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слово до читачів

Любіть свою „Аудиторію“!

Д

орогий читачу! Саме
так звертаюся до Тебе,
бо за майже сорок літ праці
в студентській газеті кожен
з вас став для мене рідним
і дорогим. Та життя вимагає постійного оновлення
і періодично мусить відбуватися зміна поколінь.
Сьогодні я востаннє підписую до друку „Аудиторію“. Наступного тижня
у вихідних даних Ти вже
побачиш прізвище нового
головного редактора.

Я ж прощаюся з Тобою
з легким, світлим смутком
і радістю водночас. Щаслива, бо маю кому передати
справу свого життя — газету, в якій школу чесної,
моральної, професійної
журналістики пройшло не
одне покоління студентів
і випускників. Але це не
означає, що я покидаю своє
улюблене дітище. Я залишаюся в колективі молодої
команди редакції, щоб бути
для них порадником, ділитися своїм досвідом.
А сумно мені тому, що
в цих стінах минула моя
молодість, значна частина
життя. В редакцію цієї газети я прийшла в 1974 році
після закінчення факультету
журналістики Львівського
університету ім. І. Франка — без житла, без прописки, без досвіду. Львівська
політехніка дала мені той
перший необхідний соціяльний захист і простір

д ля професійного зростання. Тут я формувалася
як журналіст, редактор і
громадянин.
На цьому довгому шляху бувало всяке. Були хвилини тривоги, зневіри у
власних силах і сумнівів
у доцільності своєї праці.
А ле кожного тижня до
редакції приходили студенти й викладачі і запитували
свіже число газети. І забувалися кривди й образи,
бо головне для газети — її
читачі. І тоді я з новою
енерґією бралася за нові
важливі теми, шукала нові
форми подачі матеріялів,
нові стежки до сердець і
умів читачів. І кожен успіх
приносив радість і впевненість.
Були й об’єктивні труднощі, особливо на початку
становлення незалежної
України. Через фінансові
проблеми багато закладів
освіти закривало свої видання, а ті, що залишалися, трималися лише на
ентузіязмі журналістів і
добрій волі засновників.
Нові суспільно-економічні
відносини вимагали зовсім
иншого підходу до видання
газети, додаткових коштів,
повноважень, обов’язків
і відповідальности як засновника і видавця, так і
членів редакційного колективу.
Львівська політехніка
зберегла своє видання, бо
розуміла, „як много важить
слово“ і як воно потрібне
для розбудови держави,
для виховання фахівця і
громадянина. І наша газета
витримала всі випробування, з кожним роком все
більше утверджувалась і
розвивалася. З маленького
„Радянського ст удента“
вона стала великою „Аудиторією“, перемагала в
конкурсах міжнародних
фондів „Відродження“ та
„Євразія“ і тричі здобувала
ґранти на організаційний

і професіональний розвиток, не один раз ставала
переможцем престижних
конкурсів студентської преси в Україні.
За цими перемогами —
праця багатьох поколінь.
Адже молоді журналісти
гарт ували т у т свої крила і злітали в широкий
інформаційний простір, а
замість них приходили нові,
і все починалося спочатку.
Скільки їх — розумних і
талановитих! — перейшло
через шпальти студентської
газети і серця читачів! Вони
залишали після себе цікаві
рубрики й ініціятиви, які
ставали традиційними або
видозмінювалися новими
романтиками слова.
Досі пам’ятаю всіх студентів, які приносили в
редакцію свої перші вір
ші, фотографії, замітки і
статті. Тут здобували перший журналістський досвід
с т уденти-політехніки, а
нині професійні журналісти
Любко Петренко, Наталка
Кисіль, Надійка Кугук, Петро Яценко, Сашко Єрохин,
не кажучи вже про студентів ЛНУ імени І. Франка та
Академії друкарства.
Саме в нашій редакції
вперше у Львові під керівництвом доцента М. Проданюка розробила програму
комп’ютерного складання
газети і за її результатами
захистила дипломний проєкт Ірина Мамчур (1992 р.).
В редакції набувало першого професійного досвіду
верстання багато студентів
і випускників Політехніки. Сьогодні за матеріялами „Аудиторії“ виконують
практичні, курсові та дип
ломні роботи студенти ІГСН
та ІНЕМ.
Уже давно досвід „Аудиторії“ переймають инші
вишівські газети України
(від формат у, дизайну і
рубрикації до тематичного
наповнення і форми подачі
матеріялів), їхні редактори

звертаються до нас за досвідом і консультаціями,
передруковують у своїх
газетах статті з посиланням
на „Аудиторію“ (иноді навіть без посилання).
Це, звичайно, тішить.
Але є в мене й инші, досі
не реалізовані проєкти, які
потребують моєї праці. Їм
я хочу присвятити решту
життя. А газету передаю
своїм послідовникам, без
зайвої скромности — вихованцям моєї школи. Це
журналісти нового покоління, освічені й активні громадяни, виховані на справжніх
суспільних і культ урних
цінностях. Вони зуміють,
продовжуючи найкращі понад 65-річні традиції нашої
газети, творити видання
нової доби за вимогами
журналістики ХХІ століття.
Оглядаючись на прой
дений шлях, можу сказати,
що свої обов’язки перед
Львівською політехнікою і
своєю професією я намагалася виконувати сумлінно і
чесно. Навзаєм — завжди
відчувала сприяння й уважне ставлення до газети керівництва і всього колективу університету, підтримку
і любов читачів. Я вдячна за
довір’я і можливість стільки
літ працювати в одному з
найкращих закладів високої освіти України і надалі
залишатися в команді нашого університету.
І наостанок ще скажу:
не обов’язково полювати
за журавлем у небі — кожна
справа матиме успіх, якщо
робити її з любов’ю.
Любіть свою альмаматер, любіть свою професію, любіть свою „Аудиторію“!
Ярослава ВЕЛИЧКО,
головний редактор
освітнього студентського
тижневика „Аудиторія“,
член Національної спілки
журналістів України,
Відмінник освіти України
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знай наших!

Успішних молодих учених стало більше
ього року найкращих молодих
науковців у Політехніці — аж 15.
Адже наприкінці минулого року в Положення про щорічний конкурс було
внесено зміни, відповідно до яких
переможців відтепер визначають у
кожному навчально-науковому інституті університету.

Минулого четверга, 15 березня,
проректор з наукової роботи Львівської політехніки Зорян Піх запросив
найкращих молодих науковців на
неформальну зустріч у свій кабінет.
Зорян Григорович привітав їх із перемогою (урочисте вручення дипломів
відбудеться на найближчому засіданні
Вченої ради, а кожен переможець у
своєму інституті отримає премію у розмірі 2000 гривень). Він відзначив, що
серед переможців — один аспірант ―
Віталій Корендій (кафедра механіки та
автоматизації машинобудування ІІМТ),
один молодший науковий співробітник — Михайло Шпотюк (при кафедрі
напівпровідникової електроніки ІТРЕ),
три старші викладачі — Юлія Ідак (кафе-

Світлина Тетяни Пасович

Ц

дра дизайну та основ архітектури ІАРХ),
Юрій Голубінка (кафедра інженерної
геодезії ІГДГ) та Марина Стасевич (кафедра технології біологічно активних
сполук фармації та біотехнології ІХХТ),
один доктор наук — Назар Подольчак
(професор кафедри менеджменту і
міжнародного підприємництва ІНЕМ),
решта — доценти, кандидати наук:
Роман Хміль (кафедра будівельних
конструкцій та мостів ІБІД), Іван Хома
(кафедра історії України та етнокомунікації ІГСН), Роман Федоришин (кафедра автоматизації теплових і хімічних
процесів ІЕСК), Ігор Франів (кафедра

економіки довкілля і природних ресурсів ІЕПТ), Павло Денисюк (кафедра
систем автоматизованого проєктування
ІКНІ), Галина Клим (кафедра спеціялізованих комп’ютерних систем ІКТА),
Богдан Маркович (кафедра прикладної
математики ІМФН), Ірина Сняданко (кафедра психології, педагогіки та соціяльного управління ІНПП), Віктор Мандзяк
(кафедра гуманітарної підготовки ІППТ).
Старший колега запросив молодь
до неформального спілкування, закликав вносити свої пропозиції, щоб конкурс завжди відбувався об’єктивно, а
потім по-дружньому порадив молодим колегам активно використовувати молоді роки — швидко захищати
докторські дисертації, стажуватися за
кордоном, брати участь у якнайбільшій
кількості проєктів.
Заступник проректора з наукової
роботи Політехніки Лілія Жук заохотила учасників зібрання також бути активними відвідувачами сайту „Наука“,
щоб отримувати більше інформації
про конкурси, премії, гранти.
Тетяна ПАСОВИЧ

інженерні змагання

У

Львівській політехніці
12 — 16 березня пройшов локальний етап Всеевропейських інженерних
змагань, в якому взяли
участь найобдарованіші
студенти вишу.

Інженерні змагання четвертий рік поспіль проводить в Україні Міжнародна студентська організація
BEST. Вони мають три етапи:
локальний (відбувається в
Києві, Львові, Запоріжжі,
Вінниці), національний —
цьогоріч відбудеться в Києві
(беруть участь переможці
локальних етапів) та всеевропейський — пройде в
Загребі (Хорватія).
Як наголошують організатори, ці змагання дуже
актуальні для студентів,
оскільки вони отримують
можливість перевірити свої

знання та навички, здобути
більше досвіду, який зможе
допомогти їм у адаптації до
вимог роботодавця.
Цьогоріч львівські інженерні змагання стали
ще масштабнішими: окрім
вже відомих категорій Team
Design (моделювання чи
проєктування технічних
конструкцій за обмежений
час) та Case Study (вирішення аналітичних задач),
з’явилась ще одна, — ІТ
Competition (Львів — єдиний осередок, який проводить змагання в цій категорії).
— У Політехніці багато
студентів навчаються на
ІТ-спеціяльностях, то ж ми
вирішили, що треба використати цей потенціял. Тут
завдання формувалися з
двох етапів: алгоритмічне
програмування і програ-

Світлина Наталії Павлишин

Конкурс найвинахідливіших,
найрозумніших та найкмітливіших

мування для мобільних
платформ. Ця категорія —
пробна, тому не має инших
етапів, але якщо цей напрям
себе зарекомендує добре,
то будемо його проводити
наступні роки на всіх етапах, — розповів співорганізатор змагань, член органі-

зації BEST, другокурсник ІКНІ
Руслан Вороняк. — Загалом
для кожної категорії відбирали лише по шість команд,
звертаючи увагу передовсім
на знання англійської мови.
Бо, на жаль, часто буває, що
Закінчення на 5 с. →
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профорієнтація

коротко

Двері Політехніки були
відкриті навстіж…

М

инулої суботи сотні цьогорічних вступників та їхніх батьків
прямували до першого навчального
корпусу Львівської політехніки.
Найбільша зала університету була
заповнена майже вся. Хоча працівники Приймальної комісії не були
впевнені, чи вдасться зібрати велику авдиторію. Адже це був другий у
цьому навчальному році „День відкритих дверей“. Перший відбувся у
листопаді минулого року.

