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Чи є у наших спортсменів умови для здобуття
високих результатів?
Найкращі
спортсмени року
Львівської
політехніки
Віталій Вергелес (студент
ІІМТ) — м.с.м.к., веслування
на байдарках і каное, член
збірної команди України,
кандидат в Олімпійську
збірну, двічі чемпіон України
з веслування на каное, у
чемпіонаті світу з веслування на каное здобув 6-е
місце;
Іван Винницький (ІКТА) — м.с.,
санний спорт, член збірної
команди України;
Євген Марченко (ІБІД) —
м.с.м.к., стрільба з лука,
член збірної команди України, бронзовий призер Кубка
України зі стрільби з лука;
Володимир Бурий (ІКТА) —
м.с., санний спорт, учасник
перших зимових юнацьких
Олімпійських ігор в Інсбруку, 7 місце;
Дмитро Ходов (ІКТА) — м.с.,
баскетбол, учасник Всесвітньої літньої Універсіяди-2011
у місті Шеньчжень (Китай);
Віктор Дідух (ІНЕМ) — м.с., настільний теніс, член збірної
команди України, тричі
чемпіон Універсіяди-2011
України з настільного тенісу;
Захар Пуш (ІІМТ) — м.с.,
спортивна акробатика, член
збірної команди України,
четверте місце на Чемпіонаті світу, срібний призер Чемпіонату України зі
спортивної акробатики;
Катерина Краснянська
(ІТРЕ) — м.с., фехтування,
чемпіонка України;
Тарас Криштофович (ІНЕМ) —
м.с., бокс, член збірної
команди України, срібний
призер Чемпіонату Европи
(U-20) і Чемпіонату України з
боксу серед юніорів;
Андрій Дудич (ІГДГ) — м.с.,
спортивне орієнтування,
чемпіон України (U-20), член
збірної команди України.

Віктор Дідух, студент четвертого курсу Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки:

„Держава допомагає мало“
Держава допомагає нам мало, більше — університет: маємо доброго
тренера, нам оплачують змагання, забезпечують харчуванням, формою, дають змогу виїздити на спаринги. Матеріяльними умовами не
надто задоволений — хотілося б мати більший зал, адже на змаганнях
він просторіший, а на тренуваннях ми звикаємо грати біля столу. Не
завадило б придбати і більше накладок, ракеток, адже вони швидко
зношуються. Важливо, аби був час на тренування — доводиться приходити в зал о шостій
ранку, перед парами. Щоб підтримувати відповідний рівень також хочеться грати з більшою
кількістю сильніших спортсменів.
Роксолана Курдова, студентка першого курсу Інституту гуманітарних
і соціяльних наук Львівської політехніки:

„У Політехніці треба більше вчитися“
Два останні роки тренувалася в київському клубі „Лідер“ з тренером
збірної України серед дівчат-юніорів та кадетів. Була чемпіонкою у
команді та у парі серед кадетів, в особистому змаганні — другою й
третьою на Чемпіонаті України торік і позаторік. Там більше вимагали і було складніше — вчилися у спортивному інтернаті і багато
тренувалися. У Політехніці — акцент на навчання і гірші умови, ніж
були в Києві, проте звикаю… На суперлігу їздимо за кошти університету, та от мала їхати на
Кубок України і не поїхала, бо коштів не виділили…

Віталій Нестеренко, випускник Інституту архітектури Львівської політехніки:

„Найважливіше — бажання“
Щоб мати великі досягнення у спорті, треба мати великі бажання,
місце тренувань — це вже другорядне. За останній рік не надто помітною була допомога держави — в инших містах і клубах спонсорування краще — гравці навіть отримують зарплату. Мені здається, що
загалом у Львівській області рівень волейболу нижчий. Мене влаштовує зал, в якому граю
з першого курсу, можна хіба ще зробити ремонт. Зі спортом буду дружити і після випуску.

Євген Марченко, студент четвертого курсу Інституту будівництва та
інженерії довкілля Львівської політехніки:

„У мене є все…“
Тренуюся на цитаделі в спортивній школі „Електрон“ (спортивне
товариство „Україна“) вже сім років. Наша школа є в списку шкіл
олімпійського резерву — її спонсорує держава, тому там чудові умови: велике поле, теплий зал, луки і стріли — все є (у деяких школах,
знаю, гірше). Висока результативність спортсмена залежить, передовсім, від тренера, також
і від матеріяльного забезпечення, і від вроджених здібностей спортсмена, можливости
тренуватися кожен день. У мене, напевно, все збіглося. Держава дбає про спорт — заохочує
грошово, а в Політехніці, якщо їду на змагання (до речі, недавно в командній першості в
Черкасах ми встановили рекорд України, Европи й світу) мені йдуть назустріч.
Опитувала Наталя ЯЦЕНКО
Продовження теми — на 10 с.
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ювілей
лютому колишньому радіотехнічному факультету, правонаступником якого став Інститут телекомунікацій,
У
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, виповнюється 60 років. Цього тижня у
Славську триває визнана міжнародна науково-технічна конференція, а завтра, 24 лютого, відбудеться Урочиста академія

Радіотехніки святкують 60-річчя
РТФ сьогодні
ІТРЕ — інститут, який проводить сучасні наукові дослідження, виконує проєкти
(зокрема й міжнародні)
на близько 3 млн. гривень
щороку, 83% професорськовикладацького складу інституту має наукові ступені, на
кафедрах ІТРЕ працює 4 заслужені діячі науки і техніки,
заслужені працівники освіти, 3 лавреати державних
премій і 3 почесні професори (Йосип Захарія, Богдан
Мандзій і Зеновій Готра).
Серед усіх патентів на
винаходи, які отримали науковці Політехніки, значна
частина — з ІТРЕ, студенти
перемагають у наукових та
спортивних змаганнях (всеукраїнські олімпіяди, конкурси
наукових робіт, універсіяда
університету тощо), а випускники працюють у провідних ІТ-компаніях України, в

Силіконовій долині у США,
професорами у Варшавській
політехніці, Женевському
технічному університеті, в
Німеччині, Польщі. Серед
випускників багато лавреатів
державних премій, особливо
70 — 90-х років, заслужені
діячі науки і техніки.

Без минулого
нема сучасного
На такі досягнення були
спрямовані зусилля деканів
факультету, тепер директорів інституту — першого
директора професора Богдана Мандзія та нинішного
директора професора Івана
Прудиуса. За словами Івана
Никифоровича, при заснуванні факультету якраз питання підготовки наукових
кадрів було надзвичайно
актуальне:
Закінчення на 6 с. →

[•]

Директор ІТРЕ професор Іван Прудиус демонструє наукові
розробки ректорові Вроцлавської політехніки професору
Тадеушу Венцковському

семінар

„Токіо Боекі“ в гостях у Львівської політехніки

У

Львівській політехніці 16 лютого
відбувся представницький семінар „Інноваційні комплексні рішення
для освіти та науки на основі японських технологій“, який для науковців
Політехніки, академічних установ і
університетів Львова та инших міст
України провели представники компанії „Токіо Боекі Технолоджі ЛТД“.
Представництво компанії „Токіо
Боекі“ працює у 18 країнах світу, спів
працюючи з науковими установами,
вишами, промисловими й медичними компаніями й виступає однією з
важливих ланок об’єднання сучасної
науки, освіти й промисловости. З
Львівською політехнікою компанія
підтримує контакти вже кілька років.
За цей час вона надала 10 стипендій
кращим студентам старших курсів,
аспірантам і молодим науковцям, дала

можливість дослідникам безкоштовно
проводити дослідження на сучасних
приладах.
Учасники семінару з великою цікавістю прослухали розповідь менеджера „Токіо Боекі“ Віталія Тінькова, який
презентував доробки компанії з цілого
комплексу надсучасних приладів,
серед яких — різні електронні мікроскопи, сучасні Х-променеві дифрактометри і Х-променеві флуоресцентні
спектрометри.
— Нині ми розробляємо прилади,
які дозволяють на атомному рівні досліджувати різні об’єкти, визначати
розмір атома і проводити їхню ідентифікацію. Це вперше розроблено такий
прилад, який дозволяє на тому рівні
досліджувати різноманітні об’єкти,
отримувати інформацію і конкретні
дані про матеріяли, — сказав доповідач.

Керуючий директор представництва „Токіо Боекі“ Олексій Шпак відзначив, що компанія має багато спільних
проєктів зі Львівською політехнікою:
― Семінар, який ми провели у
Львові, свідчить про те, що ми перейшли на вищий рівень наших стосунків, адже приїхали до політехніків з
новітнім настільним скануючим електронним мікроскопом, який можна
використати для поліпшення наукових
досліджень. Свій мікроскоп ми залишаємо в Політехніці на два місяці.
Олексій Анатолійович вручив сертифікати іменним стипендіятам — молодим науковцям Віктору Кусьнежу
(ІМФН) та Федору Шуригіну (ІТРЕ).
Цей проєкт було засновано з нагоди
50-річчя роботи компанії на теренах
колишнього Союзу і за час співпраці з
Закінчення на 4 с. →
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семінар

„Токіо Боекі“ в гостях у Львівської політехніки
→ Закінчення. Початок на 3 с.

