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Дмитро Цьвок, студент третього курсу Інституту економіки та ме-
неджменту Львівської політехніки:

„Усвідомити його глибинність можна лише 
через книгу“

Для мене творчість та постать Тараса Шевченка є символом, який спо-
нукає гордитися приналежністю до української нації. Сприйняти його 
творчість, на мою думку, найкраще у класичний спосіб — через книгу. 
В середовищі моїх друзів Шевченко дуже популярний. 

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Наталія Троць, студентка третього курсу Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки:

„Кобзар“ актуальний завжди“
Шевченкове слово актуальне і досі. Його вірші треба вмикати у гучно-
мовці, щоб всі слухали і обдумували почуте. Необхідно розповідати, 
наскільки ця особистість масштабна в ідейному і творчому плані. Бо 
впереваж сприйняття Шевченка дуже стереотипне — дідуган з боро-
дою й у шапці, а насправді він був молодою, прогресивною і надзвичайно цікавою людиною. 
Прожив лише 47 років. Мені подобається, що багато відомих гуртів на вірші Шевченка пишуть 
музику і виконують у популярних стилях. Надзвичайно люблю читати „Кобзар“. 

[ваша Думка]

Як наблизити Тараса Шевченка до наших 
сучасників?

вже кілька років на піку 
модної хвилі все українське: 
відомі дизайнери в одязі та 
аксесуарах використовують 
наші народні орнаменти, 
українські мелодії лунають 
на багатьох континентах, у 
родини повертаються дещо 
осучаснені традиції, а в 
суспільство — переконан-
ня, що українське є дійсно 
духовно глибинне і вартісне.

Постать Тараса шевченка і 
його творчість завжди були 
символами україни, але, 
на жаль, ще й досі чимало 
співвітчизників сприймають 
його через призму радян-
ських стереотипів, навіть не 
намагаючись зануритися в 
глибину Кобзаревого слова. 

водночас тішить те, що попу-
лярні гурти виконують пісні 
на вірші Тараса шевченка; 
наші сучасники наголошу-
ють, що це не був темний 
кріпак, а вільна своїм духом, 
високоосвічена (мав звання 
академіка), талановита, 
відома в інтеліґентних колах 
молода людина, яка йшла 
в ногу з тодішнім часом і 
мала сміливість протисто-
яти негативним суспільно-
політичним явищам. 

І те, що сучасна молодь за-
цікавлена в пропагуванні 
цінностей своєї нації, має 
величезне бажання роз-
віяти радянську удавану 
україн ськість, знає і усві-
домлює вагомість таких по-
статей як Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка, 
представників шістдесятни-
цтва, демонструє, що справ-
ді виросло нове покоління 
без викривленої свідомости. 
І саме така — самоусві-
домлена, сучасна, з давнім 
генетичним корінням — на-
ція є відкриттям для цілого 
світу. 

Продовження Шевченківської 
теми — на сторінках 3, 10 — 12.

мирослав Євчук, студент третього курсу Інституту інженерної меха-
ніки та транспорту Львівської політехніки:

„Треба застосовувати інтерактивні засоби“
Тарас Шевченко досить популярний, він символізує нашу націю в усьому 
світі. Хоча сучасна молодь дуже мало читає його твори, як і класичну 
українську літературу загалом, більше надають перевагу сучасним ново-
модним творам. Шевченківські вечори, які проводять раз у рік, мало 

цікаві для молоді. Думаю, популяризації творчости Кобзаря могли б посприяти інтерактивні 
засоби: створення спеціялізованих сайтів чи сторінок, присвячених його життю і творчости. 

віра шеремета, студентка четвертого курсу Інституту гуманітарних і 
соціяльних наук Львівської політехніки:

„Його слово повинне звучати частіше“
На жаль, про Шевченка згадують лише на початку березня. Молодь вза-
галі знайома з його творчістю хіба зі шкільної програми. Хотілося б, щоб 
його слова звучали частіше. А для цього треба проводити більше вечорів, 
демонструвати вистави, співати, читати, обговорювати його творчість.

андрій Чорненький, студент четвертого курсу Інституту економіки та 
менеджменту Львівської політехніки:

„Потрібні креативні ідеї“
Зараз потрібно більше говорити не лише про Тараса Шевченка, але 
й про инших видатних українців, які ввійшли в нашу історію, зроби-
ли значний вклад у формування нації та держави. Звичайно, треба 
проводити різноманітні тематичні вечори, але не в такому стилі, 
як ми звикли, а осучаснювати, доповнювати креативними ідеями. 
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Як  і  кожного останнього вівторка 
місяця, 28 лютого члени Вченої 

ради Львівської політехніки зібра-
лися на чергове засідання. Тради-
ційно воно розпочалося із вручення 
нагород переможцям конкурсів та 
дипломів докторам і кандидатам 
наук. Одразу після цього перейшли 
до робочих питань.

Переможцям — грамоти 
та дипломи

Ректор вручив дипломи І ступеня Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту 
України студентам-переможцям Все-
українського конкурсу студентських 
наукових робіт із природничих, тех-
нічних та гуманітарних наук 2010/2011 
навчального року і грамоти МОНМС 
їхнім науковим керівникам (відповід-
но): Ярині Возняк (ІГСН) та доцентові 
Олегу Демківу, Тетяні Мудрій (ІНЕМ) 
і доценту Ользі Мельник, Анні Хомі 
(ІКТА) та професорові Богдану Стад-
нику; а також дипломи ІІ і ІІІ ступеня 

студентам Андрієві Штаньку (ІАРХ), 
Христині Лесик (ІБІД), Андрію Вовку 
й Андрію Годованцю (ІГДГ), Петрові 
Кишені, Юліянові Кулині, Леонідові 
Кукушкіну, Андрію Рудю (ІНЕМ), Та-
расові Сисаку (ІЕСК), Андрію Борису 
(ІІМТ), Юлії Зеліско (ІКТА), Мар’яні 
Матківській (ІЕПТ).

У бібліотеку — через 
інтернет

Про стан інформатизації НТБ та шляхи 
її поліпшення доповідав заступник ди-
ректора науково-технічної бібліотеки з 
інформатизації Дмитро Тарасов, який 
нагадав, що комплексна інформатиза-
ція бібліотеки розпочалась у 2006 році. 
Проаналізувавши основні досягнення 
та окресливши поточну роботу щодо 
інформатизації, доповідач також го-
ворив про проблеми.

З одного боку, технологічне за-
безпечення дозволило впровадити 
як традиційні, так і нові бібліотечні 
сервіси — електронний каталог, сайт 
бібліотеки, інтернет-версія електро-
нного каталогу, електронний науковий 
архів, на стадії розробки (але вже до-
ступний в інтернеті) веб-сервіс аналізу 
літератури до дисциплін тощо.

Водночас Дмитро Тарасов конста-
тував низький рівень представлення 

[nota bene!]

Закінчення на 6 с. →

з головної зали
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Умовно конкурсантів 
розділили на професіона-
лів — учасників театру-студії 
„Хочу“, та аматорів. Хоч, 
забігаючи вперед, варто 
наголосити: цьогоріч очі-
кування журі та глядачів 
не зовсім справдилися, а 
з-поміж студентів, які не на-
лежать до жодних художніх 
колективів, знайшлися такі, 
які впевнено долали межі 
умовного поділу.

Добру ноту „Псалмом 93“ 
взяв четвертокурсник ІГСН 
Тарас Гись. Поза конкурсом 
зворушливими авторськими 
фортеп’янними композиція-

ми „Сльоза“ і „Моя любов“ 
присутніх порадував Олег 
Томіцький (ІЕСК, 2 курс).

Серед творів, які декла-
мували студенти, — про-
лог „Тополі“, уривок поеми 
„Наймичка“, „Дума“, „Лі-
лея“, „Муза“, „Якби зустрі-
лися ми знову…“. Свіжо й пе-
реконливо прозвучали ряд-
ки насичених патріотизмом 
творів „До Основ’яненка“, 
„Великий льох“, „І мертвим, 
і живим…“, сповнені глибо-
ких душевних переживань 
поета „Якби ви знали, па-
ничі“, „І виріс я на чужині…“, 
„Не нарікаю я на Бога“.

Поему „Сова“ прочитали 
двічі. Передати весь трагізм 
долі матері-вдови, від якої 
забрали в солдати єди-
ну дитину, Шевченковими 
словами, але своєю актор-
ською грою й артистичною 
майстерністю спромоглася 
четвертокурсниця ІНЕМ 
Стелла Спаська.

„Чи то недоля та не-
воля“ і власний вірш „В 
єдності сила“ запропону-
вала до уваги журі учениця 
ЗСШ № 50 Вікторія Хома. 
Дівчина займається у МАН 
та відвідує курси журналіс-
тики УКУ.

Поза конкурсом висту-
пила колишня викладачка 
Політехніки, заступник го-
лови Української асоціації 
письменників Західного 
реґіону Лідія Йолтухова-
Скоропис, світлини якої 

служили яскравим фоном 
для „Шеченківських чи-
тань“. Особливо добре ав-
торці вдаються фотографії 
пам’ятників Тарасові Шев-
ченку. На одній із них Вели-
кий Кобзар запитально ди-
виться з висоти на чималий 
гурт молоді у вишиванках 
при вході до „Шевченків-
ського гаю“.

Українських строїв на 
учасниках конкурсу якраз 
бракувало. Найчастіше пе-
ред ясні очі найбільшого 
українця дівчата і хлопці ви-
ходили тільки у вишиванках. 
А деякі, через прохолоду у 
залі, навіть її дещо затаю-
вали під „модним“ светри-
ком. Щоправда, джинси для 
такої нагоди можна було б 
змінити на щось святковіше. 

шевченківські читання

„Кобзар“ по-молодому

Традиційно „Шевченківські читання“ першими занурю-
ють Львівську політехніку в атмосферу шевченкіяни. 

Шостого березня конкурс, який уже традиційно з 1989 
року відбувається на початку весни, зібрав 22 шануваль-
ники творчости великого Кобзаря, які відважилися по-
змагатися у декламуванні поезії.

Закінчення на 11 с. →
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Відділ працевлаштування та зв’язків 
з виробництвом й відділ соціяль-

ного розвитку та молодіжної політики 
Львівської політехніки організували 
28 лютого зустріч для студентів стар-
ших курсів з представниками хол-
дингу „Агро-Союз“, які презентували 
молоді проєкт „Майбутнє — це ми!“

Директор Львівської філії холдингу 
„Агро-Союз“ Сергій Кімак сказав, що 
холдинг — ініціятор проєкту агро-
бізнес інкубатора — щороку прово-
дить таку акцію, метою якої є пошук, 
розвиток і навчання потенційних 
співробітників корпорації. Він розпо-
вів студентам історію холдингу, його 
основні напрями діяльности.

— Ми даємо шанс молоді одра-

зу після закінчення вишу отримати 
престижну роботу, адже холдинг за-
ймається сільським господарством 
(тваринництвом, рослинництвом, про-
дажем запчастин, виробництвом тех-
ніки для обробітку ґрунту тощо), — за-

значив директор. — Я теж у 1997 році 
закінчував Політехніку за спеціяльніс-
тю „Інформаційно-вимірювальна тех-
ніка“ і з цього часу успішно працюю на 
підприємстві. Здавалося б, що може 
запропонувати політехнікам холдинг, 
який спеціялізується на сільському 
господарстві? Насправді ж, нам по-
трібні механіки, хіміки, будівельники, 
конструктори, технологи, архітектори, 
економісти. Загалом, у нас можуть 
знайти своє майбутнє й фахівці ин-
ших спеціяльностей, адже, як показує 
практика, власники відомих світових 
фірм не мають економічної освіти. Ми 
розглядаємо всі пропозиції (не лише 
старшокурсників) і всі кандидатури. 
Хоча центральний офіс розташований 
у Дніпропетровську, а наше модель-

не сільгоспвиробництво — у селищі 
Майському, та в кожній області маємо 
представництва холдингу і філіяли з 
продажу запасних частин.