Світлини Андрія Савчишина

Правила прийому „висять“ на
сайті Політехніки, друкувалися у
кількох газетах. Здавалося б усі все
знають, усе всім зрозуміло... І тим
не менше запитання до відповідального секретаря Приймальної комісії
університету Олега Давидчака „сипалися“ одне за одним. Найбільше їх
було від студентів коледжів та їхніх
батьків. Олег Романович підтвердив,
що і цього року студенти коледжів,
які входять до структури університету і мають інтеґровані навчальні
плани, можуть вступати без ЗНО
на третій курс Політехніки. З инших
коледжів — на другий курс.
Цікавила вступників і річна оплата за навчання для контрактників.
Олег Романович сказав, що вартість
навчання з різних напрямів буде
оприлюднено до кінця березня. Він
прогнозує, що вона залишиться на
рівні минулого року, хіба що зросте
на індекс інфляції.
Було кілька запитань щодо військової кафедри. Її в університеті вже

немає. Але студенти, які вчаться у
Політехніці, можуть стати офіцерами
запасу в Академії Сухопутних військ
України імени Гетьмана Сагайдачного за контрактом.
У вестиб’юлі першого корпусу
виставлено стенди з докладною
інформацією про всі напрями і
спеціяльності кожного навчальнонаукового інституту. Але майже всі
вступники і батьки попрямували за
директорами інститутів для більш
предметної розмови про умови навчання і проживання у гуртожитках,
перспективи працевлаштування.
Ми вирішили приєднатися до
тих, кого зацікавив Інститут енергетики та систем керування. Його
очільник доктор технічних наук професор Орест Лозинський попередив
майбутніх студентів: „Вчитися у нас
важко, неабиякі вимоги до рівня
знань математики, фізики. Але майже сто відсотків наших випускників
знаходять роботу за спеціяльністю.
Адже енергетика була і залишається
провідною галуззю економіки будьякого реґіону…“
Орест Юліянович з гордістю показав гостям лабораторії з найсучаснішим електротехнічним обладнанням, яке безоплатно передали для
підготовки студентів провідні фірми
світу, зокрема, „Шнайдер електрик“,
„Мюллер“, „СВ Альтера“ та инші.
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ
(прес-служба Національного
університету „Львівська політехніка“)

Цього року на Львівщині рекордна
кількість охочих взяти участь у зов
нішньому незалежному оцінюванні.
За підрахунками Львівського реґіонального центру оцінювання якости
освіти, зареєстрованих для участи
в тестуванні в області вже майже
19 тисяч. А це на сім тисяч більше,
ніж минулого року, — повідомила
директор центру Лариса Середяк.
З метою забезпечення відкритости
та прозорости вступної кампанії у
2012 році, Львівська ОДА скерувала
листа керівникам вишів Львівщини
щодо залучення до складу при
ймальних комісій представників
органів студентського самовряду
вання. Підставою для цього стали
чисельні звернення з цього приводу
до управління з питань сім’ї та молоді ЛОДА органів студентського самоврядування, а також молодіжних
громадських організацій, зокрема
всеукраїнської молодіжної громадської організації „Національний
студентський союз“ та громадської
ініціятиви „Студентський захист“.
В Україні кількість жінок — докторів
наук збільшується швидшими тем
пами, ніж чоловіків, повідомила Дер
жавна служба статистики України.
Про це інформує спеціялізована соціяльна мережа „Українські науковці
у світі“. Відповідно до статистичних
даних, станом на 1 жовтня 2011 р. в
економіці України працювало 14895
докторів наук, що на 3,3% більше,
ніж на відповідну дату минулого
року. При цьому чисельність чоловіків збільшилась на 1,7%, жінок — на
8,8%. Середній вік чоловіків-докторів
наук на момент отримання диплома
становив 50 років, жінок — 46 років.
Львівська політехніка взяла участь у
Першому всеукраїнському форумі
„Освіта в ІТ-сфері в ХХІ столітті:
пріоритети, проблеми, рішення“,
який проходив 14 — 15 березня в
Одесі. Як інформує прес-служба
ЛМР, тематика форуму стосується
визначення шляхів та можливостей
співпраці компаній, вищих навчальних закладів та державних органів
у сфері підготовки ІТ-спеціялістів,
досягнення домовленостей про спів
працю між вишами та ІТ-компаніями,
а також розробку концепції розвитку
ІТ-освіти на найближчі роки.
За матеріялами інформаґенцій
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молода наука

Крок до вирішення соціяльних проблем
ирішити всі соціяльні проблеми, принаймні зробити крок
до цього“, — з такою настановою
завідувач кафедри соціології та соціяльної роботи Політехніки Лариса
Климанська привітала учасників ІІ
студентсько-аспірантської конференції „Соціологія — соціяльна робота
— регулювання соціяльних проблем“.
Наукова зустріч зібрала у Політехніці
на два дні — 16 — 17 березня —
майже сотню студентів з України та
Польщі
На урочистому відкритті з вітальним словом до учасників звернувся
декан заміського відділу Вищої школи
імени Б. Янскєго у Холмі доктор Рафал
Огродовчик. Директор ІГСН Ярина Турчин зауважила: молоді науковці „не
тільки бачать соціяльні проблеми, але
й знають, як їх вирішити“, і побажала,
аби їхні теоретичні пропозиції були реалізовані й дали позитивні результати.
А Лариса Климанська наголосила на
„об’єднавчому“ дусі наукової зустрічі:
— По-перше, ця конференція
об’єднує дві спеціяльності — соціологію і соціяльну роботу. Обидві
пов’язані зі соціяльними проблемами: соціологія діягностує, а соціяльна
робота намагається вирішувати їх.
Також зближуємо теорію і практику,
науковців і практиків, які є нашими
партнерами у підготовці фахівців. І
врешті, тут зустрілися представники
двох країн — України і Польщі.

Світлина Ірини Шутки

„В

Організувало захід наукове товариство студентів та аспірантів при кафедрі ССР. Так воно прагне підвищити
інтерес молодих дослідників до наукової діяльности, налагодити контакти й
комунікувати з иншими науковцями.
Аспірантка першого року навчання,
секретар оргкомітету конференції
Надія Домбровська каже:
— Успіх першої конференції, яку
ми провели минулого року до 10-річчя
нашої кафедри, породив ідею зробити
захід щорічним. Порівняно з першою
конференцією цього разу розширилась і кількість, і географія учасників.
У секції соціяльної роботи — 41, соціології — 45 учасників. Більшість — гості
з Києва, Донецька, Слов’янська, Запоріжжя, Мелітополя, Харкова, Одеси,
Сум, Хмельницького, Луцька, різних
вишів Львова. Приємно, що радо від-

інженерні змагання

команда перемагає в національному
етапі, їде за кордон, а там виникають
проблеми саме через недостатнє знан
ня англійської мови.
На закритті змагань, яке відбулося
16 березня, всі учасники представили результати командної роботи
(пристрої, вирішення задач, нові
комп’ютерні програми) та мали можливість поспілкуватися з представниками компаній-партнерів події, що надавали завдання учасникам змагань.
Отож, переможцями категорії Case
Study стали п’ятикурсники ІТРЕ Воло-

Ірина ШУТКА

іспит з німецької

Конкурс найвинахідливіших,
найрозумніших та найкмітливіших
→ Закінчення. Початок на 3 с.

гукнулись і завітали колеги з Польщі
— з Варшави, Бельсько-Бяли, Любліна,
Кракова.
Один із акцентів конференції —
максимальне зближення знань із конкретними проблемами. Молоді вчені
порушили питання, актуальні не лише
для України, але й для розвинених
суспільств і всього світу. Надія Домбровська, наприклад, доповідала про
сучасні моделі споживання в нашому
суспільстві з урахуванням західних
впливів. Серед тем: проблеми студентської молоді, дітей з особливими
потребами, уболівальники Евро-2012
як спільна українсько-польська проблема, питання підготовки і роль
соціяльних працівників у вирішенні
різних проблем та инше.