нашим університетом уже 10 політехніків стали стипендіятами компанії. Особливий сертифікат отримав молодший
науковий співробітник ІХХТ Микола
Чекайло, який навчався у представництві й опанував роботу на настільному
електронному мікроскопі.
― Задоволений, що отримав стипендію компанії „Токіо Боекі“, — ділиться радістю науковий співробітник
кафедри фізики Віктор Кусьнеж. —
Вона, зазвичай, має два боки: фінансовий і що найважливіше — дає
можливість працювати на приладах
компанії навіть і тоді, коли вони встановлені в инших установах: робити
досліди можна, за домовленістю. Завдяки цій стипендії я зможу поїхати на
різні семінари і конференції, придбати
дорогі підручники.
― Ми дуже вдячні за демонстраційне обладнання, яке надала нам
компанія у користування, — каже
професор Григорій Ільчук. — А те, що
він користується величезним попитом
дослідників, побачив під час і після

майстер-класу, який провели фахівці
компанії у восьмому навчальному
корпусі. Представник компанії інженер
Дмитро Колінко продемонстрував, як
працювати на настільному растровому

електронному мікроскопі JCM-5000
NeoScope. До слова, всі учасники
семінару відзначили його високий
науковий рівень.
Катерина ГРЕЧИН

дискусійний клуб

Філософські проблеми науки і техніки

В

читальній залі науково-технічної
бібліотеки Львівської політехніки
15 лютого відбулося чергове засідання дискусійного клубу „Філософські
проблеми науки і техніки“, присвячене питанню вимірювання в науці і
техніці, глибшого пізнання Природи
як засобу.

Цього разу науковці-політехніки
дискутували: проблема вимірювання
є чисто технічна чи має філософський
зміст? Дискусію розпочав гість політехніків професор ЛНУ ім. І. Франка Іван
Болеста. Він висловив своє бачення
проблеми, з якою добре обізнаний.
Фізики-науковці за лейтмотив розмови
взяли слова основоположника фізики
як науки Галілео Галілея: вимірюй вимірюване і зроби вимірюваним те, що
не вимірюється прямо, згадавши також
відоме твердження, що на фабриці
природи генеральний директор усіх
процесів — ентропія, а енергія — голов
ний бухгалтер, що підбиває баланс.
Керівник дискусійного клубу професор Львівської політехніки Богдан

Лукіянець підкреслив, що виміри
супроводжують всю історію людства:
— Неможливо щось побудувати
без вимірів. Залежно від стану вимірів, їхньої точности залежить прогрес в науці і техніці. Тому боротьба
за досягнення прецизійних вимірів і
пристроїв, які б це забезпечували, є
актуальна. Останнім часом виникла
потреба в нових способах вимірювань,
які є результатом появи нових об’єктів.
Ці способи непрості, дуже часто непрямі, а опосередковані. До прикладу,
неможливо за допомогою лінійки
виміряти орбіту електрона в атомі,
тут потрібні нові підходи. Здавалося
б, яким чином питання вимірів дотичне до філософії? Філософія — наука
про найзагальніші, фундаментальні
принципи Природи, а тому знання,
отримані з точних вимірів, живлять і
саму філософію.
В ході розмови заступник директора ІМФН Григорій Понеділок зачепив
таке важливе питання, як філософська
освіта аспірантів-політехніків. На його
думку, в аспірантурі слід акцентувати

увагу аспірантів на більш „практичних“
як для майбутніх фахівців філософських проблемах. Зокрема таких, як
філософія науки, техніки, експерименту, штучного інтелекту та ин. Така
практика є в усіх університетах світу.
— Філософію для складання іспиту
з кандидатського мінімуму ми вчили
не стільки за підручниками, скільки
за першоджерелами, — додав професор Львівської політехніки Дмитро
Заячук. — Саме це дозволило мені
зрозуміти суть філософії і багато чому
навчитися. — Тому, гадаю, і нинішнім
аспірантам слід чинити так само.
Професор Сергій Убізький звернув
увагу присутніх на те, що з появою
комп’ютерної техніки змінилася філософія вимірювання, фантастично
піднімаючи точність. Загалом, сучасні
виміри, їхні взаємозв’язки та наслідки
у різних галузях діяльности людини й
суспільства стали предметом жвавої
дискусії, подекуди неординарних точок зору учасників клубу.
Катерина ГРЕЧИН
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реставрація каменю

Хіміки й архітектори працюють разом

Н

— Потреба у викладанні
наших предметів виникла у
часі підготовки спеціялістівреставраторів, — розповідає завідувач кафедри
хімічної технології силікатів
ІХХТ професор Ярослав Вахула. — Нас запросили читати лекції студентам першого
і третього курсів, бо маємо
великий досвід у викладанні дисциплін, пов’язаних
із вивченням природних
кам’яних матеріялів: попередньо, майже 20 років
ці дисципліни вивчали як
архітектори, так і інженерибудівельники. На нашій
кафедрі є велика колекція
різних зразків каменю, прилади та методики, присвячені їх вивченню. Читаємо
реставраторам загальний
курс про природні камені,
а також базові дисципліни,
що стосуються хімізму та
механізмів захисту кам’яних
матеріялів. Співпрацюємо з
реставраторами вже п’ятий
рік. Нині маємо цілий комплекс методичних розробок
для виконання лабораторних робіт. Готуємо до друку
навчальний посібник, який
буде цікавий не тільки для
студентів-реставраторів, а
й для працівників реставраційних майстерень, инших
зацікавлених осіб. Враховуючи наш досвід в цій галузі,
керівництво кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів запропонувало нам консультувати студентів-бакалаврів
у виконанні наукових та
прикладних досліджень, що
здійснюються в рамках дипломних проєктів та робіт.
— На своїй кафедрі
студенти-реставратори

отримують технологічні навики, — додає доцент кафедри хімічної технології силікатів Роман Семеген. — Ми
ж більше звертаємо увагу
на методи діягностування,
консервування, приготування розчинів, тим самим
науково-теоретичними засадами доповнюємо мистецьку складову. Добре
було б розширити практичні роботи у прикладному
напрямі, і всі ці новітні
методи використовувати
у бакалаврських роботах.
Оскільки кафедра реставрації незабаром готуватиме
маґістрів, то зможемо на
вищому науковому рівні, із залученням сучасних методів досліджень,
з використанням існуючої
бази готувати майбутніх
фахівців. На жаль, навіть у
Львові, можемо побачити
специфічне, неправильне
ставлення до реставрації.
Щоб виправити цю ситуацію, мусимо готувати реставраторів з належною
теоретичною базою.
Оскільки більшість архітектурних об’єктів базується
на використанні природних
матеріялів, зокрема, каменю, то хіміки допомагають
архітекторам у рамках нав
чальних дисциплін через
знання хімії вивчити властивості каменю, його структуру, текстуру, особливості,
різновиди, щоб, ставши
фахівцями, вони вміли зберегти те, що зроблено у
місті, для нащадків.
— В силу географічних
обставин ми маємо потужні запаси граніту, базальту, вапняку, піщанику, які
потрібні для декорування

Світлина Катерини Гречин

а кафедрі хімічної технології силікатів ІХХТ Львівської
політехніки свого часу займалися вивченням каменю,
розробками і використанням флюатів — розчинів, які захищають і консервують кам’яні матеріяли, кремнійорганічними сполуками, рідким склом, які входять у складові
консервантів чи є такі самі собою. Ці знання знадобилися
знову, відколи кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексів почала готувати спеціялістів з
реставрації каменю.

різного роду архітектурних об’єктів, — продовжує
Роман Семеген.— Наше
завдання — пояснити студентам суть цього явища
на основі властивостей,
різного роду досліджень,
методики діягностування,
показати як цей матеріял
взаємодіє з природними
чинниками і як збільшити
його довговічність, реставрувати, консервувати, і
зберегти архітектурну виразність об’єктів. Тобто,
намагаємося розвивати ті
напрями підготовки, зав
дяки яким вони зможуть
у майбутньому ефективно
використовувати природні
ресурси і берегти історичну
спадщину. Оскільки наша
діяльність обмежена рамками програми, то намагаємося подати інформацію так,
щоб студенти навчилися
правильно трактувати технічні терміни.
— Реставраційний процес охоплює мистецький і
матеріялознавчий аналізи,
які студенти повинні знати,
— впевнена доцент Ірина
Луцюк. — На жаль, навіть
найщільніші матеріяли вивітрюються і кородують.
Студент-реставратор повинен знати способи захисту
природного каменю. Вони
є як конструктивні, так і
фізико-хімічні. Власне, на
лекціях і практичних поєд-

нуємо ті знання. Ці студенти,
як люди творчі, не є хімічно
„підковані“, бо тяжіють до
мистецтва. Їм бракує знань
з хімії та математики, тому
намагаємося подати матеріял у доступній формі.
Приємно, що наприкінці
курсу спільна робота дає
позитивні результати. Один
із традиційних способів
захисту каменю є флюатування. Однак, в силу певних
обставин, флюат слід готувати безпосередньо перед
роботою, що обмежує його
широке використання. Тому
вчимо студентів отримувати
цей матеріял в лабораторії
своїми силами, а тут без
знань хімії не обійтися. Мені
цікаво працювати з цими
студентами. Таке поєднання
дає дуже добрі результати.
Прикро тільки, що не всі
нинішні студенти працевлаштуються в Україні, тому
змушені орієнтуватися на
роботу за кордоном.
Науковці кафедри хімічної технології силікатів не
збираються обмежувати
себе лише лекціями для
майбутніх реставраторів.
Вони вже думають над методиками та розробкою
складів ефективних захисних матеріялів і впевнені, що досягнуть у цьому
успіху.
Катерина ГРЕЧИН
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Радіотехніки святкують 60-річчя
→ Закінчення. Початок на 3 с.

― Першу кафедру радіотехніки було створено у
Львівській політехніці у 1944
році у складі електротехнічного факультету. У 1952 році
з інтенсивним розвитком
приладобудування у Львівській політехніці створено
наш факультет. У перші роки
було дуже проблематично з науковими кадрами.
Був один доктор наук —
Юрій Теофанович Величко
(зі славним ім’ям якого
пов’язана значна частина
історії нашого факультету)
і по три кандидати наук на
чотирьох кафедрах. І кожен,
хто за ці роки був деканом
факультету (диретором інституту), працював над тим,
щоби розвивати наукові дослідження, наукові зв’язки
з закладами Академії наук,
з иншими вишами. Ми посилали аспірантів у різні
інститути колишнього СРСР.
І вже на початку 90-х років
були захищені докторські
дисертації, кілька десятків кандидатських. А за
останні десять років у нас
захищають щороку по 2 — 3
докторські і в середньому
11 кандидатських дисертацій. Загалом за останнє

[•]

Колектив лабораторії НДЛ-16 з розробленою двочастотною щілинною антеною

педагогічних кадрів з науковими ступенями.