Сам проєкт презентувала коор-
динатор програми „Agro Вusi ness-

Inku bator“ у Львівській області Ярина 
Горинь.

Своїм досвідом участи у проєкті 
поділився студент третього курсу 
ІНЕМ Назарій Василина, який в силу 
обставин не зміг стати учасником 
програми, однак має намір взяти у ній 
участь знову. Студенти переглянули 
фільм про холдинг. Зустріч, як мо-
виться, пройшла на одному диханні. 
Шкода лишень, що через модульний 
тиждень багато студентів не змогли 
познайомитися зі своїм ймовірним 
шансом працевлаштування.

— Нині це питання дуже непросте, 
— сказав начальник відділу працевла-
штування та зв’язків з виробництвом 
Олег Логуш. — Робота, зазвичай, шукає 
тільки тих, хто шукає її, хто щось вміє, 
знає і хоче. Однією з обов’язкових 
умов успішної кар’єри випускників 
є участь у різних проєктах, вивчення 
можливостей і умов, які згодом ста-
витимуть перед ними працедавці. 
Обов’язкова умова — чітко визна-
читися, куди хочеш прикладати час і 
свої сили. Всіх зацікавлених запрошую 
переглядати наш сайт, де ми подаємо 
інформацію про різні проєкти, конкур-
си з працевлаштування. 

Катерина ГРЕЧИН

Мета таких зустрічей — 
ознайомлення студентів, 
аспірантів, науковців із 
можливостями програми, 
з умовами участи у кон-
курсі на отримання фулб-
райтівських стипендій на 
навчання, стажування та 
проведення досліджень в 
університетах США.

У Львівській політех-
ніці у зустрічі взяв участь 
фулбрайтівський стипен-
діят, який приїхав в Укра-
їну зі США (зі штату Техас) 
пан Ганс Шнайдер, він за-
ймається дослідженням 
дерев’яних церков на За-
хідній Україні. Виступала 

також лектор Програми 
Фулбрайта з Америки Ліан-
на Папчік.

Серед випускників Про-
грами імени Фулбрайта ― 
84 представники акаде-
мічної спільноти Львова. 
Зокрема, у 2011 році двоє 
молодих науковців Львів-
ської політехніки отримали 
академічну стипендію іме-
ни Фулбрайта — випускник 
Інституту телекомуніка-
цій, радіоелектроніки та 
електронної техніки Андрій 
Вараниця та науковий спів-
робітник кафедри орга-
нічної хімії Ігор Тарнавчик. 
Стипендіяти попередніх 

років — професор Роман 
Базилевич (2000 рік), до-
цент Людмила Бордюк, 
доцент Ігор Олексів та инші.

Начальник відділу між-
народних зв’язків Львів-
ської політехніки Ярослав 
Андрусів відзначив, що 

зацікавленість студентів, 
аспірантів, науковців про-
грамою, її можливостями 
постійно зростає, свідчен-
ням чого була переповнена 
зала під час презентації.

Т. П.

проєкт для молоді

презентація

Майбутнє — це ми!

Програма Фулбрайта у Львівській політехніці

29 лютого у Львівській політехніці відбулась презен-
тація Програми академічних обмінів імени Фулб-

райта. Її проводила координатор стипендійних програм 
Фулбрайта в Україні Наталія Залуцька.

Св
ітл

ин
а 

Ір
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и 
Ш

ут
ки

Робота, зазвичай, шукає тільки тих, хто шукає її,  
хто щось вміє, знає і хоче.
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коротко

студентам вишів призначено акаде-
мічну стипендію кабінету міністрів 
на перший семестр 2011/12 на-
вчального року. Урядовим розпо-
рядженням визначено персональний 
склад стипендіятів. Відповідне 
рішення ухвалено на засіданні уря-
ду, — передає Департамент інфор-
мації та комунікацій із громадськіс-
тю Секретаріяту КМУ.

міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту україни разом зі студент-
ською та науковою громадськістю 
Закарпаття дійшли згоди щодо від-
міни злиття чотирьох вишів реґіону. 
Як повідомили у відділі взаємодії 
зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю 
міністерства, Дмитро Табачник 
ініціював внесення на погодження 
до відповідних центральних органів 
виконавчої влади проєкту розпоря-
дження щодо скасування відповід-
ного розпорядження Кабміну від 10 
серпня 2011 р.

Президія академії наук вищої школи 
україни виступила із заявою з при-
воду „рейдерської реорганізації“ 
Національного науково-дослідного 
інституту українознавства та всес-
вітньої історії. Науковці звернулися 
до Президента Віктора Януковича, 
Прем’єр-міністра Миколи Азарова, 
Голови Верховної Ради Володимира 
Литвина та до широкої громад-
ськости з вимогою припинити 
знущання над колективом учених-
українознавців та не допустити 
знищення інституту.

мОНмс замінило догану ректорові 
ЛНу ім. І. Франка Іванові вакарчуку 
за несвоєчасну виплату індексації 
стипендій попередженням. Про це 
повідомили у прес-центрі універ-
ситету. Причиною зміни рішення 
міністра, як зазначено в наказі, є 
доповідна записка директора депар-
таменту економіки та фінансування 
Світлани Даниленко.

у києві почала роботу перша в укра-
їні „Галерея цікавих наук „магніт“, 
створена як музей для вивчення 
законів науки і явищ навколишньо-
го світу в інтерактивній формі. Всі 
експонати музею можна й потрібно 
торкати руками, самостійно про-
водячи експерименти, повідомляє 
прес-служба музею. 

За матеріялами інформаґенцій

В останній день зими, 29 лютого, до 
політехніків завітала народний де-

путат України, член Комітету з питань 
науки та освіти Верховної Ради Леся 
Оробець. 

Вона зустрілася із представниками 
органів студентського самовряду-
вання Львівської політехніки, УКУ та 
ЛДУБЖД. У зустрічі взяли участь рек-
тор Львівської політехніки професор 
Юрій Бобало, проректор з науково-
педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків професор Юрій Рашкевич, 
инші представники університету.

Гостя запропонувала диспут на 
тему „Реформа вищої освіти“, щоб 
дізнатися, як, на думку студентів, має 
змінитися система вищої освіти, щоб 
вони були задоволені, одразу висунула 
три умови: ніякої політики; не говорити 
довше, ніж три хвилини; для обґрунту-
вання цікавої ідеї шляхом голосування 
можна додати ще три хвилини. При-
йнявши правила гри, лекторку одразу 
ж засипали питаннями стосовно зако-
нопроєкту „Про вищу освіту“, над яким 
працювала група Арсенія Яценюка і 
яку презентувала депутат. Політехніки 
з цього приводу мали власну думку, 
тож розмова дуже скоро перейшла у 
гарячу дискусію. 

Своїми враженнями від диспуту 
ми попросили поділитися професо-
ра Юрія Рашкевича та президента 
Національного студентського союзу 
Анатолія Ігнатовича.

Ю. Р.: На жаль, конструктивної роз-
мови між доповідачем і авдиторією не 
вийшло. Складається враження, що 
для гості важливо було представити 
саме опозиційний законопроєкт, а не 
обговорювати инші. На мою думку, 

у презентованому законопроєкті є 
багато позитивних, прогресивних 
пропозицій, які можна використати в 
законопроєкті Михайла Згуровського. 
До слова, в останньому бачу лише сту-
дентське лобіювання. А найважливіше 
те, що його скеровано у завтрашній 
день: з европейськими підходами 
до змісту й організації освіти, науко-
вої і фінансової діяльности, він дає 
університетам величезну автономію 
та відповідальність, а також вимагає 
змін у б’юджетному, податковому 
кодексах та ряді инших законів. Над 
законопроєктом творчо, без політики, 
працювали представники універси-
тетів, робочих груп Мірошниченка і 
Яценюка, студенти. На мою думку, по-
літикам, особливо членам Комітету з 
питань науки та освіти Верховної Ради, 
варто більше вникати у зміст різних 
законів і дбати про те, щоб Україна 
отримала якісний закон „Про освіту“, 
залучивши до нього все позитивне із 
инших законопроєктів, а не вихваляти 
якийсь один.

А. І.: Законопроєкт, який презенту-
вала нардеп Леся Оробець, не має нія-
ких шансів бути ухваленим. Думаю, що 
до кінця роботи сесії Верховної Ради 
буде ухвалено нову редакцію Закону 
України „Про вищу освіту“, над якою 
працював професор Михайло Згуров-
ський. Його підтримують і освітяни, і 
студентські організації, бо там збере-
жено прогресивні права студентського 
самоврядування, враховано вимоги, 
що стосуються збереження діючих 
прав студентства і їх розширення, які 
ми обговорювали під час Всеукраїн-
ського студентського референдуму. 

Катерина ГРЕЧИН

олімпіяди

Визначили найкращих 

На кафедрі систем автоматизованого проєктування ІКНІ Львівської полі-
техніки відбувся I етап Всеукраїнських олімпіяд із дисциплін „Системне 

проєктування“, „Система автоматизованого проєктування та комп’ютерного 
моделювання в машинобудуванні“, „Інформаційні технології проєктування“ та 
„Програмування“, в яких взяли участь студенти других-четветих-п’ятих курсів. 

Журі визначило найкращих, які, відповідно, й посіли перші, другі і треті 
місця, а студент другого курсу Денис Низовець став учасником II етапу Всеу-
країнської олімпіяди з дисципліни „Система автоматизованого проєктування 
та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні“, який (дистанційно) від-
бувся у Хмельницькому національному університеті. Доля инших претендентів 
на участь у II етапі Всеукраїнських олімпіяд ще вирішується.

К. Г.

дискусії тривають

Реформа вищої освіти
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матеріялів конференцій в інтернеті 
(зараз реально представлені лише 
через електронний науковий архів). Не 
всі електронні версії надходять у НТБ 
та відображаються в архіві.

Загальні проблеми впроваджен-
ня інформаційних технологій у НТБ: 
низький академічний інтерес до ви-
користання електронних копій видань 
замість паперових; відсутність тради-
ції введення електронних книжок у 
списки рекомендованої літератури; 
відсутність традиції використання 
отриманих бібліотекою тестових та 
повних доступів до онлайнових ін-
формаційних ресурсів; необхідність 
постійного підвищення кваліфікації 
працівників НТБ з метою впрова-
дження нових технологій; відсутність 
академічного інтересу до розміщення 
наукових праць у спеціялізованих на-
укових архівах у мережі Інтернет.

Дмитро Тарасов окреслив най-
ближчу перспективу розвитку ІТ-
технологій у бібліотеці:

• створення спільного каталогу НТБ 
та відокремлених бібліотек підроз-
ділів;

• інтеграція елементів електронного 
каталогу НТБ з ВНС;

• переорієнтація бібліотечних сер-
вісів на веб;

• розробка нових бібліотечно-
інформаційних веб-послуг (інформу-
вання читачів за допомогою елек-
тронної пошти та персоніфікованих 
повідомлень; електронне замовлення 
літератури; розширення функцій 
електронного каталогу; інтеграція 
елементів електронного каталогу 
з ВНС; створення спеціялізованого 
проксі-сервера НТБ для спрощення 
доступу до передплачених електро-
нних ресурсів);

• об’єднання бібліотечних сервісів 
НТБ з дальшою їх інтеграцією в інфор-
маційне середовище університету;

• популяризація електронного на-
укового архіву в інформаційному 
просторі;

• покращення якости роботи існую-
чих сервісів НТБ.

Голова комісії Вченої ради з інфор-
матизації Маркіян Павликевич звернув 
увагу на можливість і потребу деяких 
доповнень до сервісів і запропонував 

створити в бібліотеці можливість цен-
тралізованої реєстрації, зберігання 
повнотекстових документів, а потім 
використання при різних потребах як 
наукових, так і методичних публікацій 
викладачів. Щоб опрацювати цю про-
блему, необхідна робота комісії Вченої 
ради, яку він очолює.