димир Янишин, Ганна Кочурова, Назар
Васючин та Андрій Синяк. У категорії
Team Design найкращими виявилися
студенти четвертого курсу цього ж
інституту Мар’ян Борсук, Богдан Ліщинський, Андрій Бакай і Петро Дембіцький
Другокурсники ІКНІ Володимир
Савчук, Роман Буртник, Михайло Сурник стали найкращими у програмуванні мобільних платформ в ІТ-категорії.
В алгоритмічному програмуванні цієї
категорії найрозумнішими виявилися
студенти четвертого курсу ІМФН Назар
Данило і Володимир Хмельовський.
Наталія ПАВЛИШИН

Відділ міжнародних
зв’язків інформує
18 квітня в Австрійській бібліотеці у
Львові відбудеться іспит з німецької
мови для охочих отримати Австрій
ський державний диплом німецької
мови ÖSD.
Цей диплом дійсний при отриманні
віз у всі німецькомовні країни (Австрія, Німеччина, Швейцарія). Іспит
формується з письмової та усної
частин.
Для участи в іспиті необхідно записатися в Австрійській бібліотеці
до 1 квітня 2012 року.
Адреса бібліотеки: вул. Лисенка, 14,
3-й поверх, тел. (032) 297-56-83. Додаткову інформацію та зразки іспитів
можна отримати на сайті www.osd.at.
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освітні програми
олонський процес, про який останнім часом вже не так часто згадують і який нерідко супроводжується
Баспірантів,
скептичними коментарями, попри все наповнюється реальними справами. Йдеться про мобільність студентів,
викладачів, науковців

Днями на кафедрі систем автоматизованого проєктування Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних
технологій відбулася презентація прог
рами EWENT (Европейська мережа
вищої технічної освіти „Схід-Захід“).
Ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало розглядає цю
програму (до якої залучено 17 провідних університетів країн Евросоюзу,
а також України, Білорусі і Молдови)
як важливу складову співробітництва
та партнерства між Сходом і Заходом,
зокрема у сфері політехнічної освіти і
дослідницької діяльности, технологій
і проєктування.
Ініціятором і генератором входження Львівської політехніки у цей проєкт
став завідувач кафедри систем автоматизованого проєктування професор
Михайло Лобур. На презентацію програми EWENT він запросив її координатора, колишню львів’янку Зеновію
Шиц із Варшавської політехніки, з якою
наш університет плідно співпрацює в
освітній і науковій сферах. Пані Шиц
зазначила, що за програмою EWENT
стипендії (1 тисяча евро для студентів,
1,5 тисячі для аспірантів) надаватимуть
упродовж трьох років на термін від

Світлина Андрія Савчишина

Освіта від Евросоюзу плюс стипендія тисяча евро…

одного до тридцяти шести місяців.
Це залежить від типу мобільности й
академічного рівня — бакалаврат,
маґістратура, докторантура, постдокторантура, академічний штат.
Процес відбору першої групи завершиться 15 квітня цього року. Комісія зважатиме на успішність із таких
предметів, як математика, фізика,
хімія, а також на рівень знання англійської мови і мови країни навчання. За
словами Михайла Лобура, Львівська
політехніка прагне освоїти за цією
програмою понад 270 тисяч евро і
скеровувати щорічно на навчання у

західноевропейські університети 4 — 5
студентів. Відповідаючи на запитання
учасників презентації, Зеновія Шиц
сказала, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України розглядає питання зарахування результатів
навчання українських студентів за
кордоном до залікових книжок їхніх
університетів. Вона також зазначила,
що у західноевропейських університетах за визначений термін навчання
можна отримати диплом маґістра.
Журналіст поцікавився, чи є серед
студентів і аспірантів країн Евросоюзу
охочі навчатися в українських технічних
університетах. Пані Шиц зазначила, що
до неї надходять такі пропозиції. Але
перешкодою до такого навчання є обмежені можливості українських вишів
організувати навчання англійською
мовою. Михайло Лобур сказав, що
його кафедра спроможна організувати
навчання за маґістерською програмою
англійською за умови, якщо набереться оптимальна з фінансової точки зору
група зарубіжних і наших студентів.
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ
(прес-служба Національного
університету „Львівська політехніка“)

навчання за кордоном

Польські виші запрошують

М

О 14 годині у 139-ій авдиторії розпочалась презентація польського освітнього фонду „Перспективи“ „Навчання
у Польщі“. Як наголосив проректор з
міжнародних зв’язків Політехніки Юрій
Рашкевич, це вже традиційний щорічний захід. Представники польських
вишів (Академія бізнесу в Домброві
Гурнічій, Варшавська Політехніка, Вроцлавський технологічний університет,
Опольський технологічний університет,
Технічний університет міста Кєльце)
розповіли студентам, як вступити до
польських університетів (часто при
цьому не потрібно складати вступних
іспитів), про можливості безоплатного

Світлина Тетяни Пасович

инулої п’ятниці відбулася зустріч усіх зацікавлених студентів
Львівської політехніки із представниками польських вишів.

навчання, отримання стипендії на навчання та перспективи працевлаштування із польським дипломом, який
визнають у всій Европі.
Зацікавлені спудеї продовжили
спілкування із представниками вишів

Польщі на виставці у 226-ій авдиторії,
де могли дізнатися деталі навчання
та побуту студента в сусідній державі,
вивчити всі можливості.
Т. П.
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презентація

Іноземні маґістри — гості нашого
університету

Д

Майбутні архітектори з різних країн,
які виграли ґрант на це навчання, провчившись в Італії та Еспанії, завершили
його у Люблінській політехніці. Ореста
Ремешило-Рибчинська також виграла
цей грант і разом з иншими професорами Европи взяла участь у проєкті.
— Працювати з цими студентами
було дуже цікаво, оскільки навчання
проходило у різносторонніх професійних диспутах, — каже Ореста Ігорівна, — У Любліні вони вивчали територію навколо хаотично забудованого
на складному рельєфі парку „Русалка“.
Для цього спочатку ознайомилися з
територією, ландшафтом, забудовою
на місці, генеральним планом Любліна, спілкувалися з мешканцями. Потім
спільно обговорили існуючу ситуацію,
вносили свої пропозиції стосовно
транспорту, житла, центру спілкування
тощо й з допомогою професорів опрацювали спільну концепцію розвитку
територій навколо парку, До прикладу,
ми не нав’язували їм ідей, а допомагали якнайповніше скористатися своїми.
Маґістри, яких супроводжувала
представник Люблінської політехніки

Світлина Катерини Гречин

нями, на запрошення адміністрації та Інституту архітектури
Львівської політехніки, в університеті
побували маґістри з Арґентини, Мексики, Еспанії, Італії, Португалії, які в
рамках проєкту „ЕРАЗМУС/МУНДУС“
проходили курс навчання у Люблінській політехніці.

Катерина Хорос, презентували свій
проєкт студентам та викладачам Інституту архітектури. Спонсорувала поїздку
Люблінська політехніка. Львів’яни
ознайомили гостей з містом, замками
области і їхніми проблемами. Презентацію проєкту координував завідувач
відділу міжнародних зв’язків Львівської політехніки Ярослав Андрусів, допомагала в організації зустрічі асистент
ДОА Зоряна Климко.
Як відзначили закордонні маґістри, їм цікаво було навчатися в
Польщі, хоча були деякі труднощі
у спілкуванні, оскільки впереваж
розмовляють еспанською мовою.
Однак, спільні ідеї, комп’ютерні програми, обладнання і метод роботи їх
об’єднали. А оскільки серед них був
і один будівельник, то багато уваги

приділяли технічному стану споруд у
Люблінському парку.
— Мені цікаво було спостерігати,
як студенти проводили презентацію,
як робили аналіз Любліна, вирішували розв’язку транспортної системи,
забудови територій навколо парку, —
ділиться враженнями студент третього
курсу ІАРХ Адріан Рибчинський. — Цей
докладний аналіз наштовхнув мене
на дальше розвинення ідеї проєкту.
Вважаю, що кожен студент нашого
інституту мав би брати участь у таких
презентаціях, почути щось нове і надзвичайно цікаве.
До слова, Карлосові Борґесу з Португалії Львів настільки сподобався, що
має намір переконати батька, який
збирається до Львова на матчі Евро2012, взяти його з собою.

новий проєкт

У Львівській політехніці працює Школа бригадирів

З

а сприяння Навчально-наукових
інститутів післядипломної освіти та
економіки і менеджменту Львівської
політехніки почала працювати Школа бригадирів для менеджерів ТОВ
„Ашан Україна Гіпермаркет“ (структурний підрозділ „Ашан Сокільники“).
В урочистому відкритті Школи
взяли участь та виступили: керівник
магазину „Ашан-Сокільники“ Боян
Друар, координатор навчання „Ашан
Україна“ Юля Гетя, начальник сектора
людських ресурсів „Ашан Сокільники“
Михайло Бек, директор ІПДО доцент
Василь Якубенко, директор ІНЕМ

професор Олег Кузьмін, декан курсів
підвищення кваліфікації ІПДО доцент
Богдан Крохмальний, а також координатор навчання від університету
доцент Володимир Жежуха.
На відкритті були присутні 16
менеджерів „Ашан Сокільники“, які
навчатимуться у Школі бригадирів,
їхнє керівництво, а також тренери
Школи — професорсько-викладацький
склад Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки.
— Перший етап навчання триватиме до 6 листопада поточного року за
гнучким графіком,— розповідає Володимир Жежуха.— Воно заплановане

як постійний проєкт і відбуватиметься
на базі ІПДО. Основна мета навчання ―
підвищити рівень професіоналізму
менеджерів компанії шляхом набуття та
покращення комерційних, юридичних,
комунікативних та инших видів знань,
зокрема, й у сфері управління колективами працівників та окремими виконавцями. Програмою передбачено п’ять
модулів: менеджмент, конфліктологія,
управління персоналом, організаційна
поведінка і навики ведення презентацій. На завершення навчання слухачі
Школи складатимуть іспити.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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урок красномовства
вівторок, 13 березня, студенти кафедри соціології та соціяльної роботи ІГСН Львівської політехніки мали
У
честь прослухати лекцію доктора педагогічних наук, професора Київського національного університету
ім. Т. Г. Шевченка, академіка Академії вищої школи України і трьох міжнародних академій, засновниці Школи
українського красномовства Галини Сагач

„Щоб працювати з божественною і
духовно-моральною сутністю людини,
оратори мають бути носіями великої
сили любови і благодати“, — ці слова
можна поставити епіграфом до майже
двогодинної академічної лекції київського професора. Впродовж цього
часу Галина Сагач поділилася зі студентами секретами красномовности, пояснила суть, чітко окреслила завдання
та назвала особливості сучасного ораторського мистецтва в світі та в Україні.
Найперше майстер слова наголосила молоді на важливості духовних
засад ораторського мистецтва. Над
традиційними орієнтирами правди, істини, добра і краси професор поставила
християнську тріяду Віри, Надії і Любови. „Красномовство без Святого Духа
створює зомбі“, — зазначила лекторка.
„Неможливо жити в логосфері, де
переважають смерть, насилля, настрої кримінального мислення. Але
вона панує сьогодні в Україні“. Тому,
переконана Галина Сагач, і виходить
така патологічна спотвореність наших
особливих дарів, які дають полум’яну
енергію українському красномовству:
ми втрачаємо теоцентризм, україноцентризм, логоцентризм, цураємося