Наукова робота
Такий розвиток наукових кадрів неодмінно пов’язаний
і з розвитком наукових досліджень.
― Університет не так
давно став дослідницьким,
але питання підготовки на-

нас зараз переважає, хоча
коли був радіотехнічний
факультет, а приладобудівна промисловість працювала, ми, в основному, мали
тільки госпдоговірні замовлення. В минулому наш
факультет співпрацював
з потужними провідними
науковими організаціями
Москви, Ленінграда, Києва,
Пензи, Горького (Нижній

За останнє десятиріччя захистилося 23 доктори і 64
кандидати наук. Зараз професорсько-викладацький склад
ІТРЕ — це 39 докторів наук і 71 кандидат наук.
десятиріччя захистилося
23 доктори і 64 кандидати
наук. Зараз професорськовикладацький склад ІТРЕ
(134 особи, 117 штатних і
17 сумісників із наукових
установ НАН і наукових інститутів) — це 39 докторів
наук і 71 кандидат наук.
В інституті працюють три
спеціялізовані вчені ради
за 12 спеціяльностями, що
сприяє підготовці науково-

укових кадрів, проведення
наукових досліджень на
факультеті і, відповідно, в
інституті завжди було дуже
актуальне, — інформує директор інституту. — Ми
виконуємо великий обсяг
держб’юджетних, госпдоговірних проєктних робіт
(проєкти від Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту, Кабінету Міністрів).
Держб’юджетна тематика у

Новгород) тощо. У Львові
найактивніша співпраця
була зі Львівським науководослідним радіотехнічним
інститутом.
Активно ведуть міжнародну наукову співпрацю
(є міжнародні угоди з Австрією, Німеччиною, Польщею, були із Францією,
Росією) кафедра напівпровідникової електроніки,
центр „Кристал“, кафедра

фотоніки. Кафедра радіоелектронних пристроїв та
систем, яку очолює Іван
Прудиус, виконує роботи
з проєктування і розробки
високочастотної техніки та
антен, електронно-оптичної
апаратури вимірювальних
діягностичних приладів.
Зараз ведуть перемовини
з організаціями — КБ „Південне“, НДІ „Оріон“ (м. Київ)
щодо розробки конкретних
типів радіоелектроних систем — систем управління.

Фахівці потрібні
всім
― Наші фахівці зробили
значний вклад у розвиток
промисловости в нашій галузі, — додає Іван Никифорвич. — „Електрон“, ЛОРТА,
Львівський НДРТІ і всі менші
підприємства — всіх їх було
на 30-40% заповнено кадрами з нашого факультету, бо
це було приладобудування,
яке вимагало знань у галузі
радіотехніки, технології виготовлення таких приладів
і систем.
І зараз провідні ІТ-ком
панії, оператори зв’язку,
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коротко
„Укртелеком“, виробничі
фірми, управління зв’язку
спеціяльних державних
установ потребують та
просять випускників ІТРЕ,
левову частку керівних
посад у цих компаніях обіймають випускники інституту. Адже це фахівці, які
знають комп’ютерні засоби та ті пристрої і системи,
які ці компанії проєктують,
виготовляють та експлуатують. Упродовж усього
навчання студент досконало вивчає комп’ютерні
засоби, вивчає, де можна
застосувати інформаційні
технології: для створення
радіоелектронних, лазерних, інформаційних,
телекомунікаційних та
инших систем. Студенти
вивчають дисципліни від
фізики твердого тіла, створення інтегральних схем,
мікропроцесорів (це передовсім кафедри напівпровідникової електроніки,
електронних приладів і
лазерної техніки) і до створення, проєктування, виготовлення, експлуатації
приладів і великих інформаційних систем (кафедри
теоретичної радіотехніки
та радіовимірювань, радіоелектронних пристроїв
та систем, електронних
засобів інформаційнокомп’ютерних технологій і
кафедра телекомунікацій).
― У нас важко вчитися, — розповідає директор. — Адже є цілий ряд
дуже важких математизованих дисциплін: теорія
кіл, теорія сигналів, теорія
електромагнітного поля,
теорія передачі інформації тощо. А підготовка зі
школи теж тепер не найкраща, тому багато відраховуємо — за рік 50 — 60
студентів, це дуже багато.
Загалом план прийому на
денну форму близько 250
осіб, а завершують навчання 180 — 190. Є ще заочне
навчання, екстернат. За
10 років ми підготували
близько 2660 випускників
з 11 спеціяльностей за 6
напрямами підготовки.

Іван Прудиус називає
відомих випускників радіотехнічного факультету,
серед яких ректор універ-

2 місце на міжнародному
конкурсі фізиків, традиційно перемагають у змаганнях робототехніків.

В ІТРЕ працюють 3 спеціялізовані
вчені ради за 12 спеціяльностями,
що сприяє підготовці науковопедагогічних кадрів.
ситету Юрій Бобало, мер
Львова Андрій Садовий,
екс-міністр Юрій Луценко,
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані
Володимир Коваль, генеральний директор „Майкрософт Україна“ Дмитро
Шимків та багато инших.

Викладачі переконані,
що таке залучення студентів до наукової, до громадської роботи дає їм потім
можливість знайти своє
місце в житті.

Студенти

― Але є й багато проблем, — зізнається Іван
Никифорович. — Маючи
можливість (завдяки наявності наукових кадрів) добре готувати студентів, ми
потребуємо покращення
лабораторної бази. Завідувачам кафедр доводиться
самим вишукувати можливості, аби обладнати
сучасні лабораторії, використовуючи наші знайомства, наших випускників.
В оновленні лабораторної
бази сприяють такі компанії як ВАТ „КонцернЕлектрон“, „Київстар“ та
инші мобільні оператори
зв’язку, ЛНДРТІ та инші
організації. Це вже сучасні інформаційні системи
та прилади, навчаючись
на яких, наші випускники
могли би прийти на роботу
і відразу бути готовими
працювати на такому обладнанні.
Відтак, Іван Прудиус
переконаний: в інституті
є всі можливості готувати висококваліфікованих
спеціялістів у галузі електронних, радіотехнічних
та інформаційних технологій. І працівники інституту успішно втілюють цю
можливість у життя.

― Наші студенти активно підтримують традиції,
закладені їхніми попередниками, — відзначає
директор ІТРЕ. — Особливо починаючи від Євгена
Федоровича Замори — людини, яка вміла працювати
зі студентами, яка любила
студентів, допомагала їм,
сприяла розвиткові громадської активности молоді. Ми всі називали його
„батько Замора“. Думаю, з
добрими традиціями вдається непогано й нині, —
показує Іван Никифорович
на шафу, яка заставлена
кубками за досягнення
студентів лише останнім
десятиліттям. — Це перемога минулого й позаминулого року в універсіяді
університету (хоч у нас
не так багато студентів), у
нас близько 20 кандидатів
та майстрів спорту, які є
призерами, переможцями
навіть на національному
рівні.
Щороку студенти ІТРЕ
посідають призові місця у
всеукраїнських олімпіядах,
конкурсах наукових робіт
із різних напрямів та спеціяльностей, які є в інституті.
Минулого року студенти
кафедри фотоніки посіли

Неліричні
зауваження

Тетяна ПАСОВИЧ

20 лютого завершилась реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання
2012 року. Станом на 17
лютого в УЦОЯО зареєструвалось приблизно 249 тисяч
осіб. У трьох західних областях (Рівненській, Волинській
та Львівській) до 14 лютого
було подано 27 тисяч заяв.
На думку прем’єра Миколи
Азарова, потрібно збільшити
держзамовлення на підготовку у вишах фахівців IT. За
його словами, потрібно подумати, як залучити бізнес до
проєктів з підготовки таких
фахівців. Під час наради у
МОНМС 17 лютого обговорили питання та проблеми, які
необхідно усунути як перешкоди на цьому шляху.
Газета „Дзеркало тижня“
повідомила, що в МОНМС
розробили новий навчальний план для 5 — 9 класів
середньої школи, де передбачено зменшення годин на
вивчення української мови
та літератури і скасування
предмету „Історія України“.
Замість нього має бути інтегрований курс, у якому буде
поєднано всесвітню історію
та історію України. Міністр
Д. Табачник підтвердив
намір скоротити в середніх
класах кількість годин на
вивчення української мови
та історії, водночас категорично заперечив можливе
скасування предмету „Історія України“.
Дмитро Табачник заявляє,
що якісна освіта студента
за контрактом не може
коштувати менше 8 — 10 тис.
гривень за рік. При цьому
міністр закликав батьків
абітурієнтів бути уважними й не погоджуватися на
навчання дитини за неправдоподібно низькими цінами.
„Коли дітей заманюють на
4 — 6 тис. гривень, — це
відразу свідчить, що щось
тут не відповідає здоровому
глузду“, — додав Табачник.
За матеріялами інформаґенцій
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у пошуках слова
и знаєте ви, що, здійснивши стрибок у ХVI століття, ми спокійно могли б порозумітися з тогочасними українЧ
цями? У цьому нам точно допоміг би історичний словник української мови. А чи відомо вам, що такі словники
творять цілі покоління вчених і що в пошуках слів та їхніх значень вони можуть „блукати“ сторінками давніх
пам’яток не один день? І що єдина наукова група в Україні, яка понад пів століття займається словником,
працює саме у Львові — у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України?