Наука в дослідницькому 
університеті — 

передовсім

Важливий звіт зробив проректор з 
наукової роботи університету Зорян 
Піх. Він підсумував результати вико-
нання фундаментальних і прикладних 
науково-дослідних робіт та участь 
наукових і науково-педагогічних пра-
цівників університету у міжнародних 
програмах, конкурсах та грантах у 2011 
році. Основну увагу доповідач звернув 
на результативність та ефективність 
виконання фундаментальних і при-
кладних науково-дослідних робіт, які 
виконуються за кошти Держб’юджету, 
а також супровід виконання цих робіт 
фінансуванням з позаб’юджетних 
коштів та залученням коштів з між-
народних програм та грантів.

Зорян Григорович зауважив, що 
наукові дослідження у 2011 році 
виконувалися на фоні реорганізації 
процесу атестації наукових кадрів, 
департаменту наукової діяльности 
міністерства (які ще не завершені у 
частині чіткого розподілу функцій від-
ділів у супроводі фундаментальних 
і прикладних досліджень) та пере-
шкод у виконанні робіт за спецкошти 
(б’юджетний паспорт ускладнив про-
цедуру закупівлі матеріялів та комп-
лектуючих для виконання важливих 
госпдоговірних робіт). 

Не впроваджено планований на 
2012 р. новий принцип розподілу 
б’юджетних коштів на фундаментальні 
дослідження та формування тема-
тичних планів для провідних вишів. 
Не стартувала декларована на лютий 
2012 р. атестація дослідницьких уні-
верситетів.

Але виразним є орієнтування 
МОНМС на зменшення числа викону-
ваних проєктів і надання преференцій 
при поданні на конкурси комплексним 
міждисциплінарним і міжуніверситет-

ським проєктам та збільшення співвід-
ношення обсягу „залучених“ коштів до 
б’юджетного фінансування (орієнтація 
виконання проєктів на практичний 
результат).

Науковий потенціял Львівської 
політехніки — це 1924 науково-
педагогічні працівники (240 докторів 
і 1109 кандидатів наук) та 332 штатні 
працівники НДЧ (4 доктори та 57 
кандидатів наук). Минулого року за 
кошти б’юджету МОНМС виконували 
57 проєктів (30 фундаментальних та 
27 прикладних); 293 договори на за-
мовлення підприємств та організацій 
України; 1 грант Державного фонду 
фундаментальних досліджень; 1 про-
єкт за Державним замовленням на 
розробку найважливіших новітніх тех-
нологій; 181 науково-дослідна робота 
в межах робочого часу викладачів; 8 
проєктів за двосторонніми угодами 
про міжнародне науково-технічне 
співробітництво; 21 міжнародний 
грант (11 — індивідуальних); 4 гранти 
Львівської політехніки для молодих 
учених; 2 гранти Президента України 
для підтримки наукових досліджень 
докторів наук віком до 45 років; 1 
грант Президента України для прове-
дення наукових досліджень молодих 
учених. 

Загалом за 2011 рік виконано робіт 
з фінансуванням близько 20 млн. грн. 
(8,893 млн. — б’юджетне фінансуван-
ня, 10,832 млн. — залучені кошти, 
тобто, госпдоговори, ДЗ, ДФФД, гранти, 
100 тис. — міжнародні гранти). Співвід-
ношення позаб’юджетні кошти/кошти 
ДБ минулого року у Львівській політех-
ніці становило 1,23 (вимога міністер-
ства — мінімум 1:1). Це свідчить про 
ефективність наукових досліджень.

Доповідач наводив цифри з видав-
ничої діяльности, винахідницької, між-
народної науково-технічної співпраці, 
проаналізував розподіл міжнародних 
грантів по інститутах, розповів про на-
укові здобутки студентів та молодих 
учених. А на завершення наголосив 
на важливості нарощування динаміки 
наукових досліджень і проникнення 
концепції інтеграції науки і освіти в усі 
підрозділи і структури університету 
(зокрема й новостворені чи недавно 
приєднані).

Тетяна ПАСОВИЧ

[сТуДІї]

→ Закінчення. Початок на 3 с.

з головної зали

Найближча перспектива: інформатизація  
та концентрація на науці
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Перший випуск інже-
нерів-іноземців на кафедрі 
ЕОМ відбувся в 1966 році. 
В окремі періоди кафедра 
готувала до третини всіх 
випускників-іноземців, які 
навчалися в університеті, а 
число країн, з яких приїхали 
на навчання іноземці, пере-
вищило 65.

У 1981 — 82 роках усі 
четверо майбутніх маґістрів 
вступили до Львівської по-
літехніки, а у 1986 — 88 рр. 
закінчили ЛПІ та отримали 
кваліфікацію дипломова-
ного інженера за спеціяль-
ністю „Електронні обчислю-
вальні машини“. Після цього 
вони поїхали до Еллади: 
Евдоксія Калімеракі та Дес-
піна Калабоя повернулися 
на батьківщину, а Тамара 
Стасінопулу (українка) та 
Афіф Догрі (тунісець) стали 
громадянами Греції.

Четвірка випускників 
Політехніки успішно пра-
цювала за спеціяльністю в 
Афінах. У них народилися 
діти, які вже почали вчи-
тись у грецьких вишах: син 
Тамари після бакалаврату 
вступив у маґістратуру; стар-
ша донька Евдоксії та Афіфа 
вчиться на третьому курсі, 
середуща — на другому, а 
молодша — закінчує 12-ий 
клас; донька Деспіни вчить-
ся на першому курсі.

Робота в Афінах вима-
гала постійного вдоскона-
лення та оновлення знань, 
які вони отримали у Львові. 
Тому, коли Міністерство 
освіти, пожиттєвого нав-
чання і релігії Греції влітку 

2009 р. надало їм можли-
вість підвищити кваліфіка-
цію за межами Греції, вони 
вибрали Україну. 

Надамо слово нашим 
магістрам:

― Ми могли вибрати 
найкращі виші европей-
ської спільноти, але надали 
перевагу Львівській полі-
техніці — нашій alma mater. 
Неправда, що західні виші 
дають кращі знання, ніж 
Львівська політехніка. Ми 
спілкувалися з великою 
кількістю випускників, які 
працюють у різних краї-
нах, і можемо впевнено 
стверджувати, що більшість 
тих, хто отримав знання на 
кафедрі ЕОМ, успішно пра-
цює у США, Канаді, Европі 

й Австралії та анітрохи не 
поступається випускникам 
престижних західних уні-
верситетів.

Тому в жовтні 2009 р. 
вони знову стали студента-
ми Львівської політехніки 
та почали навчатися в ма-
гістратурі за спеціяльністю 
„Комп’ютерні системи та 
мережі“ за індивідуальним 
дворічним навчальним пла-
ном, який охоплював деякі 
дисципліни, що були по-
трібні їм для роботи у Греції. 
Заняття у групі з чотирьох 

студентів проводили най-
кращі викладачі кафедри 
ЕОМ. На другому році на-
вчання було вибрано теми 
маґістерських робіт, які від-
повідали сучасним напря-
мам комп’ютерної техніки. 
Цими роботами керували 
завіду вач кафедри ЕОМ про-
фесор Анатолій Мельник та 
молоді доценти — Володи-
мир Сокіл, Орест Акимишин 
та Геннадій Кицун. З метою 
поглибленого вивчення про-
блеми та завершення на-
укових досліджень за темою 

маґістерських робіт після 
закінчення дворічного тер-
міну навчання в маґістратурі 
з листопада 2011 р. до січня 
2012 р. на кафедрі ЕОМ їм 
було організовано тримісяч-
не наукове стажування.

І знову надамо слово 
нашим маґістрам:

― Після навчання та ви-
конання маґістерських робіт 
ми отримали не тільки сту-
пінь маґістра, але і здобули 
сучасні знання, які маємо 
надію використати у Греції, 
незважаючи на існуючу кри-

зу. Нам було приємно через 
багато років повернутися до 
міста нашої юности, міста, 
де ми не тільки навчилися, 
але й знайшли свою любов 
і побудували сім’ї.

У ході навчання маґістрів, 
вихідців із Греції, виникали 
організаційні проблеми, 
які оперативно допомагали 
розв’язувати проректори 
професори Юрій Рашкевич 
і Анатолій Загородній та 
начальник відділу роботи 
з іноземними студентами 
Богдан Балич.

На завершення — одне 
зауваження. На кафедрі 
ЕОМ за дворічними нав-
чальними планами у 1998 р. 
закінчили навчання 8 маґі-
стрів, а у 1999 р. ― 4 маґі-
стри. На жаль, далі навчаль-
ні плани передбачали на 
підготовку маґістрів півтора 
року, що призвело до скоро-
чення навчальної програми 
в 11-ому семестрі, у кінці 
якого студент має захищати 
маґістерську роботу. Бажа-
но, щоб новий закон про 
вищу освіту, принаймні для 
ІТ-напрямів, передбачав 
дворічний термін навчання 
маґістрів, який, по суті, існує 
у Болонському просторі.

Вадим ГОЛЕМБО, 
доцент кафедри ЕОМ  

Львівської політехніки, 
куратор грецьких студентів

[сТуДІї]

В окремі періоди кафедра готувала  
до третини всіх випускників-іноземців, 
які навчалися в університеті.

міжнародні зв’язки

По вищу кваліфікацію з Греції — до Львова

16 лютого на кафедрі електронних обчислювальних ма-
шин на засіданні ДЕК за спеціяльністю „Комп’ютерні 

системи та мережі“ відбувся захист маґістерських квалі-
фікаційних робіт чотирьох студентів — громадян Греції: 
Евдоксії Калімеракі, Деспіни Калабоя, Тамари Стасінопулу 
та Афіфа Догрі. Всі студенти захистили свої роботи на від-
мінно. Голова ДЕК Василь Шпіцер відзначив високу якість 
підготовки маґістрів та сучасну тематику в галузі ІТ, яку 
вони розробляли. Але була одна особливість цієї звичайної 
для Політехніки події — кваліфікацію маґістра отримали 
студенти, вік яких чи не удвічі перевищував вік студентів 
денної форми навчання, а історія, яка завершилася цим 
захистом, почалася ще 30 років тому.
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Зрозуміти иншого
— Постать Отто Ейхельмана зацікавила 
мене ще під час роботи над канди-
датською дисертацією, — каже Ярина 
Турчин. — Спершу увагу привернуло те, 
що людина іноетнічного походження 
(він був німцем) так щиро, віддано 
присвятила своє життя українській дер-
жавницькій ідеї. А згодом я зрозуміла, 
який це глибокий науковець — знавець 
і теоретик конституційного та міжна-
родного права. Зокрема працював у 
конституційній комісії при Миколі ІІ, 
підготував законопроєкти про місцеву 
організацію влади і вибори.

Теоретичні знання О. Ейхельман 
поєднав із практикою: був гласним 
Київської міської думи, а в 1902 році 
його обрано міським головою Києва. 
Ще одна частина його життя — викла-
дацька діяльність. У 26 років він став 
професором Київського університету 
св. Володимира, був деканом правни-
чого факультету, виконував обов’язки 
ректора. Цікаво, що свої перші праці 
писав німецькою, коли переїхав до Ки-
єва — російською, а згодом опанував і 
використовував українську мову. Треба 
сказати, в тих умовах — коли не сприй-
мався сам факт існування української 
нації — далеко не всі розуміли й під-
тримали українську ідею. Та, як писав 
сам О. Ейхельман: тут, у Києві, зрозумів, 
що українці — окрема нація, яка має 
право на власну державність. А вже 
з 1918 року він активно долучився до 
боротьби українців за політичну само-
стійність, проголосивши, що „об’єднана 
державність повинна складати найпер-
шу мету для всіх українців…“.

Конституція для України

— Доробок О. Ейхельмана позбав-
лений політичного суб’єктивізму, 
є науково обґрунтований і адапто-
ваний до української ментальної 

традиці. О. Ейхельман, представник 
ліберально-демократичного напряму 
конституціоналізму, був автором Про-
єкту Конституції (Основних державних 
законів) Української Народної Респу-
бліки; над ним працював три роки і 
завершив роботу в 1921-му.