Світлина Анни Герич

Спочатку було Слово

проникати навіть у геном слухача,
переконана Галина Сагач.
Також риторика нагадала присутнім про різних українських філософів
та їхні твори, які виховують словами
благодаті. Тому дуже шкода, що навіть
„Слово про закон і благодать“ митрополита Іларіона перетворилося всього
лиш на гарну вивіску для української
літератури, а поради давнього автора
відомі одиницям. Професор зазначила, що настали часи, коли серця
багатьох людей ув’язнені, а визволити
їх може лише слово, яке зцілює. Не

Майбутнім фахівцям професор порадила вчитися
володіти всіма жанрами ораторського мистецтва,
щоб з його допомогою зуміти захистити себе та
свого ближнього, воювати за правду, плекати, а
згодом підтримувати розвиток громадянського
суспільства в Україні.
кордоцентризму і родиноцентризму.
Гостя наголосила майбутнім соціяльним працівникам, що риторичне й
поетичне слово вимагає насамперед
духовної сили, тому порадила плекати
віру в Бога, без якої людина може стати
сильною, але геніяльною — ніколи.
Про теоцентризм як особливий дар
для української риторики мовить у
посланні й апостол Петро: „Чим серце
наповнене, тим мовлять вуста“. Саме
сакральність — це основна духовна
енергія слова, яка дає йому змогу

дарма ще грецькі філософи й лікарі
навчали, що людину можна зцілити,
найперше, словом. Після нього щось
можуть вдіяти скальпель та цілющі
трави.
Студентам, майбутнім фахівцям
професор порадила вчитися володіти
всіма жанрами ораторського мистецтва, щоб з його допомогою зуміти
захистити себе та свого ближнього,
воювати за правду, плекати, а згодом
підтримувати розвиток громадянського суспільства в Україні.

Добре відчувалося, що, крім Святого Письма, для Галини Сагач незмінними взірцями духовности й
риторичної майстерности є творчість
Григорія Сковороди, Тараса Шевченка,
Лесі Українки, Ліни Костенко, яких вона
щедро цитувала авдиторії, підтверджуючи власні міркування.
Крім усіх перелічених наукових
ступенів, Галина Сагач є також проректором Всеукраїнського народного
університету імени Г. Сковороди, вона
координує освітні програми між Україною і Данією. Також ритор відома як активна громадська діячка, є лавреатом
премії Т. Г. Шевченка та „Малиновий
дзвін душі“, кавалером ордена Святої
Варвари, за значні досягнення та здобутки відзначена орденом Ярослава
Мудрого і Золотим Козацьким Хрестом.
Часто відвідуючи освітні заклади
України, Княгиня слова проводить
майстер-класи з риторики, спілкується
зі студентами, науковцями та педагогами. У її творчому й науковому доробку ― п’ятитомник власних підручників
з риторики, який ритор презентувала
на зустрічі, а також близько тридцяти
инших видань, серед яких „Ділова риторика“, „Слово животворяще“, „Храм
Слова“ та „Риторичний квітник: афористичний золотослів“. Ще дві книги
гостя подарувала бібліотеці кафедри
соціології та соціяльної роботи ІГСН.
Після завершення лекції Галина
Сагач запросила студентів до живого спілкування у режимі питаньвідповідей.
Анна ГЕРИЧ
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без кордонів
а кафедрі іноземних мов Політехніки добре знають, яким важливим у вивченні іноземної є живе мовне
Н
середовище. Тому, каже завкафедри Наталія Мукан, й звернулися з пропозицією про співпрацю до Корпусу
Миру США. Волонтери цієї організації в Україні з 1992 року. Тепер серед них — і Байрон Вільямс. Він закін
чив університет Колорадо, є фахівцем зі зв’язків із громадськістю, а також волонтером з тривалим стажем
і багатим досвідом. Кордони його не зупиняють: свого часу він служив у Лесото на півдні Африки, тепер в
Україні — допомагає вивчати англійську мову політехнікам

Мости між людьми і культурами
Важливо говорити
— Ми з дружиною приїхали
з Лас-Вегаса, штат Невада, — розповідає Байрон.
— Наше служіння в Україні
триватиме два роки і завершиться у грудні 2013-го.
Моя дружина Деніс викладає англійську у школі № 3, а
я — у Львівській політехніці.
Цього семестру займаюсь
зі студентами ІАРХ, ІНЕМ
та ІГСН, які навчаються на
спеціяльностях дизайн, менеджмент, міжнародні відносини та ин. Крім цього,
на кафедрі іноземних мов
веду курси — академічне
письмо і ораторське мистецтво, а також розвиток
умінь слухати і говорити
англійською. Заняття безплатні, двічі на тиждень.
Мені цікаво працювати тут.
Студенти веселі, активні.
Бачу, що їм наше спілкування подобається, вони все
більше відкриваються. Я ж
насамперед прагну, щоб
вони не боялися говорити і
щоб, власне, говорили.

навіть незнайомці ставляться до нас дуже позитивно,
максимально відкриті.
— Ви у Львові з грудня
минулого року. Знайшли
друзів?..
— Так. Недавно, їдучи до Києва, познайомився в потязі
з одним 70-річним паном,
потім ми разом обідали —
думаю, це початок дружніх
стосунків. Звичайно, товаришую з колегами із кафедри
іноземних мов. Мали спільне новорічне свято, зі сім’єю
Оксани Білик їздили в гори, а
Різдво святкували у Світлани

містом. Нам дуже подобається центр Львова: Оперний театр, пам’ятник Шевченку… А ще мені до смаку
українська кухня: борщ,
голубці, деруни, а недавно
Деніс приготувала вареники. От що не подобається,
це сніг, слизькі тротуари та
переповнені маршрутки,
а в спілкуванні — важко
зрозуміти, чому інколи українці не відповідають на моє
„хелоу“…
— Байроне, а де Ви за
своїли основи української
мови?..
— Перед служінням усі волонтери Корпусу Миру проходять підготовчу програму,
яка допомагає адаптуватися до тутешнього життя.
Ми таку підготовку мали в
Чернігові впродовж трьох
місяців. Вивчали й мову.
Крім теорії, мали де попрактикуватись: жили в українській сім’ї, тож спілкувались,
розмовляли українською
в побуті. Наша господиня надзвичайно гарно до

Мені цікаво працювати у Львівській політехніці. Студенти
веселі, активні. Їм наше спілкування подобається.
— Коли Ви їхали в Україну,
мали якісь очікування? І,
мабуть, вже склали собі
певне враження про нашу
країну?..
— Перше, припускав, що тут
буде холодно, — і це справдилось (сміється). Було
певне побоювання щодо
того, як нас, темношкірих,
тут сприйматимуть. Але всі
страхи розвіялись, і ми з
дружиною чудово себе почуваємо: студенти, колеги,

Голощук. Було дуже цікаво.
І я навіть помітив певну різницю між святкуванням тут
і в Америці: українці — і це
дуже мені подобається —
приділяють більше уваги
рідним і близьким, а не, скажімо, обміну подарунками,
як це є у Штатах (хоч, звісно,
і в нас зустрічі з рідними та
друзями теж є важливою
складовою Різдва)…
Як тільки приїхали сюди,
мали два екскурсійні тури

нас ставилася і допомогла
нам пізнати традиції, особливості побуту і культури
українців. До речі, я вже
навіть знаю кілька українських пісень: „Чом ти не
прийшов“, „Несе Галя воду“ і
„Наливай“ (посміхається)…
Звичайно, тепер опановую
українську в спілкуванні
з політехніками. Взагалі
ж комунікація — основна
компонента нашого перебування тут.

Ти допомагаєш —
тобі допомагають
— Як Ви стали доброволь
цем Корпусу Миру?
— Моя дружина ще з 19 років мріяла стати волонтером
Корпусу Миру. Це неполітична і нерелігійна організація.
Вона заснована у 1961 році,
і нині її добровольці працюють у 139 країнах. Ми з Деніс
брали участь у численних волонтерських заходах у США, і
згодом відчули, що можемо
послужити людям і деінде.
Ми дуже хотіли отримати
призначення в одну країну,
тому були щасливі, коли нам
удвох випало їхати в Україну
(ми мали право обрати реґіон, а от країну визначили
у Корпусі Миру). Основна
ідея, мета і місія нашої роботи — служити людям, громаді: чи в передачі фахових
знань і практичного досвіду,
чи в запобіганні поширенню
ВІЛ/СНІДу й вивченні англійської…
— Що в такому служінні
імпонує Вам найбільше,
що знаходите в ньому для
себе?
— З одного боку, ти допомагаєш комусь, з иншого —
хтось допомагає тобі. Така
практика — це прекрасна
нагода для нас, американців,
відкрити иншу культуру —
культуру країни призначення, а її жителям, відповідно, — пізнати нашу культуру
та досвід, побачити і навчитися чогось не з телевізора, а
від реальних людей, які поза
тим, що є фахівцями у своїй
справі, прагнуть і вміють
будувати мости — між людьми, націями, культурами.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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духовні зустрічі

„Вчіться, працюйте, пізнавайте…“

У

ювілейний рік Йосипа Сліпого Львівська політехніка й Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діяспорою зініціювали зустріч студентів,
викладачів університету та громадськости Львова з послідовником і однодумцем Патріярха — Блаженнішим Любомиром Гузаром.