Історичний словник української мови
укладають у Львові
Цей, один із найдавніших відділів інституту, пережив різне: наукові табу,
загрозу ліквідації… Попри все залишався осередком лексикографічних
раритетів: тут зокрема зберігається
каталог до „Словника української мови
XVI — першої половини XVII ст.“ (800
тисяч одиниць), картотека лексики
ХІ — ХVІІІ ст. Євгена Тимченка, основоположника української історичної
лексикографії. Старший науковий
співробітник відділу Ганна Войтів розповідає:
― Робота відділу над такою академічною фундаментальною працею,
як історичний словник української
мови, почалась, коли професор Лукія Лук’янівна Гумецька взялася за
створення картотеки до історичного
словника ХІV — ХV століть. Таке видання, по суті, нівелювало постулат
радянської науки, яка визначала вік
української мови від ХV століття. Та
весь слов’янський світ почав видавати
свої історичні словники — і нашим попередникам таки дозволили взятися за
цю роботу. Над словником працювало
не одне покоління. Врешті, у результаті
20-річної роботи в другій половині
1970-х вийшов двотомний „Словник
староукраїнської мови ХІV — ХV ст.“.
Його редколегію було удостоєно першої академічної премії ім. І. Франка.
Цей тезаурус став предтечею „Словника української мови ХVІ — першої
половини ХVІІ ст.“, над яким нині працюємо з колегами.

Букви і будні
Коли тридцять років тому Ганна Володимирівна прийшла у відділ, робота
над цим словником уже тривала. Його
джерелами є писемні пам’ятки ХVI ст.
— першої половини ХVІІ ст. („відкриває“ словник „Четья“, 1489р.), написані
тогочасною українською мовою. І не
лише на території України, а й поза її
межами — у Білорусі, Польщі, Литві,
Греції, Франції, Єгипті… Вражає не тіль-

Світлина Ірини Шутки

Мовні раритети

ки широка географія, але й різноманіття жанрів і стилів — пам’ятки ділового
письменства, полемічної, художньої,
літописної літератури. Нічого дивного,
адже, зауважують мовознавці, у той
період українська мова значно розширила сферу свого функціонування.
Загалом словник міститиме близько
50 тисяч слів.
Уже вийшло 15 випусків словника,
зараз науковці готують черговий — на
букви „Л“ і „М“. Як жартує старший науковий співробітник Ольга Кровицька,
букви бувають „легкі“ й „важкі“ (наприклад, П — тут багато префіксів).
Примхливими часом є і слова: над
деякими доводиться працювати по
кілька тижнів, а инші вартують окремої
статті… Наприклад, „злото“ й однокореневі слова, яких назбиралося
на кілька сторінок („злотавий“, „злотистий“, „злотковий“, „злотити“, „злотник“, „злотовидне“, „злотоглавець“,
„злотолюбець“, „злототочний“, „злотоустий“…). Не менш цікава й історія
власне українського слова „золото“.
Словник виявляє високий рівень
розвинености й багатства тогочасної
мови й інтелекту. Один із яскравих
прикладів — словникова стаття „книга“: це слово має у словнику 34 стійкі
словосполучення; частина з них стосується Святого Письма („книга ветхая“,

„книга Моисеова“, „святая книга“),
частина — діловодства („книги братсткиє“ — ділові записи братств, „книги
магдибурскиє“ — записи справ канцелярій міста і т.д.).
― Наше завдання — максимально
точно з’ясувати значення слова, знайти сучасний відповідник, а якщо його
нема, розтлумачити слово, — каже
Ганна Войтів. — Проблема в тому, що
є чимало тогочасних реалій, фактів і
явищ, яких ми сьогодні не можемо
збагнути. Тому багато читаємо про
ту епоху, консультуємося з иншими
фахівцями (істориками, богословами,
знавцями мов, біологами, географами…). І звичайно, постійно думаємо,
шукаємо, радимося і сперечаємося…
Багато часу витрачаємо на перечитування, редагування попередніх записів, звернення до контекстів. Часом
складно (особливо, коли маємо справу
з абстрактною лексикою) дібрати
сучасний відповідник. Важливо подати у словнику й ефектний цитатний
матеріял, який продемонструє, хто, як,
коли, де вживав слово. Вся ця робота
потребує терплячости, уважности й
бодай елементарних енциклопедичних знань.
Процесом „народження“ словника
керує старший науковий співробітник
Марія Чікало. Раніше редколегію очо-
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лював відомий мовознавець Дмитро
Гринчишин, зачинатель і духовний
батько словника. Нині над ним працюють Ганна Войтів, Ольга Кровицька,
Ганна Дидик-Меуш, Ірина Черевко,
Юрій Осінчук, Ольга Тріль, Наталія
Багнюк. Усі кандидати філологічних
наук, а от на докторські дисертації
словник не залишає часу… Свого часу
до роботи долучалися Лев Полюга,
Олександра Захарків, Ольга Федик,
Уляна Єдлінська, Марта Сенів, Розалія Керста, инші відомі науковці. Самі
укладачі називають свою працю „невидимою“ — це робота на перспективу,
і далеко не кожному пощастить дійти
до букви „Я“…

У словнику — наша
історія
Історичний словник демонструє не
тільки рівень розвитку мови в минулому, але й дозволяє глибше пізнати світ

наших предків. У відділі української
мови кажуть, „все життя народу можна вмістити в історичному словнику“,
адже він не тільки досліджує мову, а й
розкриває цілу епоху, на різних рівнях
— від побуту до психології тогочасного
суспільства. Наприклад, україномовні
написи на гербах знаті свідчать, що
багато шляхтичів визнавали себе українцями. У словнику можемо відчитати,
якою була тогочасна мода (одяг, головні убори), наскільки були розвинені
ремесла, торгівля чи правничі відносини. А скільки різних цікавих пам’яток
потрапляє до рук науковців! Скажімо,
один із судових записів з Луцька „оповідає“ трагічну історію кохання: балверчик (тобто цирюльник) закохався в
одружену жінку Ганну, її чоловік подав
до суду — обох „винуватців“ засудили
до смерти, проте стратили лише жінку,
а її коханому пощастило…
Історичним словником користуються філологи, історики, археологи,
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географи не лише в Україні, а й далеко
за її межами. Ганна Войтів порівнює:
— В инших країнах історична лексикографія — в набагато кращому стані,
ніж у нас: над словниками працює
більше людей, є краще фінансування.
Там розуміють: історичний словник
— свідчення того, що нація має свою
історію. На жаль, за останніх двадцять
років наші владоможці ще не усвідомили важливости такого роду видань.
А от у часи УНР, до речі, це розуміли. У
той неспокійний період історії ректор
Кам’янець-Подільського університету
Іван Огієнко створив Є. Тимченку і його
групі всі умови для праці, словник за
його редакцією назвав „мрією трьох
поколінь українських мовознавців“.
І. Огієнко знав, що „найголовнішим
джерелом нашого мовознавства, його
вищим ступінем і короною скрізь був
історичний словник“.
Ірина ШУТКА

навчання за кордоном

Політехніки у Кракові: все відмінно

М

Можливість навчатися
у Гірничій академії нашим
студентам дав додаток до
угоди про співпрацю між
вишами, який ректори —
професор Антоній Тайдусь
і професор Юрій Бобало —
підписали 21 червня 2011
року, повідомив завідувач
кафедри архітектурних конструкцій Львівської політехніки професор Роман Кінаш.
У Кракові політехніки
слухали лекції, працювали
в лабораторіях, на об’єктах.
Староста групи будівельників Роман Горбачевський
(ПЦБ-42) розповів:
— Будівельники навчалися на факультеті гірництва
і геоінженерії. Поглиблено
вивчали сім предметів, деякі
дисципліни — за системою
e-learning. У лабораторіях
мали змогу ознайомитися

Світлина Антона Джигіля

инулого місяця 55
політехніків з ІАРХ та
ІБІД повернулися в рідні
стіни після семестрового
навчання у Гірничій академії ім. Станіслава Сташіца
у Кракові.

з тим, як працюють гірничі
машини, як випробовують
породи і т. д. Також ми їздили на екскурсію в соляну
шахту „Велічка“ — було
дуже цікаво.
З приємністю про перебування в Польщі згадує і

студентка третього курсу
ІАРХ Анастасія Скляренко.
Архітектори досліджували акустичні параметри у
краківських театрах, працювали в акустичій лабораторії, ознайомилися зі
спеціяльними програмами

для створення „розумного
будинку“.
26 січня політехнікам
урочисто вручили сертифікати; у Насті й Романа — все
відмінно.
І. Ш.
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підсумки року
же стало доброю традицією, що спортсмени-політехніки щороку показують високі спортивні результати,
Вспортивних
гідно захищають спортивну честь університету та міста, зміцнюючи міжнародний авторитет України на
аренах Европи та світу. Минулий рік не став винятком…

Спортивна гордість і слава Львівської
політехніки
ІТРЕ — найспортивніший
інститут
У змаганнях Універсіяди Львівської
політехніки-2011 з 18 видів спорту
взяли участь 1517 студентів. У комплексному заліку місця між інститутами
розподілилися так: перше місце — ІТРЕ
(відповідальні за спортивну роботу ст.
викладач, майстер спорту, заслужений
тренер України Іван Козак та викладач
Володимир Стадник), друге місце —
ІНЕМ (ст. викладач Сергій Пономарьов), третє місце — ІКНІ (викладач
Тетяна Гуртова), четверте — ІЕСК (ст.
викладач, майстер спорту Ярослав Кубрак та викладач Микола Гавриленко),
п’яте — ІКТА (доцент Андрій Андерс),
шосте — ІБІД (ст. викладач, майстер
спорту Лариса Цьовх).
Львівська політехніка провела й
спартакіяду „Здоров’я“ серед викладачів та працівників університету з п’яти
видів спорту. У загальнокомандному
заліку перше місце посів ІГСН, друге —
ІНЕМ, третє — ІЕСК.