Його критикували за надмірне за-
хоплення ідеєю федералізму. Проте 
О. Ейхельман розглядав федералізм не 
як роз’єднання цілого, а як об’єднання 
різних частин у єдине: саме федера-
тивний державний устрій (а по суті, 
йшлося про конфедерацію), вважав 
учений, міг забезпечити єдність україн-
ських земель і народу. Конституційний 
проєкт О. Ейхельмана критикували й за 
великий обсяг, але завдяки деталізації 
автор прагнув уникнути двозначних 
трактувань конституційних норм (що 
ми, до слова, маємо нині).

Владу — освіченому 
народові

— До класичного поділу влади на три 
гілки Отто Оттович додав ще установ-
чу і контрольно-фінансову. Установча 
гілка — це влада народу: всі рішення 
державної ваги обов’язково мали про-
ходити народну апробацію — через 
референдум, вибори. У виборчому за-
коні автор запропонував пропорційну 
систему з „вільними“ списками, що 
передбачало голосування за політич-
ну партію, а окремим бюлетенем — й 
за конкретних партійних кандидатів. 
О. Ейхельмана критикували за надмір-

ну віру в державотворчий потенціял 
народу. Але теоретик мав своє бачен-
ня: освітні реформи мали підготувати 
кожного громадянина до участи в 
державотворчих процесах.

О. Ейхельман як прихильник де-
мократичних цінностей чи не вперше 
в Европі у своїх конституційних роз-
робках прописав права національних 
меншин, а також право жінки брати 
участь у виборах.

Актуально й тепер

— Отто Оттович також розробив про-
єкти конституції для Козацької союзної 
республіки, окремих земель УНР (на 
жаль, вдалося віднайти лише уривки 
цієї праці). Є згадки вченого і про инші 
його напрацювання; припускаю, вони 
осіли в закордонних приватних архі-
вах, адже після поразки національно-
визвольної боротьби 1917 — 21 років 
О. Ейхельман еміґрував до Праги. Там 
викладав в українських навчальних 
закладах, входив в українські урядові 
структури в екзилі. І залишався відда-
ним українській ідеї, в 1943 році писав: 
вірю, що з допомогою Великонімеччи-
ни Україна стане вільною…

У радянські часи постать О. Ей-
хельмана замовчувалась, адже він 
був прибічником демократичних іде-
алів, і його напрацювання в еміґрації 
були недоступні для вивчення. Перші  
дослідження датовано початком 
1990-х, але в контексті загального 
вивчення політичної думки міжвоєн-
ного періоду. Майже всі праці О. Ей-
хельмана, представлені у монографії, 
публікуються вперше. Це результат 
багаторічної праці в архівах Львова й 
Києва. Монографія зацікавила суддів 
Конституційного Суду України, викла-
дачів Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка. Це підтверджує, 
що праці й ідеї О. Ейхельмана містять 
невичерпаний державотворчий потен-
ціял. Насправді українцям не бракує 
державотворчого досвіду, треба лише 
розкрити й актуалізувати маловідомі 
пласти політичної думки.

Ірина ШУТКА

анотація від автора

Продовжуємо розповідь про наукові видання, які перемогли в конкурсі на найкращу 
монографію, посібник і підручник у Політехніці за 2011 рік, устами авторів. сьогодні 

про свою монографію „Отто Ейхельман: постать на зламі століть“ розповідає директор 
ІГсН, завідувач кафедри політології Ярина Турчин 

„Об’єднана державність повинна складати 
найпершу мету для всіх українців…“

Турчин Я. Б. Отто Ейхельман: постать на 
зламі століть. Політологічний дискурс: 
монографія / Я. Б. Турчин. — Львів: Видав.
Львівської політехніки, 2010. — 520 с.
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Першу осві т у Тихон 
Лещук от римав у  все -
людській школі ім. Адама 
Міцкевича і  державній 
гімназі ї в Рава-Руській. 
Далі була українська при-
ватна гімназія в Белзі, де 
викладали відомі україн-
ські вчені, річне навчан-
ня у Львівській духовній 
семінарії, де ректором та 
ідейним наставником був 
Йосип Сліпий. Заслання 
на Курильські острови, 
війна в Японії загартува-
ли волю і характер юна-
ка. Повернувшись у рідні 
краї, подався на німецьку 
філологію у Франковому 
університеті.  Займався 
спортом, співав у хорі, 
яким керував в ідомий 
композитор і дириґент Єв-
ген Козак. Вчителював на 
Волині, потім повернувся 
до Львова. Німецьку мову 
викладав у Львівському фі-
ліялі Харківського бібліо-
течного інституту, згодом 
перейшов на кафедру іно-
земних мов Львівського 
політехнічного інституту, 
де працює й донині.

― Тихоне Йосиповичу, 
Ви стільки написали і 
дослідили, що важко все 
це вкласти у рамки од
ного життя. Як Вам це 
вдалося?
― Маю понад 1000 над-
рукованих праць. До цьо-
го спричинилося кілька 
чинників. Один з них — не 
можу бу ти без роботи. 
Крім того, свого часу по-
бачив, що є дуже вели-
кий вакуум в українській 
культурі, науці, історії, бо 
наші наковці, зазвичай, 
працювали на чужі дер-

жави. Зрозумів, що наша 
держава і  мова буду ть 
актуальні у світі лише тоді, 
коли українською писа-
тимуть вартісні роботи, 
які зацікавлять инші на-
роди. Нині працюю над 
романом- епопеєю. Він 
складатиметься із семи 
художніх книг, які розпові-
дають про п’ять поколінь: 
„Школа“, „Висока школа“, 
„Школа жит тя“, „Школа 
науки“, „Школа любови“, 
„Школа мистецтва“ і „Шко-
ла спорту“. В друку вже 
є перші чотири книжки. 
Видав книгу „Космос“, а 
цього року — „Довідник 
латинської мови“ і „Ко-
роткий довідник сучасної 
німецької мови“. 

― Коли творчість посту
кала у Ваше серце? 
― Першу поезію написав 
ще у школі. Мабуть, тому 
таки сприяло моє середо-
вище: мама Ольга —гро-
мадська активістка (ор-
ганізувала в Раві-Руській 
„Союз українок“),  тато 
Осип Лещук — священик, 
старшина УГА, письмен-
ник. А малювати почав, 
повернувшись із заслан-
ня, особливо тоді, коли 
зрозумів, що не про все 
можу писати. Маю збірку 
творів образотворчого 
мистецтва, куди входить 
близько сорока картин, не 
раз виставляв їх на вистав-
ках, кілька з них подарував 
львівським музеям.

― Який Ваш художній 
твір, поезія чи картина 
найулюбленіші?
― Безперечно, моя поезія 
(з натхненням декламує 

один із своїх патріотич-
них віршів). Маю понад 
тисячу віршів, серед яких 
багато патріотичних, при-
свячених багатьом нашим 
письменникам, країнам, 
в яких вдалося побувати.

― Ви ще й досі читаєте 
лекції, хоча могли б уже 
спочити на лаврах. Звід
ки черпаєте сили? 
― Я мріяв вивчати украї-
ністику. Та коли зрозумів, 
що там вчать ненавидіти 
українську мову, обрав 
німецьку. Я намагаюся 
прищепити студентам та 
аспірантам любов до свого 
предмета, вчу їх розумі-
ти суть самого навчання, 
його потрібність у житті. 
Ми, викладачі, маємо не 
просто відчитати лекцію, 
а зачарувати слухачів. А це 
вже свого роду мистецтво, 
бо нема гіршого, як викла-
дач, котрий не любить цих 
дітей і не вміє чи не хоче 
допомогти їм стати справ-
жніми фахівцями. Водно-
час, у молодого покоління 
набираюс я оптимізму, 
живу ними і для них. Ще 
мене надихає любов до 
людей, до Бога, до Його 
слова, яке дає відповіді 
на будь-яке запитання. 
Наснаги додає і праця у 
Львівській політехніці — 
цьому передовому острів-
ку української освіти, який 
є далеко попереду инших 
вишів. Я їздив Україною 

і світом, тож маю з чим 
порівняти. Ми мали до-
брого керманича в особі 
Юрія Рудавського, а нині 
його дос тойним пос лі -
довником є Юрій Бобало, 
який забезпечує вагомий 
поступ у педагогіці і нау-
ці. Прикро, звичайно, що 
готуємо „вузьких“ спеція-
лістів, адже, до прикладу, 
колись архітектор був про-
єктантом, будівельником 
і опоряджувальником, а 
лікар — медиком і фарма-
цевтом. Та це, радше, біда 
всієї країни і світу загалом. 

― Що вважаєте найваж
ливішим у житті?
― У мене є три доньки. 
Марія живе у Лондоні, 
вчить української мови 
наших дітей. Оленка закін-
чила нашу архітектуру, а 
Оксана — математик. Для 
мене найбільшим щастям 
є мої діти, внуки Олежик і 
Андрійко, тобто, родина. 

― В основу гармонійного 
розвитку людини Ви ста
вите духовний і розумо
вий чинники. Як гадаєте, 
нам ще довго чекати на 
таких людей? 
― Все залежить від того, 
що для себе обере сус-
пільство: світло чи пітьму. 
Дуже сподіваюся, що здо-
ровий глузд переможе, 
правда восторжествує і 
ми матимемо ду ховно 
багатих і розумних людей.

― Що побажаєте нашим 
студентам?
― Найперше — єдности 
між професорами, ви-
кладачами, студентами й 
аспірантами, адже вони 
с п і льн о р о бл я т ь  о д н у 
справу. Бажаю всім лю-
бови, особливо до своєї 
мови, Батьківщини, лю-
дей. А ще — точности, якої 
нам ментально бракує, 
відповідальности перед 
собою.

Катерина ГРЕЧИН

люди університету

Вірю в духовно багатих і розумних людей

Філолог і письменник, поет і художник. І це все про 
нього — Тихона Лещука — професора кафедри 

іноземних мов, відомого дослідника загальної та 
української лексикології, українсько-німецьких лінґ-
вістичних зв’язків, автора багатьох філологічних праць, 
досліджень у галузі науково-технічної термінології, 
педагогіки, краєзнавства, історії, прозових, поетичних 
і перекладних творів.
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святковий вечір

Шевченкове слово освятило Львівську 
політехніку

Бажання духовно збагатитися 
Кобзаревим словом об’єднало 

всіх, хто прийшов на літературно-
мистецький вечір, присвячений 
198-ій річниці від дня народження 
Тараса Шевченка „Свою Україну лю-
біть…“, який відбувся 12 березня у 
Львівській політехніці. 

„Заповіт“ Тараса Шевченка у вико-
нанні Народної хорової капели студен-
тів „Гаудеамус“ (керівник та головний 
дириґент Роман Дзундза) розпочав 
урочистість. Студенти також виконали 
твори „Садок вишневий коло хати“ і 
„Наша дума“.

Цьогоріч головною тематикою 
вечора, окрім традиційної громадсько-
патріотичної, стала ще й просвітниць-
ка. Основний тон свята своїм виступом 
задала голова Товариства „Просвіта“ 
Львівської політехніки професор Хрис-
тина Бурштинська, наголосивши на ве-
личезному значенні постаті Шевченка 
для історичного розвитку України. 

Христина Василівна розкрила ма-
ловідомого Шевченка-художника крізь 
призму його творчости у Петербурзі 
— період великого інтелектуального 
росту, творчих шукань, навчання в 
академії мистецтв.

— У столицю бундюжної імперії 
Шевченко привіз цілий світ україн-
ської мови, її дивовижне багатство, 
іскрометність, приказки і прислів’я, 
незнищенний колорит, десятки шедев-
рів народних пісень, дум, які вводили 
у високий світ українського неба всіх, 
хто до нього долучався, — наголосила 
у своєму виступі просвітянка.

Особливо багатим Шевченківський 
вечір був на пісенне наповнення, яке 

створило надзвичайну атмосферу свя-
та. Дівчата із Народної хорової капели 
бандуристок „Заспів“ (художній ке-
рівник і дириґент Христина Залуцька) 
виконали пісню „Моління“ (викликала 
особливе захоплення публіки) та „За-
біліли сніги“.