Світлина прес-служби Львівської політехніки

Блаженніший Любомир Гузар —
автор багатьох праць, присвячених не
лише суто богословським питанням, а
й глибоким філософським проблемам.
Торік він відновив „Суспільні дні“, які
започаткував у минулому сторіччі
Андрей Шептицький. Власне, так він
спілкується з мирянами, а насамперед — молоддю щодо моральних
засад суспільства, взаємостосунків у
суспільстві, пошуку істини, визначення
ціннісних орієнтирів у житті.
В актовій залі головного корпусу,
де проходила зустріч, як мовиться,
голці впасти ніде. На зустріч із Блаженнішим цього дня прийшло дуже
багато молоді.
— 2012 рік УГКЦ оголосила роком
Йосипа Сліпого, духовного провідника
церкви, державотворця. Львівська
політехніка приєднується до відзначення його ювілею, оскільки у своїй
педагогічній діяльності ми розуміємо
важливість і значення моральних авторитетів для виховання молоді, — сказала, відкриваючи зустріч, директор
МІОК Ірина Ключковська.
До гостя з вітальним словом звернувся ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало. Він відзначив,

що „подвижницьке життя вірного сина
українського народу Йосипа Сліпого
слугує всім прикладом послідовного
втілення ідеї і чину для добра людини,
для розбудови Української держави. У
сьогоднішній непростий час державо
творення, час наростаючої духовної і
моральної кризи у світовому масштабі,
нам вкрай необхідно почути живе слово і роздуми моральних авторитетів,
людей сумління нації, до яких насамперед належить і Блаженніший Любомир
Гузар, послідовник і реальний практик
ідей свого великого попередника.
Гість Політехніки привітав усіх присутніх, відзначивши, що ця зустріч має
ще й приватний характер: „До сорока
років намагайся бути зі старшими від
тебе, щоб навчитися від них мудрости,
а коли тобі мине сорок років, старайся
бути з молодшими від тебе людьми,
щоб не перестати бути молодим“.
„Радий бути з вами в надії, що звідси
вийду молодшим, ніж сюди прийшов“, — сказав Любомир Гузар.
Блаженніший зупинився на трьох
моментах з життя великого сина
українського народу Патріярха Йосипа
Сліпого: його служінні науці, душпастирській праці під час заслання і духов

ній діяльності з 1963 року і аж до часу
його смерти у 1984 році. Промовець
наголосив на тому, що Патріярх дуже
багато часу і зусиль присвятив УГКЦ,
дбав про її єдність, наголошував на
збереженні духовних вартостей, віри,
справжнього служіння Богові і ближнім, робив усе для того, щоб в УГКЦ
було визнано патріярхальний устрій.
Власне, цьому він і присвятив останні
двадцять років свого життя.
Гість Політехніки відповів на численні запитання слухачів, які дирекція
МІОКу зібрала й згрупувала заздалегідь, а також на записки із зали. На
жаль, відповісти на всі запитання не
було ні часу, ні можливости. Молоді
Блаженніший Любомир Гузар порадив, словами Патріярха Йосипа Сліпого: „вчіться, працюйте, пізнавайте, хто
ви є“, „будьте собою“. Від себе додав:
„старайтеся якнайкраще виконувати
свої громадянські завдання, дбайте
про духовні цінності“. Він також попросив молодь критично думати про час, в
якому живуть, і використати його для
глибшого пізнання самого себе.
На завершення зустрічі Народний
чоловічий хор „Орфей“ Народного
дому „Просвіта“ Львівської політехніки під орудою Володимира Вівчарика
подарував високому гостеві і всім присутнім у залі музичні твори на духовну
тематику.
Катерина ГРЕЧИН
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наш календар

Люди, які творили історію

Ц

і к а в а д и с к ус і я „ Ш і с тд е с я т ники: дисидентський рух чи
національно-визвольна боротьба?“,
присвячена роковинам від дня
смерти українського правозахисника, політика, публіциста, релігійного
діяча, одного із засновників Української Гельсінкської Спілки, колишнього радянського політв’язня Івана
Геля відбулася 4 березня у книгарні
„Є“, у рамках проєкту „Історичні
діалоги“.
Ця подія зібрала активних учасників культурницько-визвольного
руху Михайла Гориня, Ігора Калинця,
Стефанію Шабатуру та инших. Розмову провадив колишній політв’язень,
історик, учасник українського руху
опору другої половини ХХ ст. Василь Овсієнко та старший науковий
співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України Юрій
Зайцев.
Феномен шістдесятників (незважаючи на доволі невеликий відрізок
у часі, мав надзвичайно важливий
вплив на українську історію) під
час цієї зустрічі обговорювали крізь
призм у жертовного жит тя Івана
Геля. Спогадами про цю особистість ділилися друзі та соратники.
Про глибоку духовність, жит тєві
цінності, випробовування тюрмами
та засланням поділилася і вдова
Марія Гель. Завершальним словом
жінки стало звернення до молоді, яка
була присутня на обговоренні. Пані
Марія закликала берегти виборену
незалежність і не дозволити нікому,
за жодних обставин позбавити нас
права на власну державу.
Іван Гель, як зауважили його
друзі, завжди наголошував, що він
не дисидент, а націоналіст. Ключем
до всього життя цієї постаті була
боротьба за незалежність нашої
держави. І саме така позиція —
пряма і відверта — стала головним
чинником, який зумів підняти народ
на визвольний рух.
— Шістдесятництво — надзвичайно важливий етап національновизвольного руху, бо радянський режим більше, ніж повстанської зброї,
яку він придушив артилерією, боявся
слова, яке неможливо було знищити.
І саме вільне слово, зокрема і слово
Івана Геля, привело до постання не-
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23 березня — Всесвітній день метеоролога.
24 березня — День боротьби із захворюванням на туберкульоз.
25 березня — День працівників Служби
безпеки України.
27 березня — Міжнародний день
театру.

Пам’ятні дати

залежної України, — зауважив Юрій
Зайцев під час обговорення.
Цікаві факти про видання книги
„Грані культури“, яку Іван Гель написав в ув’язненні у 1970-х роках (поширювали як самвидав, було видано
у Лондоні в 1984 році під псевдонімом Степан Говерля), розповів його
побратим поет Ігор Калинець. У той
час ця праця стала для всього світу
своєрідним одкровенням про становище української культури в умовах
російської окупації. Про діяльність,
основні ідеї та жартівливі випадки з
життя Івана Геля розповів його друг
Василь Овсієнко.
— Це людина, яка уособлювала в
собі кілька принципів: Бог і Україна
(для Івана Геля це було одним цілим); жертовности; правозахисний
(самовіддано стояв на захисті релігійних прав людини) і національновизвольний рух, — проаналізував
віце ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.
Історик, директор Національного
музею-меморіялу „Тюрма на Лонцького“ Руслан Забілий розповів про
Івана Геля як про свого викладача:
— Він умів надзвичайно цікаво
подавати теми, бо історичний контекст переплітав із власним досвідом
боротьби з системою. Такого інструментарію не має жоден історик, бо це
був досвід людини, яка сама творила
історію.
Підсумком зустрічі стала спільна
думка присутніх — Шістдесятництво
було продовженням національновизвольної боротьби за незалежність
України.
Наталія ПАВЛИШИН

22.03.1832 — помер Йоганн Вольфґанґ
Ґете, німецький поет і мислитель, автор
роману „Страждання молодого Вертера“, поеми „Фауст“.
22.03.1842 — народився Микола
Лисенко, український композитор,
основоположник української класичної
музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш, український живописець і художній критик.
22.03.1749 — народився П’єр Симон
Лаплас, французький математик і
фізик.
24.03.1881 — народився Дмитро Ревуцький, український музикознавець,
фольклорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікробіолог
Роберт Кох відкрив збудник туберкульозу.
24.03.1905 — помер Жуль Верн, французький письменник, автор науковофантастичних романів.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку в Харкові (скульптор —
М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун
розбив поляків під Вінницею.
25.03.1881 — народився Бела Барток,
угорський композитор, автор опери
„Замок герцога Синя Борода“.
25.03.1918 — помер Клод Дебюссі,
французький композитор, родоначальник музичного імпресіонізму.
25.03.1942 — народився Василь Рубан,
український письменник та історик.
26.03.1827 — помер Людвиґ ван Бетговен, німецький композитор, піяніст,
автор „Патетичної сонати“, опери
„Фіделіо“.
26.03.1908 — помер Володимир Антонович, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас,
український історик і композитор, автор опери „Катерина“.
27.03.1654 — гетьман Богдан Хмельницький підписав Переяславський
договір із Московщиною.
27.03.1891 — померла Марія Садовська (Тобілевич-Барілотті), українська
співачка та драматична акторка.
27.03.1968 — загинув Юрій Гагарін,
перший у світі космонавт.
28.03.1623 — народився Роман
Ракушка-Романовський, козацький
літописець.
28.03.1891 — народився Олекса Слісаренко, український письменник.
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презентація

коротко

Дослідниця історії українського
жіноцтва

М

іжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діяспорою
Львівської політехніки напередодні
65-ї річниці операції „Вісла“ організував творчу зустріч з Марією Паньків —
відомою українською громадською
діячкою у Польщі, журналістом, дослідницею історії українського жіноцтва, автором видань про українську
жінку часів Другої світової війни та
операції „Вісла“, секретарем Союзу
українок Польщі, членом редакції
газети „Наше слово“, сподвижницею
українського культурного життя на
польських теренах.