Студенти-чемпіони
та призери
1. Юрій Габчак (ІНЕМ) — володар
Кубка України серед юніорів з кіокушинкай карате;
2. Леся Смоліна (ІГСН) — чемпіонка VI

Літніх спортивних ігор України з гандболу, 3 місце в зональних змаганнях
Чемпіонату Европи з гандболу серед
юніорок;
3. Михайло Ілечко (ІБІД) — срібний
призер Чемпіонату України з веслування на каное;
4. Ірина Дубас (ІАРХ) — бронзова призерка Кубка України зі стрільби з лука;
5. Ігор Смольський (ІКНІ) — бронзовий
призер Чемпіонату України зі спортивної акробатики;
6. Богдан Клюшник (ІХХТ) — бронзовий призер Чемпіонату України з
важкої атлетики серед юніорів;
7. Олег Філіпович (ІНЕМ) — срібний
призер в особистих змаганнях, бронзовий призер командних змагань
Чемпіонату Европи з карате за версією
ВКФ серед студентів;
8. Ростислав Бабій (ІБІД) — бронзовий
призер Чемпіонату Европи з кіокушинкай карате серед юніорів.

Світлини Наталі Яценко

Найкращі команди
та тренери
1. Баскетбол (чол.) — ЗТУ, м.с., доцент
Анатолій Заверікін;
2. Баскетбол (жін.) — викладач Галина
Гребінка;
3. Настільний теніс (жін.) — м.с., відмінник освіти України, ст. викладач
Ігор Тихий;
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4. Гандбол (чол.) — м.с., ст. викладач
Юхим Окуп;
5. Спортивне орієнтування — м.с., ст.
викладач Оксана Заліско;
6. Пауерліфтинг (чол.) — м.с.м.к., викладач Володимир Оліярник.

1. Баскетбол (чол.) — „Політехніка – Галичина“ — супер-ліга України,
12 місце;
2. Баскетбол (чол.) — дублюючий
склад команди — 4 місце;
3. Настільний теніс (жін.) — „Львівська політехніка“ — суперліга України,
4 місце;
4. Гандбол (чол.) — „Львівська політехніка – ЛДУФК – СКА“ — вища ліга
України, 4 місце;
5. Регбі (чол.) — „Сокіл“ (8 студентівполітехніків) — суперліга України,
3 місце;
6. Баскетбол (жін.) — „Львівська політехніка“ — українська професійна
ліга, 6 місце;
7. Волейбол (чол.) — „Львівська політехніка“ — вища аматорська ліга
України, 10 місце;
8. Волейбол (чол.) — „Барком“
(5 студентів-політехніків) — перша
професійна ліга України, 4 місце;
9. Гандбол (жін.) — „Галичанка“ (2 студентки з Львівської політехніки) — суперліга України, 7 місце.

Світлина Наталі Яценко

Здобутки на спортивній
арені України

Обласні змагання
й перемоги
У змаганнях Універсіяди-2011 Львівської области студенти-політехніки теж
гідно представили свій університет. У
28 видах спорту виступило 563 особи.
Звання чемпіонів завоювали збірні команди з баскетболу (чоловіки, жінки),
армреслінгу, пауерліфтингу (чоловіки),
спортивного орієнтування, настільного
та великого тенісу. У загальнокомандному заліку, поступившись кількома
очками ЛДУФК, Львівська політехніка
посіла друге місце.

Вшанування нинішніх спортивних лавреатів — це певна проєкціяочікування на нових чемпіонів і призерів. Аби студенти і в цьому році посіли
найвищі сходинки на п’єдесталах пошани, ректорат і викладачі-професіонали
обіцяють підтримку, не меншу, а то й
більшу, ніж торік.
Підготувала Наталія ЯЦЕНКО
Редакція висловлює подяку за органі
зацію матеріялів завідувачеві кафедри
фізичного виховання Вікторові Корягі
ну та доцентові Арнольдові Прохорову
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Життя у постійній праці та боротьбі

В

ипускниця Львівської політехніки, багаторічний політв’язень, громадська діячка Ганна Іваницька (Бардин) все своє життя
присвятила боротьбі. Ця жінка стояла біля
витоків національно-визвольного руху,
була однією з небагатьох, хто наприкінці
80-х років минулого століття насмілився
відкрито виступити на мітингах проти
тоталітарного режиму. Пані Ганна була
серед засновників Товариства української
мови ім. Т. Шевченка, їздила по школах
України, даруючи дітям „Кобзарі“, сприяла
відродженню Союзу українок, Товариства
„Просвіта“, заснувала благодійний фонд
„Просвіта і Чин“.
Формування національної свідомости та патріотизму Ганни Бардин
мало міцний фундамент: батько
Степан — січовий стрілець, активний
просвітянин; мати Розалія виховувала
п’ятеро дітей в любові та духовності
на творчості Тараса Шевченка, Івана
Франка, Лесі Українки. Вся сім’я працювала в „Просвіті“, брала активну
участь у різноманітних гуртках, у театральних виставах.
— Мені змалечку надзвичайно
подобалося вчитися, багато читати,
хоча, окрім навчання, ще мала чимало
домашніх обов’язків. Спершу мусила

[•]

Семінаристка Ганнуся Бардин

господарити, а лише тоді сідала до
книжки, — пригадує пані Ганна. —
Освіту здобувала при трьох режимах:
в рідному селі Дмитровичі вчилася ще
за Польщі, закінчувала навчання (7-8
класи) у Судовій Вишні за „перших“ більшовиків, потім були німецькі окупанти.
У 1941 — 1944 роках навчалася в Державній учительській семінарії у Яворові.
Під час навчання проживала в монастирі
сестер василіянок, що ще більше зміцнило духовність і вплинуло на формування
національної свідомости.
Вперше біда закралася до родини, коли „визволителі“ замордували
батька. А невдовзі заарештували та
жорстоко побили на очах матері сестру
Стефанію за те, що була зв’язковою
ОУН. Їй, щоправда, вдалося втекти і
продовжувати діяльність у підпіллі.
Ганна на шлях боротьби стала ще у
сімнадцятирічному віці. Як каже вона,
війна змушувала дорослішати швидше. Спершу була задіяна в юнацькій
організації ОУН, а вже в 1944 році стала
зв’язковою УПА, отримавши псевдо
Мотря.
Змінити свою долю жінка мала
можливість ще до того, коли радянські
війська лише підступали до Львова.
Тоді знайомі запропонували їй виїхати
за кордон, але Ганна відмовилася, хоча
добре знала з розповідей батька, хто
такі „совєти“ (він був очевидцем того,
як, втікаючи від німецького наступу,
вони замордовували політв’язнів у
львівських тюрмах). Незважаючи на
пережиті страждання, пані Ганна ніколи не шкодувала, що тоді не поїхала,
бо завжди вважала, що мусить залишатися на рідній землі і працювати
для свого народу.
Після закінчення навчання працювала в Українському допомоговому

комітеті у Судовій Вишні, а згодом вчителювала в селі Сусолів Рудківського
району. Таке глухе село вибрала спеціяльно, бо активно допомагала упівцям.
Влітку Ганна Бардин здійснила дуже
важливий крок до своєї мрії стати вчителем — успішно склала вступні іспити
до Львівського педагогічного інституту
на фізико-математичний факультет.
Але не судилося, бо вже 5 жовтня 1945
року зв’язкову ОУН заарештували.
Злий жарт доля зіграла з Ганною,
коли вона дала молодим українським
воякам, які втікали від облави, адресу
своєї приятельки, не задіяної в ОУН.
— В студентській їдальні до мене підійшли двоє людей у військовій формі
і повезли в рудківську тюрму. Слідчий
показав мою записку до тієї приятельки
і сказав, що її також заарештовано. Перше, про що я подумала: як врятувати її,
бо розуміла, що не мала права давати її
адресу. Я наполягала, щоб її випустили,
бо вона не має жодного стосунку до цієї
справи. А собі пообіцяла, що за жодних
обставин нікому не назву її імени, —
розповідає пані Ганна.
Спершу дівчині погрожували, потім
боляче били. Ганнуся мужньо терпіла
побої, але не витримала образи і словесної грубости слідчого. Тоді вона пообіцяла, що не скаже більше ні слова
і замовкла на багато літ. Її скерували в
5-й (тюремний) відділ обласної психлікарні для експертизи. Там на ній
випробовували всі медичні тортури.
— Я перенесла тридцять три електрошоки. Щоразу боялася, але не просила пощади, лише в молитвах зверталася до Господа, щоб дав мені сили дотримати обітницю мовчання і мужньо
пройти призначену для мене дорогу.
Після цих „процедур“ мене непритомну виносили на ношах і вводили ін’єкції
скипидару, які підіймали температуру
тіла до понад 40 градусів. Я лежала на
металевому ліжку на старезному прогнилому матраці під якоюсь подертою
дергою біля розбитого вікна, крізь який
сипав сніг. Тоді я захворіла на страшний
фурункульоз. До мене застосовували
сонну терапію, а коли я прокидалася,
наді мною стояла слідча і намагалася
хоча б щось випитати, але я мовчала.
Наді мною знущалися, у мене брали
спинно-мозкову рідину — я й досі не
розумію, як я це все витримала, —
згадує жінка.
З 1948 до 1954 року Ганну Бардин
утримували в психіатричній лікарні
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наш календар
МВС у місті Казань. Там було багато українок, які мали стосунок до ОУН-УПА. Вони
стали для пані Ганни другою родиною, і
досі всі, котрі вижили, підтримують між
собою зв’язок. У лікарні Ганна багато
вишивала, мережила, читала „Кобзар“,
який, на її прохання, прислала мама.
— За тиждень до виходу з психлікарні
мені приснився дивовижний сон: Богоро-

Та Ганна не опустила рук і вступила до
Львівського політехнічного інституту на
вечірнє відділення, влаштувалася на ВО
„Кінескоп“. Багато вчилася і сумлінно працювала: мала чимало нагород і медалей,
склала кандмінімум. Зі своїми здібностями вона могла стати добрим науковцем,
викладачем, але не хотіла привертати до
себе зайву увагу каґебістів.