Ліричність у свято внесло него-
лосне звучання „Плавай, плавай, 
лебедоньку“ та „Сонце заходить“ 
у виконанні Народного камерного 
вокального ансамблю „Аколада“ (ху-
дожній керівник та головний дириґент 
Володимир Савицький). А осучаснені 
версії мелодій „Бандуристе, орле си-
зий“ та „Пливе човен“ і своєрідність 
співу гурту „Ойкумена“ додали пев-
ного колориту.

Жодна урочистість у Політехніці не 
минає без співу Народного чоловічого 
хору „Орфей“ (художній керівник та 

дириґент Володимир Вівчарик). На 
святі вони виконали „Огні горять“ та 
„Лічу в неволі“.

Соло „Ой одна я, одна“ виконала 
лавреат міжнародних та всеукраїн-
ських конкурсів, хормейстер народної 
хорової капели „Гаудеамус“ Ірина 
Дзундза (партія фортепіяно — Ірина 
Биць).

Цікавим відкриттям став учасник 
цьогорічного конкурсу Шевченків-
ських читань першокурсник ІГСН На-
зар Домбровецький, який прочитав 
інтерпретацію „В казематі“. Ще одна 
конкурсантка цього конкурсу, сту-
дентка першого курсу ІНПП Анастасія 
Кравченко, прочитала  „Наймичку“. 
Як завжди, чуттєво виступили учасни-
ки Народної театральної студії „Хочу“ 
Софія Чорук та Антоній Мельник. 
Вони прочитали уривок із драматич-
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Хоча це не найголовніше. 
Важливо, що молодь лю-
бить Шевченка, а це видно 
було передовсім за внутріш-
нім налаштуванням їхніх 
молодих душ.

Журі конкурсу (завідувач 
кафедри менеджменту пер-
соналу та адміністрування 
ІНЕМ Галина Захарчин, голо-
ва ради Товариства „Просві-
та“ Христина Бурштинська, 
директор Народного дому 
„Просвіта“ Степан Шалата, 
керівник відділу молодіж-
ної політики та соціяльного 
розвитку Володимир За-
луцький, представник ко-
легії та профкому студентів 
і аспірантів, голова оргкомі-
тету „Весни Політехніки“ Ан-
дрій Євстєгнєєв, в. о. голови 
студентського об’єднання 
„Молода Просвіта“ Наталя 

Прокіп та автор цих рядків) 
оцінювало конкурсантів за 
5-ма критеріями: знання 
твору напам’ять, художні 
особливості, інтерпретація, 
артистизм та культура мов-
лення. Найвищою оцінкою 
від одного судді могло бути 
50 балів.

Отже, про тих, хто на-
близився до максимуму. 
Переможці, які отрима-
ють винагороди від сту-
дентського профкому — це 
пластун Назар Домбро-
вецький (І місце, „В казе-
маті“, ІГСН, 1 курс), Юлія 
Шпилюк (ІІ місце, „У неділю 
не гуляла“, ІБІД, 2 курс) та 
Анастасія Кравченко (ІІІ 
місце, „Наймичка“, ІНПП, 1 
курс). Якщо Назар вразив 
усіх прекрасною інтерпре-
тацією та власними пере-
живаннями, то Юля надала 
поезії сучасної молодіжної 
мелодики, і тим самим зро-
била її живою, як весняний 
струмок. Настя ж довела, 
що розуміння Шевченка 
українською молоддю єди-
не у всій країні (дівчина 
приїхала на навчання з 
Луганщини).

Чотири грошові премії 
від Товариства „Просвіта“ 

справедливо заслужили 
Тарас Гись (І місце, „Пса-
лом 93“, ІГСН, 4 курс), Пав-
ло Петрик (ІІ місце, „До 
Основ’яненка“, ІХХТ, 3 курс), 
Стелла Спаська (ІІ місце, 
„Сова“, ІНЕМ, 4 курс) та Со-
фія Войцехівська (ІІІ місце, 
„Великий льох“, ІНПП, 1 
курс).

Ще кілька студентів, зав-
дяки яким на конкурсі про-
звучали твори на громадян-
ську тематику, отримають 
квитки на дві особи в театри 
Львова від тижневика „Ау-
диторія“ і книги від Товари-
ства „Просвіта“.

Усім учасникам конкурсу 
організатори — Товариство 
„Просвіта“, „Молода Про-
світа“ та студентський про-
фком — на згадку про участь 
у ньому подарували значки 
із зображенням Тараса Шев-
ченка.

Анна ГЕРИЧ

→ Закінчення. Початок на 3 с.

шевченківські читання

„Кобзар“ по-молодому

ної поеми Любові Забашти „Тернова 
доля“. 

Надзвичайним став виступ віднов-
леного Народного симфонічного ор-
кестру (художній керівник та голов ний 
дириґент Назарій Яцків). Музиканти 
виконали увертюру до опери „Назар 
Стодоля“, арію Галі з цієї опери (со-
лістка — Олеся Бубела), баладу „Гнат“ 
(соліст — Олександр Форкушак).

Апогеєм вечора стала кантата 
„Хустина“ у виконанні лавреата все-
українських та міжнародних конкурсів 

Ірини Дзундзи та заслуженого артиста 
України Олега Лихача, „Гаудеамусу“ 
та „Орфею“ під супровід оркестру 
(дириґував Назарій Яцків). Цей над-
звичайний виступ викликав особливе 
захоплення присутніх — глядачі вітали 
артистів оплесками стоячи, з окликами 
„браво!“.

Завершився вечір симфонічною 
поемою-фантазією „Реве та стогне 
Дніпр широкий“ у виконанні зведеного 
хору під супровід оркестру. Присутні 
слухали пісню стоячи. 

Море оплесків, подяк та бурхливі 
обговорення виступів артистів, які 
тривали і після закінчення вечора, ста-
ли свідченням того, що свято справді 
вдалося.

Режисер та постановник свята — 
заслужений працівник культури Укра-
їни, голова Народного дому „Просвіта“ 
Львівської політехніки Степан Шалата. 
Провела вечір студентка п’ятого курсу 
ІНПП Соломія Максимович. 

Наталія ПАВЛИШИН

[•] Назар Домбровецький

[•] Олег Томіцький

[•] Тарас Гись [•] Павло Петрик
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„Сьогодні Україна, без пе-
ребільшення, постала на 
шевченківському моноліті 
духу, думки, слова.“ 

М. Жулинський

Шевченко — геній духу, 
геній думки, геній слова. 
Велич його духу вилива-
лася в силу думки, яку він 
вкладав у Слово. Він, наче 
Прометей, приніс людям 
вогонь.

Він народився і жив у 
важкі часи, коли людей 
гнобили і фізично, і мо-
рально. Так, звісно, при-
мусову каторжну роботу 
ще так-сяк можна стерпіти, 
хоч це було надзвичайно 
важко, але вбивство душі, 
як людської, так і народу за-
галом, — страшенний зло-
чин, якого Шевченко не міг 
пробачити. Тому він обрав 
шлях протистояння, шлях 
пошуку істини і ренесансу 

духу народу. Своїми дум-
ками, так майстерно вкла-
деними у слова, Шевченко 
надихав народ на думку, на 
свідомий спротив, піднімав 
з колін, робив щось майже 
неможливе.

Тарас Григорович — це 
людина, просякнута орга-
нічним духом патріотизму, 
натхненна жагою до по-
кращення життя українців, 
керована думкою про про-
тистояння несправедли-
вій системі. Це людина, в 
серці якої палало вогнище, 
іскри з якого вона розда-
вала людям, насичуючи 
ними свою творчість, зі-
гріваючи й надихаючи їх 
на боротьбу.

Тарас Шевченко — ве-
ликий архітектор і будів-
ничий. Хоч єдиною, але 
надзвичайно прекрасною 
його спорудою була й досі 
триває побудова ще не 

викінченого будинку з на-
звою „Україна“. Спершу 
Шевченко спроєктував цей 
будинок, тобто накреслив 
план ментальности нашо-
го народу. Потім заклав 
фундамент, тобто розви-
нув наш дух, волю і мову. 
Своїми настановами підго-
тував цемент для побудо-
ви цілісної України. Ми ж 
маємо стати цеглинками, 
з’єднаними цим цемен-
том. Також він дав нам 
вікна —  вікна у щасливе 
майбу тнє. А ле ми змо-
жемо припасувати їх до 
будинку лише за умови, що 
добудуємо його правильно 
і він буде міцний. Сам же 
Шевченко послугує дахом, 
який довіку захищатиме 
нас від негоди, і в цьому 
будинку нам завжди буде 
тепло й затишно. У мріях 
Тараса цей будинок мав 
стати не просто спорудою, 

а нашим спільним домом, 
оселею — осередком на-
шої нації.

Наукою доведено, що 
орел піднімається значно 
вище, коли летить проти 
вітру. Так і з Тарасом Шев-
ченком. Він піднявся високо 
понад хмарами, рухаючись 
проти несправедливости. 
Він і досі міцнокрило ширяє 
над Україною, вболіваючи 
за її долю. 

Ольга БУДЖАК, 
студентка другого 

курсу ІКНІ Львівської 
політехніки, 

переможниця 
університетського 

конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика

[сусПІЛьсТвО]

Вся Україна, від найбільших міст 
до найменших сіл, 9 — 10 берез-

ня вшановувала пам’ять видатного 
поета і художника, символу нашої 
держави — Тараса Шевченка.

Масштабні заходи святкування 
198-ї річниці від дня народження ве-
ликого Кобзаря відбулися 9 березня 
у Каневі. Тут у рамках урочистостей 
Президент України Віктор Янукович 
вручив найвищу в Україні творчу від-
знаку за вагомий внесок у розвиток 
культури та мистецтва — Національну 
премію імени Тараса Шевченка лавре-
атам 2012 року. Церемонія вручення 
відбулася в Канівському літературно-
меморіяльному музеї ім. Т. Шевченка.

Урочистості відбулися в столиці на-
шої держави. Представники державної 
влади, політичних партій, громад-
ськости поклали квіти до пам’ятника 
Кобзареві. Символом єднання всієї 

України стали заходи, які провели 
об’єднані опозиційні сили у всіх реґі-
онах держави. 

У Львові 9 березня керівництво об-
ласти та міста, львів’яни поклали квіти 
до пам’ятника Тарасові Шевченку. У 
рамках святкових заходів відбулася 
урочиста академія у Львівському на-
ціональному академічному театрі 
опери та балету ім. С. Крушельницької. 
Протягом двох тижнів у навчальних 
закладах міста тривають відкриті 
уроки, виховні години, бесіди, літе-
ратурні вечори, перегляд фільмів та 
книжково-журнальні виставки, при-
свячені Кобзареві.

А в Чернівцях 6 березня презен-
тували двомовний „Кобзар“ Тараса 
Шевченка, який видали українською 
і румунською мовами (переклав тво-
ри Шевченка румунський поет Іон 
Козмей).

Н. П.

вінок шани

Шевченко об’єднує націю

студентськими устами

Україна як дім національного буття

Пропонуємо увазі читачів конкурсний твір студентки Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки Ольги Буджак
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наш календар

15 березня — Всесвітній день захисту 
прав споживача.
21 березня — Всесвітній день поезії.