Марія Паньків, колишня випускниця хіміко-технологічного факультету Львівської політехніки, привезла
до Львова свої книжки: двотомник
„Віра-Надія-Любов“; „Даровано життя, щоб правду розказати“, в якій
документально висвітлено трагедію
українського села Павлокома, та
„Теофілія“ ― зі спогадами українок,
учасниць національно-визвольної боротьби на Західній Україні та в Польщі,
жертв примусових депортацій під час
операції „Вісла“.
Презентацію, на яку прийшли колишні учасники визвольних змагань,
ті, кого насильно вивезли з рідних
територій, політехніки, громадськість
міста, родина авторки, відкрила директор МІОКу Ірина Ключковська.
— Сьогодні вимогою часу є уважне ставлення до нашого історичного
минулого, відновлення національної
пам’яти та культури українців, відкриття ще недосліджених сторінок історії
нашої держави, — сказав на презентації ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало. — Важливу роль
у вивченні національної історії займає
збір та фіксація спогадів учасників та
очевидців історичних подій, а також
публікація історичних джерел, основи майбутніх історичних досліджень,
чим активно займаються викладачі
нашого університету, зокрема, кафедр
гуманітарного спрямування.
Він нагадав присутнім, що студентами Політехніки були відомі українки — Катерина Зарицька, Надія Мудра,
учасниці ОУН-УПА, політв’язні. Саме
тому політехніки цінують сумлінну і
багаторічну працю Марії Паньків.
— Я не належу до того покоління,
про яке пишу, але прийшла до нього

через Сибір, куди були вивезені мої
батьки, через нагадування, хто я: у
школі, виші, при влаштуванні на роботу, — сказала з хвилюванням Марія
Паньків.— Сьогоднішню зустріч подарувала мені доля, яка майже 25 років
тому повернула моє життя до Польщі.
Працюючи в українському архіві, я почала відкривати для себе правду про
героїчну визвольну боротьбу українців, особливо жінок. Тоді ж я відкрила
для себе, хто я і хто ми — українці. Я
працювала в архівах Кракова, Варшави, великих і маленьких містечок, вивчала стоси судових справ про життя
і подвиги української жінки. Вдячна
долі, що подарувала мені зустріч із
живими леґендами українського визвольного руху.
На презентації виступили директор Національного музею-меморіялу
„Тюрма на Лонцького“ Руслан Забілий, голова об’єднання товариств
депортованих українців „Закерзоння“
Володимир Середа, голова Львівської
обласної організації Всеукраїнської
ліги українських жінок Надія Кохалевич, громадський діяч, лавреат Національної премії України імени Тараса
Шевченка Ігор Калинець, дослідник
історії українсько-польських відносин,
працівник МІОК Андрій Яців.
Молодші наукові співробітники
МІОКу Галина Шміло та Богдан Сиванич прочитали уривки із спогадів українок — жертв тоталітарних режимів ―
із книжок Марії Паньків, а львівська
співачка Софія Федина потішила всіх
українськими повстанськими піснями.
Катерина ГРЕЧИН

У Хрестопоклонну неділю вулиця
ми Львова пройшла хресна хода,
участь в якій взяли понад 30
тисяч осіб. Організатором ходи
стала Львівська архієпархія УГКЦ.
Хресна хода розпочалась біля храму
Cвятого архістратига Михаїла, а завершилася на площі перед собором
Святого Юра. Очолив ходу владика
Ігор (Возьняк), архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ. До спільної
молитви долучились духовенство та
монашество Львівської архиєпархії
УГКЦ, студенти Львівської духовної
семінарії Святого Духа, представники влади міста і области, ректори та
студенти львівських вишів.
Депутати Львівської обласної ради
затвердили Положення про Обласну
премію ім. Героя України С. Банде
ри, яку присуджуватимуть у галузі
державотворення, та затвердили
склад журі з присудження премії.
Номінуватимуть претендентів у
трьох категоріях — серед громадських діячів, політичних діячів та
науковців. Право висувати номінантів матимуть громадські організації,
політичні партії та наукові інституції
з обов’язковими рекомендаціями
трьох авторитетних особистостей. ЛОР залишає за собою право
висувати свої кандидатури. Також
номінантами можуть бути й установи чи організації. Лавреати отримуватимуть по 20 тис. грн. винагороди,
а самі премії присуджуватимуть до
1 січня — дня народження Бандери.
Цього року лавреатів визначать до
30 червня — дня відновлення Української державности у Львові.
Львівська облрада затвердила Про
граму розвитку української мови,
української культури та історичної
свідомости громадян України на
території Львівської области на
2011 — 2014 роки. Одним з пунктів
цього проєкту рішення є заборона
вмикати російськомовну музику у
громадському транспорті. Заходи
Програми передбачають передусім
підтримку й розвиток існуючих
громадських ініціятив, наукових,
журналістських та пісенно-музичних
починань, спрямованих на відродження і популяризацію народної
української культури, її поєднання
з кращими сучасними зразками й
методами поширення.
За матеріялами інформаґенцій
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кобзаревий березень

Голосом Тараса молиться Україна

М

елодійним „Отче наш“ 15 березня розпочали захід
присвячений пам’яти Тараса Шевченка в Інституті
гуманітарних та соціяльних наук Львівської політехніки.
Добрий початок — то вже пів справи: майже двогодинне свято пройшло ніби на одному подиху. Так само, як
минає Свята Літургія, коли поринаєш усім своїм єством у
символіку слів і звуків.
Камертонно прозвучала
доповідь доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури
ЛНУ імени Івана Франка
Любомира Сеника. У ній
йшлося про те, що Тарас
Шевченко вірив у всеперемагаючу справедливість,
а несвідомість важливих
історичних подій вважав
великим гріхом; про момент
вибору між своїм і чужим (як

у поемі „Катерина“ і в сучасному світі для всієї країни і
кожного з нас), про крах ілюзій, що обов’язково настає,
коли людина переходить
на бік чужих, а також про
страшний гріх самогубства
як неправильного вибору у
важких життєвих ситуаціях.
Яка з порушених Тарасом
тем не торкається сучасности? Але чи хочуть українці
оголених істин Шевченкових? — Саме таке риторичне
запитання нависло над притихлим людом у залі.
Атмосферу затишку,
родинного тепла, щирости і спокою у „Садку вишневому…“ дитячим голосом подарувала залі
п’ятикласниця СШ № 93
Софія Бронзей. Про долю
дівчини-лілеї розповіла
Шевченковими словами
Ярина Яцків, а „Думку“ декламувала Мар’яна Гасяк.
Пізню творчість українського пророка представила
„Розритою могилою“ (Уляна
Гентош). Безперечно, цікаво
інтерпретувала „Великий
льох“ Анна Гадзало.

Скрипаль Ярослав Бронзей

[•]

Вокальний ансамбль Собору святого Юра виконує молитву
„Благослови“

Професор Любомир Сеник —
про вічні істини Шевченка

Поезія впліталася у добре продуману музичну
структуру вечора. Вокальний ансамбль молодіжної
спільноти Собору святого
Юра, під керівництвом Наталі Капітан, високу ноту духовности Шевченкового слова підхопив композицієюмолитвою „Благослови“, а
Народний ансамбль бандуристок Львівської політехніки „Заспів“ на чолі
з Христиною Залуцькою
вразив думою „Забіліли
сніги“ та композицією про
Тараса „Моління“ (солістка
Уляна Косів).
Першокурсниця Марта
Зіналь, що сама дуже подібна до українських жіночих
образів, які, власне, описав
і намалював Шевченко, з
найрізноманітнішими інтонаційними модуляціями
розповіла поему „Топо-

Світлини Анни Герич

[•]

[•]

ля“. Їй допомогли одногрупниця Олена Потіха та
музичний гурт „Краяни“,
додавши твору незвичного
романтичного звучання
пісенними „вставками“ і
грою на сопілці. Духовну
спорідненість різних жанрів
мистецької творчости поколінь українських деміургів підтвердили скрипкові
версії „Мелодії“ Мирослава
Скорика й „Думки-шумки“
Миколи Лисенка. Їх виконав
другокурсник ЛНМА імени
М. Лисенка, лавреат музичних конкурсів Ярослав
Бронзей.
У ролі ведучої була Христина Пороховник. А безпосередній організатор
вечора доцент кафедри
політології Оксана Волинець, яка відкривала захід
Шевченковою поезією, завершила його словами подяки всім присутнім.
Останнім акордом став
„Заповіт“. Без оголошення. Не зі сцени. Співала
вся зала, наче раптом дух
Шевченка, як гаряча лава,
прокотився серцями. Бо
Шевченко — вулкан. У музиці і в живописі, у літературі і навіть у молитві, бачачи
його містичну постать на
обрії, відчуваємо, що перебуваємо у магнітному полі
України.
Анна ГЕРИЧ

[•]

„Тополя“ Тараса Шевченка у виконанні студенток Марти Зіналь
і Олени Потіхи та музичного гурту „Краяни“
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громадські ініціятиви

коротко

Задля збереження дерев’яних
церков

22 березня у Львівській філармонії
відбудеться Урочиста академія з
нагоди 170-річчя від дня народжен
ня Миколи Лисенка. Вшанують його
пам’ять народна артистка України
Людмила Посікіра, заслужені артисти України Етела Чуприк, Оксана
Рапіта, Орест Сидір, Олег Лихач,
а також лавреати міжнародних та
всеукраїнських конкурсів — капела
бандуристів ЛНМА імени М. Лисенка,
хор та симфонічний оркестр оперної
студії ЛНМА імени М. Лисенка.

Т

ема збереження української
дерев’яної сакральної архітектури зараз особливо актуальна. Бо
щороку через пожежі чи недбальство
ми втрачаємо частину спадщини,
аналогів якій нема більше ніде в світі. Приклад того, як кожен, кому не
байдужа доля архітектурної ідентичности нашої нації, може докластися
до її збереження, трапився зовсім
недавно. Молодь, яка входить до ГО
„Мозаїка“, спільно з активістами ОУМ
„Спадщина“ організували благодійні
різдвяні вертепи і зібрали кошти на
встановлення протизламної та протипожежної сигналізації для церкви Успіння Пресвятої Богородиці в
с. Кліцко Городоцького району (храм
збудовано у 1603 році).
— У цьому храмі кілька років тому
сталася пожежа, спричинена навмисним підпалом. Силами цілого села і
пожежної служби вдалося врятувати
святиню. Але щоби надалі вберегти
храм від подібної біди, потрібно було
встановити сигналізацію. Показово те,
що молодь, навіть не бачачи церкви,
вирішила докласти зусилля до збереження будівлі, — розповів президент
Благодійного фонду „Збереження
історико-архітектурної спадщини міста Львова“, голова ЛОО Українського
товариства охорони пам’яток історії та
культури, віце-президент Українського
національного комітету Міжнародної
ради з питань пам’яток і визначних
місць (ІКОМОС) Андрій Салюк. — За
Різдвяні свята студенти заколядували
майже стільки, щоб встановити охоронну систему.
Андрій Салюк зауважив, що такі
сигналізації могли би допомогти
вберегти не одну святиню, але на все
потрібні кошти:
— Важливо, щоб люди розуміли,
що великі справи робляться малими
кроками і навіть незначна підтримка
надзвичайно вагома. Хотілося б, щоб
цю студентську ініціятиву розвивали й
бізнесмени. Бо жодна організація ані
парафіяльна громада не зможе самотужки провести всі необхідні роботи.
Задля збереження дерев’яних церков при ЛОО Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури
створили постійно діючу комісію зі
збереження сакральної культурної