Ганна Іваницька стояла біля витоків національновизвольного руху, була однією з тих, хто наприкінці
80-х років насмілився відкрито виступити проти
тоталітарного режиму.
диця ніби зійшла з ікони в батьківській хаті
і простягла наді мною руку. Я казала, що
не гідна, щоб Божа Матір йшла до мене,
бо в мене були хвилини зневіри, але Пресвята торкнулася мого чола і сказала, що
вийду на волю, — розповідає пані Ганна.
Коли повернулася в рідні краї, родинного гнізда вже не було: житло забрали,
брата Антонія з дружиною заарештували,
в тюрмі була сестра Марія, сестру Антосю
з двома дітьми вивезли до Сибіру, нічого
не знали про долю Стефанії (думали, що
в підпіллі, але потім з’ясувалося, що загинула ще в 1947 році), а маму врятували
і прихистили в себе добрі люди.

Сьогодні Ганна Іваницька, незважаючи на поважний вік, продовжує активно
працювати. Очолює фонд „Просвіта і Чин“,
кілька років тому посприяла виходу книгиальбому про українських героїв „Яворівський архів УПА“. Пише багато статей на
болючі теми сьогодення, про видатних людей, описала долі жінок, які пережили такі
ж тортури, що й вона. Багато читає, завжди
бере участь у радіодиктантах, охоче допомагає вирішувати різноманітні проблеми
своїх знайомих. Її життєве кредо — слова
Бориса Грінченка: „Праця єдина з неволі
нас вирве“.
Наталія ПАВЛИШИН

in memoriam

П’ять років без Рудавського

21

лютого минуло п’ять років, як
перестало битися серце ректора
Львівської політехніки Юрія Рудавського. В цей скорботний день родина,
керівництво університету, професори та
студенти, які не забувають свого вчителя
і друга, зібралися в соборі святого Юра
на поминальне Богослужіння, в якому
взяв участь чоловічий хор Політехніки
„Орфей“. Після того чисельна громада
відвідала Личаківський цвинтар. У знак
глибокої пошани і вдячної пам’яти політехніки поклали на його могилу квіти.
В народі кажуть, що не буває незамінних людей — і це правда. Під керівництвом достойного нинішнього ректора
професора Юрія Бобала Політехніка живе
і розвивається (з’являються нові наукові
напрями і школи, навчально-наукові
інститути і коледжі, перспективні спеціяльності і сучасні лабораторії, впроваджуються новітні технології і нові гарні

традиції), здобуває високі місця у вітчизняних рейтингах високої освіти.
Віримо: попереду — ще багато добрих
справ, успіхів, перемог, Політехніка виховає не одного інтелектуала і світоча наукової думки. Але в пам’яті не стирається
образ зачинателя грандіозних перемін у
вищій школі, далекоглядного керманича, діяча державного масштабу, доброї
і шляхетної людини професора Юрія
Рудавського. І хоч закони природи не обминути (як дерева восени втрачають своє
листя, щоб навесні зазеленіти новим, так і
в нашому земному житті на зміну одному
поколінню приходить инше), ми тужимо
за його мудрим словом, щирою порадою,
відкритою усмішкою, гучним сміхом.
Наша ностальгія посилюється від усвідомлення того, що разом із знаковими
людьми назавжди відходить ціла епоха
шляхетности і вродженої інтеліґентности.
Ярослава ВЕЛИЧКО

Пам’ятні дати
24.02.1865 — народився Іван
Липа, український письменник
i громадський діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна
Яблонська, українська художниця.
25.02.1841 — народився П’єрОґюст Ренуар, французький
маляр і скульптор, представник
імпресіонізму.
25.02.1871 — народилася Леся
Українка (Лариса Косач-Квiтка),
геніяльна українська поетеса i
драматург.
25.02.1887 — народився Лесь
Курбас, видатний український
актор, режисер, педагог, теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло
Вірський, український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола
Климишин (псевд. „Непоборний“), український політичний
діяч, член ОУН у Галичині.
25.02.1939 — помер Василь
Данилевський, український фізіолог, академік АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський, український письменник,
драматург, кіносценарист.
25.02.1964 — у Нью-Йорку помер Олександр Архипенко, український живописець i скульптор
світової слави.
26.02.1841 — народився Віктор
Ґюґо, французький письменник,
автор роману „Собор Паризької
Богоматері“.
26.02.1886 — народився Георгій
Нарбут, видатний український
графік.
27.02.1875 — народився Володимир Філатов, український
офтальмолог і хірург.
27.02.1913 — народився Ірвін
Шоу, американський письменник.
27.02.1918 — початок походу
Українських Січових Стрільців
проти більшовицьких військ, що
напали на Україну.
27.02.1942 — масові розстріли в
Бабиному Яру членів українського націоналістичного підпілля,
які чинили гітлерівці.
28.02.1890 — народився Осип
Сорохтей, український графік і
живописець.
28.02.1895 — народився Майк
Йогансен, український письменник, один із зачинателів
модерної літератури.
29.02.1792 — народився Джоаккіно Россіні, італійський композитор, автор опери „Севільський
цирульник“.
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студентські розваги

коротко

Свято кохання — весело, цікаво,
ориґінально

У

Сотні кольорових кульок, швидкі
побачення та заховані валентинки —
так відсвяткували День закоханих
студенти ІНЕМ.
Особливо масовим був флеш-моб
з кульками кохання, які студенти випустили одночасно зі всіх поверхів сходової клітки четвертого навчального
корпусу. Це було надзвичайне видовище, яке викликало чимало позитивних
емоцій і радості в усіх, хто спостерігав
за цим дійством.
Ще одним сюрпризом стали шість
валентинок, які були заховані в корпусі. За кожну знайдену листівку
студенти отримали сертифікати, за
якими матимуть нагоду відвідувати
безкоштовно всі виступи „Весни Політехніки“ та конкурс „Міс Політехніки“.
— Перчинкою святкування став
конкурс швидких побачень (Speed
Dating). Участь у конкурсі взяли чотирнадцять пар, які мали по шість
хвилин для знайомства. Після цього
пари мінялися, доки всі між собою не
перезнайомилися. Пари, які збіглися,
також отримали у подарунок сертифі-

Світлина Наталії Павлишин

День всіх закоханих, 14 лютого, активісти колегій та профбюро двох
інститутів Львівської політехніки —
Інституту економіки та менеджменту
й Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук організували
для студентів справжнісіньке свято.

кати, — зауважив організатор свята,
голова культмасового відділу Колегії
та профбюро ІНЕМ Тарас Букрій.
Для студентів ІМФН також провели
ряд цікавих заходів: конкурс валентинок, жартівливі змагання на поїдання
бананів та лускання повітряних кульок.
— Завдяки активності студентів, у
нас вийшла ціла стіна кохання з різноманітними валентинками. Та найцікавішим
був конкурс на кращу статую кохання.
Кожна закохана пара мала зобразити
щось ориґінальне, що демонструвало
б їхнє почуття і придумати цікаву назву.
Перемогла статуя „Ангел“, — розповіла
голова колегії та профбюро ІМФН Оля
Михайлів. — За перемогу в конкурсах
пари отримували цікаві подарунки, які
символізують День закоханих.

доброчинність

Любов і увага — найцінніший
подарунок

„П

одаруй любов майбутньому“ — доброчинну акцію під такою назвою
організували активісти Колегії та профбюро Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки. Студенти 13
лютого відвідали Львівський будинок дитини № 2. Молодь завітала до малечі
з подарунками — солодощами, фруктами, одягом та цікавими кольоровими
книжечками від спонсора — видавництва „Свічадо“. Організувати дитяче свято
стало можливим завдяки небайдужості студентів ІТРЕ, які допомогли фінансово.
— Хотілося б, щоб у такі місця потрапляло якомога менше дітей. Не тому,
що там погано, навпаки, досить охайно, але в сиротинцях опиняється малеча,
позбавлена любови найрідніших людей, — каже третьокурсниця ІТРЕ Софія
Мельничук. — Тут вихованцями опікуються вихователі та лікарі, але кожна дитина сподівається, що хтось забере її в сім’ю, де вона буде люблена і бажана.
Студенти впродовж кількох годин знайомилися з вихованцями сиротинця,
бавилися з ними, намагаючись подарувати дітям хоч трошки своєї ласки і любови.
Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН

У Міжнародний день спонтанного прояву доброти, 17 лютого, у
рамках соціяльної кампанії „Добрі
справи“ відбулася акція „Полювання на усмішку“. За усмішками
львів’ян „полювали“ поблизу
пам’ятника Данилу Галицькому,
перед оперним театром, біля
пам’ятника Володимиру Івасюкові
та пам’ятника Іванові Франкові. Всі
усмішки „зафіксували“ фотографи.
Згодом збірку позитивних моментів
можна буде побачити на спеціяльній виставці посмішок. В обмін
на усмішку волонтери дарували
солодощі.
„Хто ти на своїй землі?“ — з такою
назвою 17 лютого відбувся вечір
братської пісні, яку провели активісти Студентського братства Львівщини та Студентського братства
Львівської політехніки. Гітара, гарні
співи, цікаві обговорення і добрий
настрій — головні складові молодіжного вечора.
17 лютого у Національному музеїмеморіялі жертв окупаційних
режимів „Тюрма на Лонцького“ відбулася творча зустріч із
автором фотовиставки „Колима/
ГУЛАГ/Аляска“ — фотохудожником Володимиром Оглобліним. Під
час зустрічі презентували слайдпрограми „Тут народжується день.
Магадан“ із коментарями автора.
Володимир Оглоблін 30 років
мандрує світом із фотокамерою. У
його колекції — краєвиди із Каракумів, Алтаю, Таймиру, Тянь-Шаню,
Якутії, Криму, Карелії, Уралу,
Карпат та ин.
У Львові щомісяця відбуватимуться
безкоштовні вечорниці. Вечори
автентичних пісні і танцю для
молоді і всіх охочих, влаштовуватимуть українські етногурти. Вхід
на такі заходи — вільний. Ідея
організаторів — відродити традицію
справжнього українського дозвілля.
Перший захід із циклу „Коралівських
вечорниць“ відбувся 15 лютого у
львівському Палаці мистецтв. Вечорниці проводитимуть щомісяця на
великі свята. Наступні відбудуться
в період Воскресіння Христового.
„Коралівські вечорниці“ заплановано, як альтернативу клубним
дискотекам.
За матеріялами інформаґенцій

