклама на обкла динці 
(повноколірний друк)

Остання сторінка: один блок пло-
щею 24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпаль-
ти — 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 кін-
цевого зразка — 300 грн.
Система знижок: за дві публікації 
одного і того ж рекламного бло-
ку — знижка в розмірі 5% від суми 
замовлення, за три публікації — 
10%, більше трьох публікацій — 
15% від суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням по-
датку на додану вартість та 
податку на рекламу. Крайній 
термін подання реклами — де-
сять 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

до ювілею 

Кафедра хімії і технології неорганічних 
речовин запрошує

25 травня 2012 року відбудеться Урочиста академія, присвячена 
100-річчю кафедри хімії і технології неорганічних речовин Львівської 
політехніки. 

Запрошуємо випускників всіх років і всіх форм навчання, працівників, 
докторантів, аспірантів і студентів кафедри. 

Місце проведення — 101 авдиторія ІХ корпусу Львівської політехніки, 
що на пл. Св. Юра, 9.

Прохання до 31 березня повідомити про участь у заходах Академії: 
виступ з доповіддю, товариський обід (орієнтована вартість — 200 грн), 
придбання книжки про історію хіміків Львівської політехніки (52 грн).

Контакти: тел. (032) 258-21-72 Віктор Теофілович Яворський;  
тел. моб. 0972479092 Ярослав Андрійович Калимон;  

e-mail: javorski@polynet.lviv.ua; blazhivskyi@gmail.com.

[рЕКЛама Та ОГОЛОшЕННЯ]
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Многая літа!

Зимовий бал 
Львівської політехніки