спадщини. До її складу входять представники різних єпархій, історики та
архітектори. Одним із напрямів діяльности комісії є навчальні семінари
про превентивні заходи збереження
пам’яток для настоятелів церков,
священиків та семінаристів. Наводячи
приклади помилок, які найчастіше
трапляються, спеціялісти допомагають
священнослужителям у належному
стані утримувати храми.
— Проблемою є те, що часто ремонтні роботи дерев’яних святинь
проводять не професійні архітектори,
і впереваж такі майстри все роблять
„на хлопський розум“. Такий підхід
колись мав сенс, бо столярі передавали знання з діда-прадіда, і кожен
майстер мав досвід багатьох поколінь.
Зараз таку тяглість у тому чи иншому
ремеслі втрачено. І відповідно через
відсутність знань щодо давніх конструкцій часто рішення помилкові
і завдають непоправну шкоду архітектурним пам’яткам, — наголосив
Андрій Салюк.
Надалі заплановано проводити
ще й тематичні семінари. Наприклад,
найближчим часом обговорюватимуть
тему теплозбереження та енергоощадности, зустрічі відбуватимуться й із
представниками Управління пожежної
безпеки. Спеціялісти такі зустрічі проводять і в районах Львівщини.
— Ці зустрічі є ще одним прикладом того, як можна допомогти,
— наголосив президент благодійного
фонду. — Всі лектори безкоштовно
читають лекції, хоча насправді їхня
допомога неоціненна в грошовому
еквіваленті.
Наталія ПАВЛИШИН

З 15 березня до 22 квітня у цен
тральній частині Львова відбувався
Фестиваль писанки. Про це повідомила прес-служба Львівської міської
ради. Основною ідеєю Фестивалю
було прикрашання Львова за допомогою невід’ємного символу
Великодня – писанки. Писанки створювались і оздоблювались з різних
матеріялів. До творчого процесу міг
приєднатися кожен.
У приміщенні Першого українсько
го театру для дітей та юнацтва
відбувся „прямокутний“ стіл. Його
назва — „Театр для дітей і молоді —
місце, проблеми, можливості, актуальність“. Стіл був „прямокутний“,
бо стіл у театрі дійсно прямокутний,
а характер обговорень — невимушений і неформальний. Темами
дискусій стали відмінності між
мистецтвом для дітей і мистецтвом
для дорослих, із більшим зосередженням на мистецтві для дітей: яким
воно є та яким йому бути.
На сесії Львівської обласної ради
депутати затвердили Програму
розвитку кінематографії на перше
півріччя 2012 року. Метою програми
є збереження та поновлення фільмофонду; поповнення відеофонду
українськими фільмами (художніми й науково-просвітницькими);
популяризація кіно- і відеофільмів
українського виробництва. Також
передбачено проведення в кінотеатрі „Львів“ прем’єрних показів,
демонстрування творів українського
кіномистецтва, використання їх у
виховній, навчально-пізнавальній
роботі серед дітей та учнівської
молоді.
За матеріялами інформаґенцій
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„Найбільший кайф — у музикуванні з кимось“

В

олодимир Котляров про себе:
„Восьмий курс ІКТА, тобто другий
рік аспірантури. Моя дисертація не
про те, як винайти велосипед, а покращити те, що вже існує: хочу усунути один недолік, який є в прецизійних
кварцових термометрах, котрими
можна забезпечувати сучасні лабораторії для перевірки менш точних
термометрів. Це тема, якою займався
ще мій тато, але в нього не було таких
можливостей для дослідження, як тепер — нова техніка, нові математичні
методи розрахунків…“. Та не наукою
єдиною живе аспірант Львівської політехніки, якщо він вміє гарно грати
на віолончелі…

― Наука й музика для мене рівнозначні, — каже Володимир. — У першій половині дня я займаюсь дослідницькою
діяльністю й мало часу присвячую грі
вдома. Музика в мене — за розкладом, бо я граю в шістьох колективах,
репетиції переважно вечорами. З друзями, отже, дружно-робочі стосунки,
хоч дуже хочеться просто посидіти
в кав’ярні за горням …чаю… Серед
колективів розставляю пріоритети.
Першим для мене є камерний оркестр
Політехніки „Поліфонія“, потім — гурт
„Тарасова ніч“ (пишемо деб’ютний
альбом) і ще один рок-гурт, в якому
граю віднедавна, — „Опіум“.
― Відколи почалося захоплення віо
лончеллю і чому саме нею?
― Усе почалося з раннього дитинства,
коли і дерева були вищі і партизани не
такі злі… Я закінчив Львівську середню
спеціяльну музичну школу-інтернат
імени С. Крушельницької, бо батьки
вважали, що в загальноосвітніх школах
високий рівень хуліганства, а там —
більше духовности й культури. Перед
вступом директор мене запитав, на
чому я хочу грати — на скрипці чи
віолончелі. Я не знав ні одного інструменту, ні другого, тому директор
сказав, що буде віолончель. І згодом я
не пошкодував, що він здійснив такий
вибір.
Після закінчення школи позиція
мами була така: музикою багато грошей не заробиш, роботу знайти важко,
хлопець, який не має технічної освіти, — то несерйозно. Тато казав, що
якщо вже стільки витратив на музичну
освіту, то не варто музику полишати.
От я й спробував догодити обом:

вступив у Політехніку на стаціонар і
в консерваторію на заочне навчання.
У консерваторії провчився один рік і
кинув, бо були накладки із сесіями.
― Тепер відчуваєте брак музичної
освіти?
― Не надто. Знайомі музиканти кажуть, що після моєї школи рівень
виконання практично не міняється,
консерваторія дає тільки папірець про
закінчену вищу освіту. Та й нам сказали, що на перших курсах консерваторії
не можна грати в сторонніх колективах. Тож у музичному плані я більше
розвинувся в Політехніці.
―З чого ж розпочинався той роз
виток?
― Зі мною в Політехніку вступив мій
товариш-флейтист. Він — на геодезію,
я — на метрологію. Він звернувся до
профкому — й долучився до фестивалю „Весна Політехніки“: створив
колектив і запросив до нього мене. Це
був 2005-й рік. Згодом ми створили з
товаришем рок-гурт „Квіти на камінні“
і грали романтичні балади. Тоді ж я
познайомився з хлопцем, який вчився
на п’ятому курсі мого інституту, грав на
гітарі й запросив мене йому підіграти.
Наступного року я вже виступав і за
геодезію, і за „Союз ІКТА“.
― І де був більший успіх?
― Тут треба питати, де був більший
провал. На виступі за ІКТА нас під-

вела апаратура. Двадцять хвилин
сорому ― гітара не грала, мікрофон
не працював… Але того ж року на
гала-концерті в номінації „найкращий
гурт“ виступали „Квіти на камінні“ з
конкуруючою групою з ІЕСК „Горіховий
сад“. У 2007 році я виступав уже сольно тільки за свій інститут — написав
інструментальний твір для віолончелі
„Сповідь і злочин“. Ще зібрав невеличку команду, і ми грали акустичний
варіянт пісні „Океану Ельзи“ „Не питай“. За це мене визнали найкращим
музикантом фестивалю. Наступного
року — спецномінація „віртуоз фестивалю“. Апогеєм успіху став 2009-й
рік: я втілив свою шкільну мрію —
створив із чотирьох віолончелістів
рок-віолончельний бенд, подібний до
„Апокаліптики“, і ми зіграли три пісні
з репертуару „Металіки“ — у залі був
фурор. Потім грали на відкритті „Кінопікселю“. Тепер уже випустився і на
фестиваль ніхто не кличе…
― Як Вам більш комфортно себе
проявляти — в сольних чи колектив
них виступах?
― Цікавіше і веселіше в компанії однодумців. Я завжди вважав, що найбільший кайф — у музикуванні з кимось.
На сцені самому простіше виступати,
бо ти ні від кого не залежиш і ніхто від
тебе не залежить, але це не так ефектно виглядає, ніж масовка, правда, в
обмеженій кількості.
― На чому зосереджуєтесь під час
гри?
― „Весна Політехніки“ — добра нагода для подолання боязні сцени.
У перші секунди треба звикнути до
того, що на тебе дивиться багато
очей… Коли світло б’є в очі, то ти їх
заплющуєш і перебуваєш на своїй
хвилі. Але треба ввійти в образ і викладатися на повну. Це повертається
до тебе позитивним енергетичним
впливом зали. Цей взаємозв’язок
надихає.
― Маєте творчі амбітні плани?
― Сольних нема, проте є плани гуртів,
хоч я там і не лідер, а лише вношу
ідеї. На все потрібен час, розвиток
відбувається, але куди він приведе…
Побачимо.
Спілкувалася
Наталя ЯЦЕНКО
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студентський фестиваль
им менше часу і більше справ, тим більше людина встигає. Цю перевірену на до
Ч
свіді багатьох тезу студенти вкотре довели на відкритті студентського фестивалю
аматорської творчости „Весна Політехніки 2012“. Через початок виступів практично на
місяць раніше, ніж зазвичай (адже через Евро-2012 сесія буде значно раніше), учасники
всіх команд мали підготувати візитки за відчутно коротший термін. І їм це вдалося!