Пам’ятні дати
15.03.1668 — гетьманом України об-
рано Дем’яна Многогрiшного.
15.03.1939 — проголошення самостій-
ної Карпатської України.
16.03.1664 — у Корсуні поляки стра-
тили українського гетьмана Івана Ви-
говського.
16.03.1787 — народився Ґеорґ Симон 
Ом, німецький фізик, який відкрив 
основний закон електричного струму.
16.03.1882 — народилася Христина 
Алчевська (донька), українська поетеса 
i педагог.
16.03.1896 — помер Петро Ніщин-
ський, український композитор, поет 
i перекладач.
17.03.1847 — народився Федір Вовк, 
український антрополог, етнограф, 
археолог.
17.03.1874 — народився Авґустин Во-
лошин, Президент Карпатської України.
17.03.1917 — у Києві створено Укра-
їнську Центральну Раду — парламент 
України на чолі з Михайлом Грушев-
ським.
18.03.1913 — у Львові створено вій-
ськове формування Українських січо-
вих стрільців.
19.03.1864  — народився Василь 
Липкiвський, натхненник відродження 
УАПЦ та її перший духовний провідник, 
митрополит.
19.03.1895 — народився Максим Риль-
ський, український поет, перекладач, 
культурний i науковий діяч.
19.03.1900 — народився Фредерік 
Жоліо-Кюрі, французький фізик, лав-
реат Нобелівської премії.
19.03.1918 — відбулося перепоховання 
загиблих під Крутами бійців Студент-
ського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна Кос-
тенко, сучасна українська поетеса, 
авторка збірок „Над берегами вічної 
ріки“, „Неповторність“, роману у віршах 
„Маруся Чурай“.
20.03.1632 — народився гетьман Укра-
їни Іван Мазепа.
20.03.1828 — народився Генрик Ібсен, 
норвезький драматург, автор драма-
тичної поеми „Пер Ґюнт“.
21.03.1627 — народився Захарія Ко-
пистенський, український письменник, 
культурний i церковний діяч.
21.03.1685 — народився Йоґанн Се-
бастьян Бах, німецький композитор і 
орґаніст-віртуоз.
21.03.1727 — помер Ісаак Ньютон, 
англійський математик і фізик, автор 
„Математичних начал натуральної 
філософії“.
21.03.1942 — померла Ольга Кобилян-
ська, українська письменниця.

У понеділок, 12 березня, в рамках 
семінару „НАТО: зміцнення без-

пеки через співпрацю“ студенти та 
викладачі ІГСН Політехніки зустрілися 
з Надзвичайним та Повноважним 
Послом Естонії в Україні Лаурі Леппі-
ком. Гість розповів про досвід Естонії 
на шляху до ЕС і НАТО та про те, що 
отримала країна після інтеґрації з 
цими структурами.

Естонія входить в ЕС, Еврозону і 
Шенгенську зону. Вже вісім років є 
членом Північноатлантичного альянсу, 
і нині бере участь у кампанії в Афганіс-
тані, співпрацює з иншими країнами 
Прибалтики в напрямі оборони авія-
простору тощо. За словами дипломата, 
для Естонії членство в НАТО є запору-
кою захисту від потенційних загроз, 
гарантує безпеку і стабільність, що є 
передумовою для економічного роз-
витку, зростання інвестицій. До того 
ж, це дає змогу країні брати участь у 
прийнятті того чи иншого рішення, а 
не чекати, що його нав’яжуть ззовні.

Щодо евроінтеґрації, це — „дов-
гий і складний шлях“ (від Угоди про 
асоціяцію між Естонією та ЕС на сам 
вступ у ЕС естонці чекали десять ро-
ків), але це все одно не перекреслює 
мети, наголосив Посол. Та, каже, для 
її досягнення потрібне чітке розуміння 
пріоритетів і щоденна копітка праця.

У рамках семінару подібні зустрічі 
провели і в инших вишах Львова, а в 
ЛНУ ім. І. Франка відбувся телеміст зі 
штаб-квартирою НАТО у Брюсселі.

І. Ш.

Чи знаєш ти, що Корпус Миру засно-
вано пів століття тому з метою про-
фесійного обміну та порозуміння між 
людьми різних національностей і куль-
тур? Що вже понад 20 років організація 
діє в Україні і що тут нині працює 450 її 
добровольців?...

Ти можеш дізнатися більше. 23 
березня об 11.00 у 226-ій авдиторії 
головного корпусу Львівської політех-
ніки відбудеться прес-конференція, у 
якій візьмуть участь реґіональний ме-
неджер Корпусу Миру Оксана Шабас, 

волонтери Бен Хог і Байрон Вільямс, 
директор ІГСН Львівської політехніки 
Ярина Турчин і завідувач кафедри іно-
земних мов Політехніки Наталія Мукан.

Одна з тем — проведення у Львів-
ській політехніці міжреґіонального 
семінару „Розвиток проєктної діяль-
ности“, в рамках якого представники 
навчальних закладів України, до-
бровольці Корпусу Миру обговорять 
технологію розвитку та управління 
проєктами.

І. Ш.

освітня програма

Відділ міжнародних зв’язків інформує

Освітній фонд „Перспективи“ організовує у Львові 16 березня презентацію 
програми „Навчання у Польщі“. 

Представники польських університетів нададуть інформацію про освіту в 
Польщі, розкажуть школярам та студентам про можливості навчання у державних 
і приватних вишах сусідньої держави. У 2008 році РП увійшла до складу Шен-
генськї зони, відповідно кожен український студент, навчаючись в одному з 450 
польських приватних чи державних вишів, може користуватись перевагами цієї 
системи. У Львівській політехніці зустріч розпочнеться о 14.00 у холі 4 корпусу.

Т. П.

чужий досвід

Довгий і складний шлях до безпеки

міжреґіональний семінар

Про Корпус Миру США в Україні
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Розповісти про проблеми студент-
ського середовища, почути ком-

петентні відповіді та поспілкуватися з 
ректором Львівської політехніки Юрі-
єм Бобалом 2 березня мали нагоду 
представники студентського самовря-
дування. У зустрічі також взяли участь 
проректори Дмитро Федасюк, Богдан 
Моркляник та керуючий справами 
Львівської політехніки Роман Корж. 

Розмову ректор розпочав із про-
позиції організовувати такі зустрічі 
принаймні раз на квартал, бо, незва-
жаючи на те, що знає про всі проблеми 
політехніків, йому бракує спілкування 
з молоддю, щоб відчувати студентське 
життя зсередини. 

Під час зустрічі обговорювали най-
різноманітніші питання: навчання та 
успішності студентів, умов проживання 
у студмістечку, якости та вартости хар-
чування у студентських їдальнях (зок-
рема, молодь попросила продовжити 
час роботи їдалень у студмістечку до 19 
години), оснащення навчальних корпу-
сів пандусами (зокрема 19 корпусу). 

Ректор поділився планами вирі-
шення тих та инших проблем і звер-
нувся до голів інститутських профбюро 
з проханням провести в студентських 
колективах роз’яснювальну роботу, 
щоб не виникало зайвого хвилюван-
ня щодо поселення в три студентські 
гуртожитки на період Евро-2012 іно-
земних вболівальників (до слова, 

такі зустрічі вже проводить житлово-
побутовий відділ студмістечка серед 
мешканців гуртожитків). Також розпо-
вів, що в студмістечку в цей час мешка-
тимуть ще й 620 студентів-політехніків, 
які будуть волонтерами під час чем-
піонату. У кімнатах, де поселятимуть 
гостей, мають змінити двері, частково 
меблі, білизну. 

Юрій Ярославович розвіяв хвилю-
вання студентів і щодо термінів скла-
дання сесії. Передовсім наголосив на 
тому, що всі іспити завершаться до 28 
травня, а ті, що матимуть заборгова-
ність за результатами сесії, зможуть 
її „погасити“ з 1 вересня, а впродовж 
трьох літніх місяців студенти відпо-
чиватимуть. 

Студенти запропонували на наступ-
ний навчальний рік запровадити вільні 
модульні тижні, що значно полегшило 
б їм підготовку до модулів. Ректор по-
обіцяв подумати, бо це питання потре-
бує окремого вивчення і обговорення. 

Говорили і про стипендії. Як на-
голосив Юрій Ярославович, Львівська 
політехніка — єдиний виш Львівщини, 

який вчасно і повністю виплатив сти-
пендію (у Політехніці 76% студентів 
державної форми навчання отримують 
стипендію). Щодо виплат індексації 
до стипендій, то ректор робитиме все 
можливе, щоб її студентам нарахову-
вали щомісяця. 

Молодь також цікавили перспекти-
ви стажування та навчання за кордо-

ном. Ректор наголосив на можливості 
реалізації студентської мобільності та 
запропонував міжнародному студент-
ському відділу Колегії та профкому 
тісніше співпрацювати з міжнародним 
відділом університету під керівниц-
твом проректора Юрія Рашкевича. 

Чимало запитань і коментарів 
викликало інтернет-обслуговування 
на території студмістечка та відпо-
відність ціни і якости надання послуг 
„Полінетом“. Ректор запропонував 
організувати зустріч представників 
органів студентського самоврядуван-
ня, студентських рад гуртожитків із 
працівниками „Полінету“ й обговорити 
всі проблеми. А щоб домовленості 
були дотримані, підписати угоду про 
термін їх виконання. 

Юрій Бобало поділився зі студента-
ми мрією — відремонтувати перехід 
від головного корпусу до 4, 1 і 6 на-
вчальних корпусів, щоб студенти могли 
переходити з одного приміщення в 
инше, не виходячи на вулицю. Тоді та-
кож уможливилася б реалізація запро-
вадження єдиної електронної картки, 
яка була б перепусткою в гуртожитки, 
навчальні корпуси та бібліотеки.

На завершення ректор подякував 
молоді за те, що у сорока авдиторіях 
Політехніки вони повісили портрети 
видатних українців та побажав успіху 
у навчанні та громадській діяльності. 
А також наголосив, що: „студентське 
самоврядування у Львівській полі-
техніці — найкраще в Україні, і це я 
стверджую, аналізуючи побачене в 
инших українських вишах“.

Від імени молоді голова Колегії 
і профкому студентів та аспірантів 
Богдан Поліщук подякував ректорові 
за зустріч і сприйняття органів студент-
ського самоврядування як соціяльного 
партнера. 

Наталія ПАВЛИШИН

студентське самоврядування

Зустрічі з ректором стануть регулярними

Львівська політехніка — єдиний виш Львівщини, 
який вчасно і повністю виплатив стипендію  
(у Політехніці 76% студентів державної форми 
навчання отримують стипендію).
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Студентські лідери 
України активно 

розпочали весну, яка 
традиційно є одним 
із найнасиченіших з 
точки зору студент-
ської активности пір 
року. Сорок представ-
ників студентських 
самоврядних орга-
нізацій із дванадця-
ти реґіонів України 
2 — 4 березня зібра-
лися у навчально-
оздоровчому таборі 
„Політехнік-2“ Наці-
онального університету „Львівська 
політехніка“ (смт. Славське, Львів-
ська область), щоб взяти участь у 
семінар-нараді органів студентського 
самоврядування щодо актуальних 
студентських проблем.

Цьогорічна зимова семінар-нарада 
традиційно формувалася з освітньо-
просвітницької частини у формі тре-
нінґів, семінарів та круглого столу, 
а також рекреаційно-розважальної 
частини — катання на лижах, санках 

гірськими спусками. Під час семінар-
наради студенти обговорили існуючі 
проблеми студентської спільноти Укра-
їни, нові редакції Закону України „Про 
вищу освіту”, шляхи впровадження 
ефективних механізмів працевлашту-
вання студентів та випускників.

Організаторами заходу стали На-
ціональний студентський союз, Ко-
легія студентів і аспірантів Львівської 
політехніки спільно з Управлінням з 
питань сім’ї та молоді Львівської об-
ласної державної адміністрації.

Багато цікавого про вплив журна-
лістики на формування громадян-

ського суспільства змогли довідатися 
політехніки 1 березня під час зустрічі 
з генеральним продюсером телека-
налу ZIK Дмитром Добродомовим. 

Представив гостя проректор Львів-
ської політехніки Богдан Моркляник, 
наголосивши, що ця зустріч може 
стати доброю нагодою дізнатися про 
журналістику зісередини, особливо 
для тих студентів, які навчаються на 
цій спеціяльності і які в майбутньому 
зможуть втілити на практиці свої цікаві 
проєкти спільно з телеканалом.