ч. 7 (2767)
23 — 29 лютого 2012

[Сад нетанучих скульптур]

15

славетні українці

Дві реальності Леся Курбаса
Режисер і театр
історії
Лесь Курбас жив у двох різних реальностях: він творив театр як парламент ідеального суспільс тва і
розумів людину як мікрокосм. А натомість модель тоталітарної імперії
пекельного режисера Йосипа Сталіна абсолютно відкидала будь-яке
суспільство і людину. Їх мав замінити
ідеальний механізм, у якому громадяни — гвинтики. Коли цю машину,
якій у жертву принесено мільйони
осіб і особистостей, а серед них
Курбас, добре проїла й розвалила
корозія, дві реальності існування
великих мали б злитися в одну. Але
й через 125 років після народження
геніяльного українського режисера
цього не сталося, якщо можливим
став другий акт вандалізму щодо
символічної могили Леся Курбаса на
Харківському кладовищі.
Ось як коментує цей випадок актор Львівського академічного театру
ім. Леся Курбаса, лавреат Шевченківської премії Олег Стефан: „Знаковою
маємо таку ситуацію в країні, коли
українці Запоріжжя, в силу своєї
духовної убогости, ставлять у своєму місті пам’ятник Сталіну, українці
Дніпропетровська, зокрема, політична еліта міста, в силу тої ж таки
духовної убогости, визначають свої
ідеали тим, що називають вулицю
свого міста іменем Брєжнєва. Наукова еліта Донецька — її національний
університет, як від чуми відхрещується від імени генія української поезії
Василя Стуса. Коли клітини одного
тіла постають проти собі подібних,
цю хворобу лікарі визначають трьома
літерами — рак“.
Може, це лиш продовження тих
паралельних реальностей, у яких
існували постаті Розстріляного відродження?

Дух чи матерія?
Найчастіше ім’я Леся Курбаса звучить у парі з назвою його дітища —
„Березіля“. Саме цей театр, який
він заснував у 1922 році в Києві (з
1926-го діяв у Харкові, де у 1933 році
припинив своє існування), символізує
його злет і одночасно — хрест, через
який творцеві довелося випити до
дна свою чашу терпіння.

комітет, який застосовував методи
прикладної психології для розробки
нових прийомів навчання акторів та
режисерів.
У 1926 році „Березіль“ перевели
до Харкова — тодішньої столиці УРСР.
Режисера надихали такі зміни, він
пов’язував з ними перспективи розвитку свого театру. У Харкові зірка
Курбаса засяяла в тріяді із зірками
драматурга Миколи Куліша та художника Вадима Меллера. Тут Курбас надалі еволюціонує у бік аванґардизму,
експресіонізму, конструктивізму та
необарокового символізму. Сміливо
підхоплює митець вдало сформульоване в тодішньому культурному
дискурсі ключове гасло Миколи
Хвильового „Геть від Москви!“.
Народившись 25 лютого 1887
року у Самборі в родині галицьких
акторів Степана та Ванди Курбасів,
майбутній митець навчався у Львівському та Віденському університетах. Свою кар’єру Олександр-Зенон
Курбас розпочинав як актор, але,
ще в студентські роки долучившись
до европейської культурної традиції
та захопившись ідеями філософамістика Рудольфа Штайнера, він
обирає долю режисера. У добу, коли
світ постав перед вічним питанням
„Дух чи матерія?“, Курбас різко розвертає український театр до першого.
Так чинять европейці, але радянське
мистецтво прямує у протилежному
напрямку.
Режисер сприймає революцію як
можливість втілити свою утопічну
мрію: створити суспільство, в якому
театр відігравав би роль парламенту.
Перед ним естетичний виклик —
пройти кількавікову історію світової
драматургії за 3 — 4 роки. Кожна
вистава його театру стає окремою
добою. Курбас досліджує естетику
від стародавніх греків до пізнього
натуралізму і модернізму; кожна постановка — окрема школа, окремий
стиль, метода гри, декорування.
Заснований як Мистецьке об’єд
нання на базі однієї з груп колективу „Молодого театру“, у час свого
розквіту театр „Березіль“ налічував
6 акторських студій, близько 400
акторів і співробітників, режисерську лабораторію, музей театру
та десять комітетів, зокрема й так
званий „психологічно-технічний“

Гіркий присмак
ювілею
Та реальність, у якій досі нема Леся
Курбаса, — інформаційна сфера нашого буття, яка формує громадську
думку. Пересічним школярам ще
так-сяк відомо про „Мину Мазайла“ ― виставу, яка ще перед „Макленою Граса“ ― останньою виставою
„Березіля“ ― поставила під підозру
геніяльного режисера і викликала
бурхливі дискусії. А хто такий Курбас
більшість може сказати вкрай мало.
Якщо не нічого. Чи вдасться державі
виправити ситуацію? — Питання риторичне. Тільки на початку лютого
ВРУ ухвалила рішення про урочисте
відзначення на державному рівні
125-літнього ювілею славетного
українця.
Леся Курбаса заарештували 25
грудня 1933 року у Москві. Після
допитів, „зізнався“, що „Березіль“
був пунктом підпільної УВО, а сам
режисер під час однієї з прем’єр планував убити Балицького, Постишева
й Косіора. 9 квітня 1934 року „трійка“
засудила Леся на „5 років перебування в спецтаборі“.
„Білою плямою“ для багатьох залишається історія Сандармоху — урочища в Карелії, де після соловецької
Голгофи 3 листопада 1937 року смертю Леся Курбаса та ще 1110 стратами
відсвяткували 20-літ тя Великого
Жовтня. З ювілеями українського
режисера йдуть в ногу роковини його
смерти: цього року трагедії „випов
ниться“ 75 років.
Анна ГЕРИЧ

16

[культура]

ч. 7 (2767)
23 — 29 лютого 2012

політехніка-art

І педагоги, і творці

В

Початком проведення таких салонів, які вже
перетворилися на добру
традицію, можна вважати
виставку різножанрових
мистецьких робіт працівників кафедри дизайну та
основ архітектури Інституту архітектури Львівської
політехніки, організовану
у 2009 році в приміщенні
Будинку архітектора. У цьогорічній експозиції, окрім
представників кафедри,
взяли участь і педагоги з
технічною освітою, „в ди-

пломах яких не записано
слово „мистецтво“, але
воно живе в їхніх душах“.
Поєднала вона і покоління — професори й вчорашні
випускники університету
представляють свої творчі
здобутки поруч.
Близько тридцяти митців виконали свої твори у
найрізноманітніших техніках і жанрах — пейзажі,
натюрморти (найбільше),
тематичні та абстрактні композиції, художня фотографія, картини в’язані та ин.

Світлина Наталі Яценко

третє Зимовий салон „Політехніка-art“, починаючи від
зимового балу, впродовж двох тижнів в авдиторії 226
головного корпусу, демонструє творчий і кольоровий пог
ляд викладачів Львівської політехніки на світ.

До відкриття виставки
видавництво університету
видало каталог. Оскільки
попередні каталоги мають
популярність не лише в
Україні, у задумах організа-

літературні зустрічі

коротко

„Якщо обрали двері, то стукайте,
доки не відчинять“

Н

овий роман Андрія Куркова „Львівська гастроль Джимі Хендрікса“
разом із його автором розпочав свою
подорож містами України. Перебуваючи 13 — 14 лютого у Львові, місті, де і
відбуваються події твору, письменник
завітав до Львівської політехніки.

Щоб писати про місто, в якому ти
гість, потрібно багато про нього знати,
розуміти його. Для цього Андрій Курков ходив пішки різними маршрутами,
зазирав у вікна львівських помешкань,
спостерігав, прислухався… Особливості Львова він відчув і в день презентації
книжки — запізнився на зустріч у Політехніці, бо застряг у корку. „Я настільки
звик до Львова, що вже почуваюся
його жителем, — зізнався письменник,
віддихавшись, — навіть снилося, що
купив тут квартиру…“.
Перш, ніж говорити про свій новий
твір, Андрій Курков вирішив коротко
ознайомити присутніх із деякими біографічними фактами — як з’явились
його перші поезії та перші романи і
як їм вдалося „пробитися“ (а це саме
так!) до читача. Серед колекції марок
і значків у письменника є незвична
колекція — відмови на свої рукописи.
Їх у нього 600. Але якби письменник
піддався спокусі розпачу через них, то

торів зробити таку виставку
відкритою не тільки для
викладачів-політехніків, а
для всіх, хто міг би своїми
роботами внести щось нове
у її структуру.