Гість розповів молоді про пробле-
ми сучасної журналістики, назвавши 
основні: політизація та втрата довіри 
у суспільстві. Завданням журналісти-
ки, на думку Дмитра Добродомова, 
передовсім мусить бути створення 
прозорого інформаційного поля, без 
якого неможливе існування вільного 

суспільства. А загалом в українській 
журналістиці існує три проблеми: 
низький професіоналізм, погані умови 
роботи та відсутність результату жур-
налістської праці.

Не менше недоліків і в підготовці 
журналістів. Як зауважив Дмитро До-
бродомов, в наших університетах на 
факультетах журналістики недостатня 
практична база, особливо, якщо по-
рівнювати із закордонною підготов-
кою, де для журналіста-початківця 
важливіше набути досвід, ніж заро-
бити гроші. За його спостереженнями, 
молодь не має бажання рухатися впе-
ред. Тоді, як бажання — визначальний 
чинник у здобутті успіху в будь-якій 
діяльності.

Гість відповів на запитання при-
сутніх, поділився думками про проб-
леми журналістики та перспективи її 
розвитку. 

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Нову спробу усвідомити історичну 
роль Закарпаття для україни та 
Центрально-східної Европи загалом 
представили у документальному 
фільмі „срібна Земля. Хроніка 
карпатської україни 1919 — 1939“. 
Фільм кіностудії Invert Pictures і „За-
хідноукраїнського центру історичних 
досліджень“ — ґрунтовне досліджен-
ня історії Закарпаття періоду 1919 — 
1939 рр., підсилене вичерпними 
оповідями очевидців, маловідомими 
документами. У Львові покази філь-
му відбуваються 15 — 20 березня у 
„Кінопалаці“ (вул. Театральна, 22) та 
„Кінопалаці ім. Довженка“ (пр. Чер-
воної Калини, 81).

у Національному музеї-меморіялі 
жертв окупаційних режимів „Тюрма 
на Лонцького“ 5 березня відбувся 
вечір пам’яти Головнокомандувача 
уПа Романа шухевича. Презентували 
там також кліп про УПА „Ми — Тра-
ва“ на однойменну пісню гурту Н-Три.

у Нью-Йорку 7 березня пішла з життя 
журналістка, письменниця, перша 
жінка на посаді голови Головної 
пластової ради Ольга кузьмович. За 
здобутки і внесок у пластову роботу 
її двічі нагороджено Орденом св. 
Юрія в золоті. О. Кузьмович була 
онукою Степана Федака (адвока-
та, директора банку „Дністер“). Її 
мати — Олена Федак-Шепарович — 
мала двох сестер, одна з них стала 
дружиною Євгена Коновальця, 
друга — Андрія Мельника, який був 
хресним батьком Ольги. 

10 березня помер голова Проводу 
українських націоналістів микола 
Плав’юк — останній президент уНР 
у вигнанні. У серпні 1992 р. Микола 
Плав’юк під час урочистого засідан-
ня Верховної Ради України передав 
грамоту УНР Президентові України 
Леонідові Кравчуку із взаємоузго-
дженим формулюванням, що прого-
лошена в 1991 р. республіка Україна 
є правонаступницею УНР.

у світі 12 березня відзначили День 
свободи слова в Інтернеті. Вперше 
цей день провела у 2008 році між-
народна організація „Репортери без 
кордонів“, яка діє під патронатом 
ЮНЕСКО, щоб привернути увагу гро-
мадськости до проблеми вільного 
доступу до мережі в усьому світі.

За матеріялами інформаґенцій

виїзний семінар

Молодіжні лідери активно 
розпочали весну

цікаві зустрічі

Проблеми сучасної журналістики
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― Наш музей має 
давні традиції співп-
раці зі Львівською по-
літехнікою. По-перше, 
у 1920 — 30-х роках у 
приміщенні музею ді-
яла мистецька школа 
О. Новаківського, яка 
з 1923 року до почат-
ку 1925-го (а це час її 
розквіту) була одним 
із факультетів Україн-
ської (таємної) високої 
політехнічної школи — 
складової Львівського 
(таємного) українського 
університету. О. Нова-
ківський був деканом факультету, що-
денно мав заняття. Тут викладали про-
відні митці та вчені, а двічі на місяць 
всесвітню історію мистецтва учням 
читав Митрополит Андрей. Як згадував 
один із учнів школи Святослав Гордин-
ський, це були незабутні роки їхнього 
молодечого Sturm und Drang-у“ — час 
мрій про велике майбутнє. У школі 
панувала атмосфера ентузіязму і лю-
бови до мистецтва, сюди сходилася 
творча молодь, частими гостями були 
представники інтеліґенції. Після Другої 
світової війни учні, рятуючись від ре-
пресій, змушені були еміґрувати у різні 
країни, де й втілювали перейняті від 
О. Новаківського принципи: серйозне 
ставлення до фахової освіти, прекрасне 
розуміння художньої форми, а також 
громадянські почуття, розуміння відпо-
відальности за майбутнє свого народу.

У 1972 році, до століття від дня 
народження О. Новаківського, у при-
міщенні школи відкрито музей. І далі 
маємо зв’язки з Політехнікою, зокре-
ма, проректором Богданом Моркляни-
ком і начальником відділу молодіжної 
політики Володимиром Залуцьким. 
Університет підтримує наші видання, 
найактивнішими відвідувачами музею 
серед студентів є саме політехніки, 
приходять і викладачі. 

― Ви охарактеризували Нова ків
ськогопедагога. А чим особливий 
його художній світ?

― Насамперед вра-
жа є  м а с ш т а б н і с т ь 
його мислення. Це 
художник-мислитель, 
який торкався склад-
них світоглядних, філо-
софських матерій, що 
було зовсім новим у 
тогочасному мистецтві 
Галичини. Скажімо, у 
композиції „Втрачені 
надії“ він малює себе 
і свою дружину над 
труною дитини — так 
осмислює вічну драму 
людського існування 
та перемогу творчого 

духу над смертю. Або його „Ангел 
смерти“ — це своєрідний реквієм за 
Січовим стрілецтвом, яке полягло в бо-
ротьбі за Україну в першій світовій. Ам-
біцією О. Новаківського було виявити в 
малярстві не те, що він бачив, що гарне 
і живописне, а незриме, незображаль-
не, тобто духовну матерію. Тому він 
вдавався до символіко-алегоричної 
мови: за характером мислення він 
символіст, і символ відкривав йому, 
як казав І. Франко, вікно у великий світ 
значень. У доробку О. Новаківсько-
го — чотири монументальні панно для 
Вищого музичного інституту ім. М. Ли-
сенка у Львові: Україна-матір надихає 
своїх діточок до творчости, науки, 
взаємної любови. Малярське рішення 
цих панно було цілком нове — дихало 
здобутками епохи модерну (сецесії), 
вражало монументальністю форм.

О. Новаківський — один із перших 
художників із державницьким мис-
ленням, йому належить низка творів 
національно-патріотичного характеру. 
У серії „Пробудження“ в образі молодої 
жінки з крилами він втілив Україну, ко-
тра воскресає, пробуджується з рабства 
й духовного сну до вселюдських ідеа-
лів. Звертався і до героїчних сторінок 
минулого — княжої, козацької темати-
ки. Тож Новаківський був співтворцем 
національної ідеології. Почував себе 
пророком, якому дано бачити і відчу-
вати більше, ніж иншим, чувся покли-
каним говорити від імени свого народу 

і про народ. Одна з тогочасних критиків 
Ліна Федорович-Малицька писала, 
що в жодного художника 1920-х років 
українська дійсність не відбилася так 
яскраво, як у О. Новаківського. Він 
уміло передав тогочасні суспільні на-
строї. Скажімо, його „Олекса Довбуш“ 
— це вираз ностальгії за незалежною 
особистістю, сильним лідером, госпо-
дарем на своїй землі.

О. Новаківський — одна з чільних 
творчих постатей не лише для Галичи-
ни. Він є дитям цілої України: походить 
з Вінниччини, навчався в Одесі, а по-
тім у Кракові, а з 1913 і до кінця життя 
жив і працював у Львові. І хоч творча 
атмосфера Кракова дуже імпонувала 
юнакові, а знакові постаті польського 
символізму, як Станіслав Пшибишев-
ський, Станіслав Виспянський, Яцек 
Мальчевський, Ян Матейко були взір-
цем для нього, проте він не став епіго-
ном, а переплавив засвоєний досвід 
крізь призму української дійсности та 
ідеї. Зумів поєднати два світи — Схід 
і Захід — і виробив власну символіко-
експресивну художню мову. З самого 
початку О. Новаківський взяв високий 

у майстерні художника

До 140-ліття від дня народження Олекси Новаківського у Національному музеї у 
Львові діє виставка „Образ жінки у творчості Олекси Новаківського“. 40 років 

святкує і художньо-меморіяльний музей митця (всі політехніки знають цю червону 
будівлю на вулиці Листопадового Чину, 11). О. Новаківський і Політехніка — саме 
з цієї теми розпочалась наша бесіда із завідувачем музею, мистецтвознавцем 
Любов’ю волошин

Метафізика cвятоюрського мага

[•] О. Новаківський. Багатство україни. 
Олія, 1917 р.

[•] О. Новаківський. 
автопортрет. Олія, 1911 р.
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старт і завжди напружено шукав влас-
ний малярський вислів. Його творчий 
акт був подібний на медитацію: малю-
вав у стані сильної душевної напруги, 
переживав справжні творчі муки. Не-
дарма учні називали його cвятоюрським 
магом.

— У нього є чимало автопортретів і 
ціла галерея портретів…
― Так, це портрети визначних людей, 
як Олександр Барвінський, Андрей 
Шептицький. Взагалі постать Митропо-
лита Андрея — одна з наскрізних у його 
творчості. Мистець із вдячністю малю-
вав свого мецената: саме Митрополит, 
відчувши у випусникові Краківської 
академії мистецтв перспективну твор-
чу особистість, запросив його у 1913 
році до Львова, дав змогу працювати в 
чудовій майстерні, фінансово підтриму-
вав. Як на мене, й донині ніхто не зумів 
краще, ніж О. Новаківський, передати 
образ великого гуманіста і духовного 
пастира нашого народу.

— Що заплановано до цьогорічних 
ювілеїв?
― Підготували до друку путівник по му-
зею, а 14 березня у Національному музеї 
відкрилася велика виставка „Образ 
жінки у творчості Олекси Новаківського“. 
Справа в тому, що свої наймасштабніші, 
глибокі задуми художник втілював саме 
через алегоричний образ жінки. На ви-
ставці представимо твори-роздуми про 
Україну (зокрема серію „Пробуджен-
ня“), велику галерею жіночих портретів, 
твори, присвячені дружині митця Анні-

Марії, котра була для нього добрим 
ангелом і своєрідним доповненням до 
його еґоцентричної натури.

— Свого часу Ви висловлювали бажан
ня відкрити експозицію творів учнів 
Олекси Новаківського…
― Його учні — це покоління, яке нині 
відходить. Дехто, як Іванка Нижник із 
Франції, Святослав Гординський зі США, 
Мирослав Левицький із Канади вже пе-
редали свої твори в Україну. Поступово 
Національний музей згромаджує їхні до-
робки, і вже є достатньо матеріялу для 
окремої галереї. Логічно, щоб ці твори 
були представлені саме в приміщенні 
музею О. Новаківського. Та, очевидно, 
перш за все треба було б вирішити про-
блему з вивільненням другої половини 
будинку музею. 

Спілкувалась Ірина ШУТКА

коротко

З 6 до 11 березня в музеї ідей 
відбувався тиждень актуальної 
музики. Виступило десять вико-
навців із України та з-за кордону, 
що працюють у різноманітних су-
часних стилях — від неокласики, 
ембієнту, idm, пост-року, дарк-
фолку до ліричної авторської 
акустичної музики. Розпочинався 
тиждень заходом „Електрифіка-
ція підвалу“, який зібрав відо-
мих учасників інтелектуальної 
електронної сцени зі Львова й 
Росії, а завершився акустичним 
вечором британського музиканта 
Тома Морріса.

кав’ярня-галерея „штука“ оголо-
сила фотоконкурс „1894 — 2012 
роки — футбольне століття в 
кадрах“. До 30 квітня галерея 
збиратиме світлини, на яких за-
карбовано миті з минулого укра-
їнського футболу. Журі конкурсу 
відбере найкращі роботи для 
виставки, що триватиме з 1 до 
30 червня у кав’ярні. Переможців 
визначать за результатами голо-
сування відвідувачів виставки і 
нагородять коштовними призами.

у рамках проєкту „Нічний Львів“ 
у палаці Бандінеллі відбувся 
показ уривків вистави „Оскар 
і рожева пані“. Режисером по-
становки є директор Львівського 
академічного театру імени Леся 
Курбаса Олексій Кравчук. Після 
безкоштовного перегляду виста-
ви глядачі мали змогу оглянути 
експозиції музею.

у галереї „Coralli“ відкрито 
персональну виставку Дарії 
альошкіної, а в „Зеленій ка-
напі“ — виставка подружжя 
сергія та Ніни Резніченків. Дарія 
Альошкіна представила на ви-
ставці два матеріяли — камінь 
та папір, тож і назва експозиції 
відповідна — „Камінь — Ножи-
ці — Папір“. Мисткиня поєднала 
вічне і плинне, тверде і м’яке, 
відрізаючи зайве ножицями. 
Гармонійний творчий дует Сергія 
та Ніни Резніченків представ-
ляє проєкт „R+R“, де красивий 
живопис із зрозумілим сюжетом 
вдало поєднується зі спонтан-
ним, ірраціональним, який тяжіє 
до абстракціонізму.

За матеріялами інформаґенцій

Художньо-меморіяльний музей 
Івана Труша оголошує літературно-

журналістський конкурс „Трушівське 
перо“.

Для участи у конкурсі потрібно по-
дати публіцистичну статтю на тему: 
„Іван Труш у контексті української та ев-
ропейської культури“ або літературний 
(поетичний чи прозовий) твір на тему 
„Слідами мандрів Івана Труша“. 

Вказати (обов’язково!) особисті 
дані: П.І.Б., вік, клас/курс, навчальний 
заклад/місце роботи, номінацію, в якій 
подається твір та контактний телефон. 

Обов’язкова реєстрація учасників у 
Художньо-меморіяльному музеї Івана 
Труша (м. Львів, вул. І. Труша, 28, кінцева 
трамваю № 2 на вул. Коновальця).

У конкурсі можуть брати участь тво-
ри на задану тему українською мовою, 
які раніше не були опубліковані, не 
більше однієї статті від особи в кожній 
номінації, обсягом не більше 2 сторінок 
друкованого тексту (інтервал 1,5). 

Роботи надсилати до 25 квіт-
ня 2012 року на адресу: Художньо-
меморіяльний музей Івана Труша, 
вул. Івана Труша, 28, м. Львів, 79057 
або на електронну скриньку: Trush-
museum@ukr.net (з поміткою „конкурс“).

Докладнішу інформацію можна 
дізнатися за тел.: (032) 237 04 63; 
(099) 26 91 222; (067) 14 51 942 чи за 
адресою: www.facebook.com/ Музей 
Івана Труша. Контактна особа: Люд-
мила Співак. 

увага: конкурс!

Трушівське перо

[•] О. Новаківський. азалія. Олія, 1914 р.

[куЛьТуРа]
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Розпочалося свято тра-
диційним підняттям Дер-
жавного прапора України й 
представленням поважних 
гостей — директорів інсти-
тутів, проректорів та ректо-
ра, який опісля виголосив 
коротку вітальну промову:

― Приємно бачити 
стільки студентів у цьо-
му залі, ― зазначив Юрія 
Бобало, ― згодом, напев-
но, доведеться орендувати 
новозбудований стадіон 
„Арена“ і там проводити по-
дібні заходи. Рік, що минув, 
збагатив Львівську політех-
ніку новими спортивними 

спорудами: до основних 
додався стадіон, басейн, 
зали — спортивна база ко-
лишніх „Трудових резервів“. 
Мені здається, що студенти 
Політехніки ліпше готуються 
до змагань, ніж студенти 
профільних закладів. Ви-
словлюю подяку студентам 
і викладачам, які в нелегких 
умовах досягають таких ви-
соких результатів.

Після оплесків на „сце-
ну“ вийшли студенти Пав-
ло Страшевський (ІТРЕ) й 
Вік торія Климаш (ІНЕМ) та 
налаштували зал на ритми 
віденського вальсу. Хвиля 

музики на цьому не закін-
чилася — наступний танець 
був білий — представниці 
бального танцю запросили 
до нього гостей. Згодом за-
відувач кафедри фізичного 
виховання професор Віктор 
Корягін оприлюднив імена 
тих студентів, які принесли 
університету славу своїми 
перемогами на спортивних 
аренах не лише области, 
України, а й світу. Найкра-
щих студентів, які торік ви-
конали нормативи майстра 
спорту й здобули инші ви-
значні перемоги, було на-
городжено преміями.

На середину залу по 
нагороди (цукерки, шам-
панське, кубки) й оплески 
виходили також представ-
ники найкращих команд, 
випускники-спортсмени, 
які впродовж навчання гід-
но захищали і багато хто ще 
й тепер захищає спортивну 
честь Львівської політех-
ніки, переможці Універсі-
яди-2011 серед інститутів 
і  серед професорсько-

викладацького складу та 
працівників університету. 
Для них і всіх присутніх на 
святі виступали ансамбль 
народного танцю „Вір-
ність“, духовий оркестр 
Військової академії сухо-
путних військ України іме-
ни гетьмана Петра Сагай-
дачного, збірні команди зі 
степ та спортивної аеробі-
ки, представниці художньої 
гімнастики, арт-балет „Тех-
ніка“ та студенти Львівської 
політехніки. Особливе за-
хоплення у залу виклика-
ли акробатичні номери 
у виконанні Захара Пуша 
й Олега Яблонського, а 
також виступи школи бо-
йового гопака та збірної 
команди університету з 
карате — то були цілі дій-
ства з демонстрації сили 
тіла й духу. Офіційність 
заходу суттєво порушило 
шоу „Боулінг“ ― директо-
ри інститутів змагалися у 
влучності вціляння м’ячем 
у пластикові пляшки з різ-
ними напоями, серед яких 
був головний приз ― пляш-
ка шампанського. Активна 
підтримка залу стимулюва-
ла їх до перемог ― пляшок 
під кінець турніру майже 
не зосталось…

Вечір пройшов динаміч-
но, весело й вселив опти-
мізм щодо нових спортив-
них здобутків спортсменів 
Політехніки у майбутньому.

Наталя ЯЦЕНКО

спортивний вечір

Свято сили та краси тіла й духу
Того останнього зимового вечора спортивний комп-

лекс Львівської політехніки гудів, як вулик — охочих 
подивитися на виступи найкращих студентів-спортовців 
університету, нагородження їх і викладачів, які сприяли 
високій результативності cвоїх підопічних чи мали й власні 
успіхи торік, зібралося дуже багато. Гості, прийшовши, не 
прогадали — підбиття підсумків спортивного 2011 року 
було жвавим і, до певної міри, феєричним.

Для участи у фестивалі просимо надсилати роботи 
будь-яких жанрів хронометражем не більше 5 хв. до 
13 квітня 2012 року.

За докладнішою інформацією звертайтеся до 
організаторів за тел. 0935949067.

Св
ітл

ин
и 

На
та

лі
 Я

це
нк

о

Вітаємо зі 60-річчям 

Леоніда Леонтійовича  
ПАСІРСЬКОГО.

Бажаєм неба без хмарин,
Ласкавих сонячних перлин,
Купатись в щасті та добрі
На довгі роки золоті…

Друзі

Многая літа!



Колектив кафедри механіки та автоматизації 
машинобудування та працівники науково-
дослідної лабораторії НДЛ-40 Інституту інже-
нерної механіки та транспорту Національного 
університету „Львівська політехніка“ з глибоким 
сумом сповіщають про раптову смерть на 86-му 
році життя колишнього професора кафедри, 
видатного ученого у галузі вібротехнологій

володимира Олександровича Повідайла.
(14.05.1926 — 05.03.2012)

За ініціятиви вченого у 1964 році було створено кафедру автома-
тизації та комплексної механізації машинобудівної промисловости 
(АКМ), якою він завідував до 1977 року і був науковим керівником 
НДЛ-40 до 1982 року.

З ім’ям В.  Повідайла пов’язана ціла епоха становлення і роз-
квіту вібротехнологій в Україні. У 60-х роках у стінах Львівського 
політехнічного інституту при кафедрі АКМ зародилась одна з най-
відоміших в СРСР — Львівська школа вібротехніки, яка виховала не 
одне покоління науковців. Для всіх її вихованців школа професора 
В.  Повідайла залишається аlma mater. Методики проєктування 
вібраційних машин успішно використовуються зараз і стали кла-
сичними, а унікальне обладнання, створене під його безпосереднім 
керівництвом, працюватиме ще багато років на благо України. 

Володимир  Повідайло — Людина, котра стала легендою за 
життя…

Колектив кафедри та НДЛ-40, працівники ІІМТ, колеги, учні та 
вихованці глибоко сумують з приводу важкої втрати і висловлюють 
щирі співчуття рідним та близьким.

вічна йому пам’ять.

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. №120229.
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[РЕкЛама Та ОГОЛОшЕННЯ]

Колектив кафедри теоретичної радіоелектроніки та радіовимірю-
вання ІТРЕ Львівської політехніки висловлює сердечне співчуття 
старшому викладачу кафедри Наталії Ігорівні Нестор та її родині з 
приводу тяжкої втрати — смерти батька

Ігора Івановича мотики.

Ректорат, дирекція Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій і кафедра систем автоматизованого проєктування Націо-
нального університету „Львівська політехніка“ зі сумом сповіщають 
про смерть професора кафедри САП

миколи-Ігора Івановича мотики
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив кафедри фізичної та колоїдної хімії ІХХТ Львівської по-
літехніки висловлює глибоке співчуття інженеру кафедри Тетяні 
Андріївні Ганишнюк з приводу тяжкої утрати — смерти чоловіка

анатолія.

Колектив Інституту підприємництва та перспективних технологій 
Львівської політехніки висловлює щирі співчуття заступнику 
директора Віктору Володимировичу Волошину з приводу тяжкої і 
непоправної втрати — смерти його батька

володимира Івановича волошина.
Схиляємо голови у скорботі і сумуємо спільно з родиною.

Дирекція та громадські організації Інституту енерґетики та систем 
керування Національного університету „Львівська політехніка“ 
висловлюють глибоке співчуття доценту кафедри теоретичної та 
загальної електротехніки Василю Івановичу Коруду з приводу тяжкої 
утрати — смерти 

матері.

Колектив кафедри теоретичної та загальної електротехніки Інсти-
туту енерґетики та систем керування Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює щире співчуття доценту кафедри 
Василю Івановичу Коруду з приводу тяжкої втрати — смерти його

матері.

профілактика

Місячник боротьби 
з туберкульозом

На Львівщині триває місячник боротьби з тубер-
кульозом під гаслом „Зупиніть туберкульоз, 

доки я живий“, присвячений Всесвітньому та Все-
українському дню боротьби із цим захворюванням 
(24 березня). 

Студенти Львівської політехніки у поліклінічному 
відділенні Львівської міської лікарні № 10 мають 
можливість пройти огляд лікаря та зробити флюо-
рографію.
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експрес-оголошення
вважати недійсними:  
утрачений диплом ДТ № 498249, виданий Львівським технікумом радіое-
лектроніки на ім’я Стружа Юрія Романовича;
утрачений диплом ВК № 30654098, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гнап Юлії Михайлівни; 
утрачену залікову книжку, видану Львівським національним університе-
том ім. І. Франка на ім’я Будинчука Антона Сергійовича;
утрачений диплом і додаток ВК № 41756707, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Полапи Оксани Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Яцик Андріани Василівни.



шевченківські дні у Львівській політехніці