тепер не міг би вважати себе абсолютно щасливою людиною: Андрій Курков
не просто видає свої книжки, які відразу стають бестселерами, а пише тільки
те, що хоче і коли хоче. Тому основна
порада для студентів — бути дуже
настирливими: „Якщо обрали двері,
то стукайте, доки не відчинять, а не
бігайте від одних дверей до инших.
Завжди вірте у свої сили…“.
В останньому романі письменника
нема політики, бо „я хотів написати
роман, який буде вічним“. Колишні хіпі
в компанії з екс-капітаном КҐБ (до речі,
позитивний образ) збираються на Личаківському цвинтарі біля могили американського рок-співака і гітариста, бога хіпі
Джимі Хендрікса. А далі лінії реальних
героїв — серед них фотограф Оксана
Прохорець, письменник Юрій Винничук
(були на зустрічі, останній повідомив, що
віддячить Куркову тим, що закине його
як героя у романний Стамбул), хіпі Алік
Олісевич — переплітаються з лініями героїв вигаданих. Об’єднує всіх намагання
врятувати Львів від містичної небезпеки.
Якої? Читайте романJ.
Зі студентами Андрій Курков має
намір зустрітися ще в УАДі й ЛНУ імени
І. Франка.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

Студенти Львівської політехніки і
ЛНУ імени І. Франка вдруге організовують фотовиставку „Світ очима
студента-2012“. Про це повідомила
прес-служба Львівської політехніки.
Цього року її головною темою буде
місто Лева у всьому його різноманітті. Вернісаж „Світу очима студента-2012“ відбудеться 15 березня у
виставковій залі ЛНУ імени І. Франка. Хто хоче взяти участь у виставці,
має до 9 березня надіслати свої
роботи на суд авторитетного журі.
Докладніше про виставку можна
дізнатися на сайті http://vk.com/
club34818512.
У Львові та Львівській області відбудеться ряд мистецьких заходів з
нагоди 125-річчя від дня народження видатного режисера, актора Леся
Курбаса. 17 лютого у приміщенні
Львівського академічного театру
імени Леся Курбаса вже відбувся
круглий стіл „Театр як інтелектуальне джерело міста“. 20 лютого та
23 лютого у Самборі відкрилися дві
виставки, заплановано проведення
мистецького вечора. Крім цього, з
нагоди ювілею має вийти спецвипуск видання „Театральна бесіда“,
в бібліотеках Львова та области
відбудуться тематичні книжкові експозиції та круглі столи.
За матеріялами інформаґенцій
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Кросворд
Горизонтально:
5. Острів у Середземному морі, територія Франції. 7. Суб’єкт
з фінансовою і політичною владою. 10. Масові змагання з
різних видів спорту. 11. Частина світу. 12. Крилатий кінь
Зевса. 14. Сніп, що його українці ставлять у хаті на почесному
місці під час Різдва. 15. Вірменський хліб з тонко розкатаного тіста. 17. Пустеля в Чілі. 19. Зчеплення двох суден бортами
для ведення бою в епоху гребного і вітрильного флотів.
21. Давньоримська богиня Місяця і полювання. 22. Хижий
ссавець родини котячих з плямистою шкірою. 25. Обраний
виборцями член Верховної Ради. 27. Місто в Нідерландах,
де перебуває міжнародний суд ООН. 28. Батько дружини.
30. Видатний італійський майстер з виготовлення скрипок.
32. Конусоподібний насип порожніх порід на поверхні землі
біля шахти. 34. Розділ геофізики, що вивчає землетруси.
35. Напівпрозора маса білуватого або жовтуватого відтінку,
яку застосовують у виробництві свічок. 36. Полководець,
керівник великих воєнних операцій, які ґрунтуються на
правильних і довготривалих прогнозах.
Вертикально:
1. Підставка або підніжжя, на якому встановлюють
пам’ятник, статую; п’єдестал. 2. Музичний інтервал, що
охоплює вісім ступенів звукоряду. 3. Епічна поема Гомера.
4. Вступна частина законодавчого акта. 6. Близька родичка.
8. Сільськогосподарське знаряддя для згрібання сіна, листя.
9. Місто в Болгарії, де щорічно проводять фестиваль гумору.
13. Хірургічний ніж. 14. Розділовий знак. 15. Парламент у
Ліхтенштейні. 16. Невеликий вітрильний риболовний човен, популярний на Чорному морі. 18. Хімічний елемент,
газ, яким наповнюють лампи розжарювання. 20. Початок
шахової партії. 23. Прилад для визначення швидкости вітру
біля земної поверхні. 24. Чоловічий голос, середній між
тенором і басом. 26. Спортсмен або команда, які посіли
в змаганнях останні місця. 29. Промислова риба з нежирним м’ясом, поширена в північних морях. 31. Темна тягуча

солодко-гіркувата рідина, що є відходом цукробурякового
виробництва і входить до складу комбікормів. 32. Півострів на Півночі Азії, який омивається морем Лаптєвих та
Карським. 33. Щільна рогова пластинка, що вкриває тильну
поверхню кінчиків пальців людини.
Склала Христина ВЕСЕЛА

веселі та кмітливі

Приперчені жарти від „Вінницьких перців“

В

Виступ багаторазових чемпіонів
Вищої Української ліги КВН 2006 та
2009 років, чемпіонів Зимового кубка
КВН 2010 року, півфіналістів Вищої
Ліги КВН (Москва) 2010 року, учасників
Міжнародного фестивалю КВН у м. Сочі
2006 — 2009 років та Музичного фестивалю КіВіН 2007 — 2010 років (Юрмала)
потішив глядачів різножанровим гумором, жартівливими піснями та танцями.
Організувала концерт Відкрита
телевізійна ліга КВН „Європа“.
Н. П.

Світлина Наталії Павлишин

есело провести недільний вечір
19 лютого мали можливість усі,
хто прийшов до Міського палацу
учнівської молоді на сольний гумористичний концерт команди КВН
„Вінницькі перці“.

18

[реклама та оголошення]

ч. 7 (2767)
23 — 29 лютого 2012

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
23 лютого — „Наталка Полтавка“ (опера). 18.00.
24 лютого — „Жізель“ (балет). 18.00.
25 лютого — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
26 лютого — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00,
„Севільський цирульник“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
23 лютого — „Ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
24 лютого — „Останній гречкосій“. 18.00.
25, 26 лютого — „Гамлет у гострому соусі“ (прем’єра). 18.00.
28 лютого — „Блакитна троянда“. 18.00.
29 лютого — „Блакитна троянда“. 12.00.

Камерна сцена
29 лютого — „Безіменна зірка“. 17.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
25 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.
26 лютого — „Апокрифи“. 19.00.
29 лютого — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки
25 лютого — „Лесині листи“. Вистава за листами Лесі Українки
Хмельницького академічного обласного театру ляльок
„Дивень“. 14.00.
25, 26 лютого — „І все-таки я тебе зраджу“ (прем’єра). 18.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
23, 25, 26 лютого — „Він, вона, вікно, покійник“. 18.00.
24 лютого — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.
28, 29 лютого — „Попелюшка“. 12.00.

Перший український театр для дітей та юнацтва
23 лютого — „Чарівник смарагдового міста“. 12.00.
24 лютого — „Лялька Реггеді Енн“. 12.00,
„За двома зайцями“. 19.00.
25 лютого — „Русалонька“. 14.00, „Оскар…“. 19.00.
26 лютого — „Лялька Реггеді Енн“. 12.00,
„За двома зайцями“. 18.00.
28 лютого — „Загадки лісу“. 12.00, „Пісня про равликів“. 19.00.
29 лютого — „Лялька Реггеді Енн“. 12.00, 15.00,
„Пісня про равликів“. 19.00.

Будинок орґанної та камерної музики
25, 26 лютого — Сольні органні концерти. В програмі — твори
Р. Ваґнера. Солістка — Надія Величко. 17.00.

увага: конкурс!

К

Сміливі ідеї із „Сіменсом“

омпанія Siemens PLM Software оголошує конкурс
студентських конструкторських 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 проєкт — 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.

Як подати експрес-оголошення в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо від
підприємств, організацій та приват
них осіб.
Вартість експрес-оголошення (не
більше 25 слів):
• ко м е р ц і й н о го х а р а к те ру —
50,00 грн.;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені
в рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення до
50 слів — за подвійним тарифом.
Експрес-оголошення понад 50
слів — за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 15% від суми
замовлення.

Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції:
79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел./факс (0322) 258-21-33.
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увага: виставка!

„Зупини щасливу мить“ —
в „Укрсоцбанку“

„З

упини щасливу мить“ — виставка робіт
учасників студентського фотоконкурсу, яку
восени проводив тижневик „Аудиторія“, від 16
лютого експонується у виставковій залі приміщення
ПАТ „Укрсоцбанк“. Оглянути роботи фотоаматорів
можна щоденно з 9 до 18 години, окрім вихідних.
Організувати виставку вдалося за сприяння голови журі фотоконкурсу, керівника Західного комерційного макрореґіону ПАТ „Укрсоцбанк“, заступника
голови Правління асоціяції банків Львівщини, голови
Правління асоціяції випускників Національного університету „Львівська політехніка“ Олега Сергеєва.
За допомогу в оформленні виставки редакція висловлює подяку студентам Євгенові Щегольському
(ІЕСК), Юрію Заверюсі (ІЕПТ), Русланові Якимишину
(ІІМТ), Мирославу Сердечному, Романові Пришляку,
Йосипові Ілюку, Василю Заваринському, Ігорю Ляховену та Миколі Бричу (ІТРЕ).

Кафедра екологічної безпеки та аудиту навчальнонаукового Інституту екології, природоохоронної
діяльности та туризму ім. В. Чорновола Львівської
політехніки проводить ліцензування спеціяльности 8.04010604 „Екологічний контроль та аудит“
освітньо-кваліфікаційного рівня „маґістр“.

Кафедра фінансів Львівської політехніки проводить
ліцензування спеціяльности 8.18010014 „Управління фінансово-економічною безпекою“ освітньокваліфікаційного рівня „маґістр“.

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Львівської політехніки проводить ліцензування
спеціяльности 8.18010017 „Адміністративний менеджмент“ освітньо-кваліфікаційного рівня „маґістр“.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120141.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Глечковського Михайла Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мокрик Василини Іванівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мельниченка Володимира Сергійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Лозового Романа Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Кононенко Ксенії Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Шиндер Юлії Валентинівни;
утрачений студентський квиток ВК № 08585426, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Саломатіної Наталії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Лещищака Володимира Сергійовича.
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