Евро „Весні…“ не перешкода

Світлини Ірини Шутки

Офіційне відкриття фестивалю оголосив начальник відділу молодіжної
політики Політехніки Володимир Залуцький. Він також зачитав привітання
від Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту, а тоді вкотре запевнив:
справжня весна не може настати, поки
не почнеться фестиваль. Отож, піднявши прапор фестивалю під виконання
студентського Гімну „Гаудеамус“,
чемпіони минулого року (ІАРХ та ІГСН)
дали старт обидвом веснам.
Хто був на концерті, очевидно,
отримав естетичну насолоду від танців у виконанні народного ансамблю
„Вірність“ та шоу-балету „Аверс“, задоволення від розмаїття жанрів, доброї
акторської гри, інтригуючих анонсів
дальших виступів, а також визначив
для себе команди, на чиї виступи хотілося б потрапити. Для тих же, хто пропустив перші виступи команд, пропоную короткий огляд візиток у порядку,
в якому інститути демонструватимуть
свої таланти.
На момент виходу нинішнього
номера газети три інститути вже „відстрілялись“. Команда ІЕПТ уже встигла
виступити в понеділок, 19 березня.
Як і обіцяли у візитці („німе“ відео та
лірична пісня під гітару), на своєму
концерті екологи-природоохоронці
показали „лавсторі“. Студенти Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук (за словами

ведучого Володимира Третяка, „гарячі хлопці“) пробували жартувати і обіцяли:
„А хто готував нас до Евро,
ви побачите на концерті“
(відбувся 20 березня). Як
завжди, творчо підійшли до
візитки архітектори: спочатку повна темрява в залі й на
сцені, потім танці ліхтариків
під білим простирадлом,
тоді — переплетені різнокольорові клубки ниток.
„Прийди — сплети з нами
свою історію“, — заінтриґувала команда ІАРХ.
Сьогодні боксують на
рингу хіміки. На думку студентів ІХХТ, „Весна Політехніки“ — це битва між інститутами, не на життя, а за статуетки (ну,
і путівки на море). Як саме команда
збирається нокаутувати суперників,
побачимо ввечері.
Тим, хто асоціює ІКТА на фестивалі з
Василем Медецьким, команда віддала
належне — його ім’я пролунало перед
виходом хлопців на сцену. Але далі
оновлений склад запропонував свій
„творчий КВН“ — справді дотепний
і зовсім не кострубатий, як то часто
буває у новачків. І з акторською грою у
студентів усе гаразд. Отож, 26 березня
сподіваємося побачити цікавий двобій
соцмереж і людей.

Візитка ІГСН відкривала цьогорічну
„Весну…“. Глядачів брали танцями (на
початку „заглохла“ музика, дівчата
ж — ні) та чемпіонським статусом
(на сцену вийшов Супермен). Чим
братимуть на виступі (27 березня), —
загадка.
В ориґінальний спосіб задобрювали глядачів цукерками клоуни з ІТРЕ
(виступ відбудеться 28 березня) —
вони кидали їх у зал із такою силою,
що замість ловити їх доводилося відбивати. Зате тим, у кого не поцілили,
було весело, адже візитка вийшла
динамічною.
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Останніми у березні виступатимуть
геодезисти (29 березня). Думаю, їхній
детективний відеотрейлер (просто
вражаючий) заінтриґував багатьох.
Команда ІЕСК показала два з семи
чудес світу зі студентської точки зору.
Решту обіцяють 2 квітня.
Здається, команді ІІМТ одній із небагатьох таки не вистачило останньої
ночі до виступу — їхня візитка була сира.
Сподіваюся, до 3 квітня студенти встигнуть написати сценарій і підготуватись.
Що буде після кінця світу? Будівельники знають. Вам це цікаво? Тоді
приходьте на концерт ІБІД 4 квітня.
Студенти ІНПП продемонстрували
візитку у стилі ретро. „Стрілися баба
Зонька та баба Гафійка“ — так починалась їхня гумореска про „колись“ і
„тепер“. Що переможе: прем’єра індійського фільму чи червона доріжка
Голівуду? Побачимо 5 квітня.
Німе кіно, що заворожує не з бі-

лого екрана, а зі сцени транслювала
команда ІНЕМ. Герої серіалу „Друзі“,
Джек Горобець, Леон-кілер, просто
неперевершений (справді, просто
чудова акторська гра) Чарлі Чаплін та
инші не могли залишити байдужим
нікого. Бажаю економістам не згубити
цієї магії до 18 квітня.
Команда ІКНІ змінила імідж. Гумор
нової команди доступніший глядачам.
Сподіваюся, своїм виступом 19 квітня
комп’ютерники приємно здивують, як
і на відкритті фестивалю.
„Ми до вас готові, а ви до нас?“ —
впевнено заявили студенти ІППТ. В
останньому цього сезону конкурсному
виступі 20 квітня студенти пропонують
почути, як вони співають, як грають
на гітарі, як… І їхня впевненість була
небезпідставна — то був справжній
трейлер концерту.
Практично, всі інститути добре
підготувалися до відкриття, більше

знай наших!

Найкрасивіша львів’янка —
з Політехніки

З

авершився фінальний
етап конкурсу „Міс
Львів-2012“. Серед 14 конкурсанток обрали красуню, яка представлятиме
наше місто на всеукраїнському конкурсі. Нею
стала 26-річна випускниця
Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки Богдана Примак.

Усі фінальні „змагання“
між дівчатами відбувалися
на сцені Львівського національного театру опери та
балету, яка нагадувала футбольне поле з усіма футбольними атрибутами — ворота, м’ячі... Учасниці конкурсу
виходили для представлення публіці у супроводі юних
футболістів зі львівської школи ФК „Карпати“. Їх підтримували своїми виступами Аріна Домскі, гурт „Мірамі“
Ляна Новак, Олена Корнєєва, „Кадрики“, гостя з Росії
Даша Столбова.
Тема Евро-2012 пронизувала всі конкурсні завдання:
дівчата дефілювали у купальниках з м’ячами в руках, у
вечірніх сукнях — з прапорами країн-учасниць футбольного чемпіонату тощо. За результатами конкурсів журі
визначило переможниць у семи номінаціях. Богдана
Примак, яка, традиційно для більшости майбутніх міс,
„на перемогу навіть і не сподівалась“ (вирішила взяти
участь у конкурсі випадково, натрапивши на оголошення
в одному з кафе), крім найголовнішого титулу, здобула ще
й перемогу в номінації „Міс Добре серце“.
Н. Я.
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половини команд показали справді
візитки. Отож, цього року на перемогу
в номінації „Найкраща візитка“ було
чимало претендентів.
Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю

творчість юних

У

Потрійна поетична
презентація

такий захід перетворилася зустріч
із трьома молодими
поетами у Львівській
обласній бібліотеці для
дітей на черговому
засіданні літературної
студії „Джерельце“,
яка діє тут уже 24 роки.

Свої перші поетичні збірки презентували випускники
студії Володимир Биньо, Роксолана Савчин та Ірина Бандурович. До слова, Володимир та Ірина нещодавно стали
членами Національної спілки письменників України.
„У хмарах та глечиках“ — збірка поезій Володимира
Биньо, яка вийшла у видавництві „Сполом“. Це філософська, громадянська й інтимна лірика про земне і небесне,
миттєве і вічне. Цікава образність й метафоричність автора
спонукає до психологічних роздумів над сенсом життя і
найтоншими порухами душі. Це подорож у ті краї, де „тисячі літ засинають тигри/ І мріють прокинутися бджолою“,
де „тигр не кусає двічі“…
Юна поетеса Ірина Бандурович свою збірку назвала
„Зліпок янгола“. Книжка об’єднує львівські пастелі пережитого і уявленого, очікуваного і примарного. „Янгольські крила не пахнуть ні воском, ні ладаном“, — запевняє поетеса.
Збірка Роксолани Савчин „Вірshe“ — це спроба осмислити тендітні грані нашого життя крізь призму вражень,
емоцій, настроїв і почуттів.
На світлині: Володимир Биньо, Ірина Бандурович і
Роксолана Савчин з юними шанувальниками своєї творчости Миколою Рудиком і Олею Попко.
Людмила ПУЛЯЄВА
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Сканворд
Український
поет,
художник
Дерев’яний або
залізобетонний
брус,
опора
для
рейок

Склала Христина ВЕСЕЛА
Австралійський
страус

Перший
президент
США

Одношарова
фанера

Поєднання стилів
в архітектурі

Декоративна й
лікарська
рослина,
нагідки

Систематизований
список
книг

Одиниця
електричного
опору

Зубатий
кит

Золота
монета,
яку
карбували в
Европі
до ХІХ ст.

Літера
грецького алфавіту
Монголскотар
Англійський
драматург, автор
комедії „Сон
літньої ночі“

Монета
Лаосу

Конструкторське
бюро

Цар Фів, що
розгадав три
загадки Сфінкса

Одна з
прямокутних
координат Декарта

Нічийна
шахова
позиція

Квартал Бог у
міста для сканди- Гостропримусо- навських верха
вого
міфах вершина
поселення певної Почуття
міри,
нації,
культура
раси
людей поведінки
Майдан- УкраїнсьКрок у
чик для ка повтанці
гри в станська
теніс
армія

Офіційний документ,
протокол

Передова частина суспільства
Столиця
Польщі

Богиня Ссавець
Дівчинка
ранкової родини Найдовріка Люїса
зорі у жирафо- ша
Італії Керрола
греків
вих

Тип
українського
літака

Бог мудрості у стародавньому Єгипті

Гірська
індичка

Найвищий суд
у давніх
Афінах
Тип
російського
літака

Кондитерський
виріб
Вдосконалене
есперанто
Космічне
управління США

Радіолокатор
Довгохвоста
папуга

Двоюрідний брат
Гаррі
Поттера

Розмальоване
великоднє яйце

Великий
гурт
овець
Еспанський маляр, сюрреаліст

Колектив Улюбробітни- лена ріка
ків на
Шолозаводі
хова

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 8
Горизонтально: 3. Суботник. 9. Естафета. 10. Угорщина. 11. Сеул.
12. Анорак. 13. Уфолог. 14. Альбінос. 15. Отара. 18. Туман.
20. Октет. 21. Берег. 22. Стопа. 24. Агора. 27. Амазонка. 31. Ескорт.
32. Пастор. 33. Грім. 34. Немезіда. 35. Ідеаліст. 36. Анаграма.
Вертикально: 1. Область. 2. Інсулін. 3. Стежка. 4. Крокус. 5. Лекало. 6. Строфа. 7. Диплом. 8. Рангун. 16. Трактат. 17. Арктика.
18. Трибуна. 19. Агресор. 22. Стерня. 23. Оскома. 25. Острів.
26. Амрита. 27. Аттіла. 28. Аргамак. 29. Номінал. 30. Аптека.

Великий
період
в історії
Землі

Дужка, що
об’єднує кілька
нотних рядків

Пустеля
в Намібії

J J J
Відправив дівчині SΜS:
„Цей абонент просить вас вийти за нього заміж“.
Одержав відповідь:
„Шановний абоненте! На вашому рахунку недостатньо коштів для виконання даної операції“.
J J J
― Ой, сіль розсипалася — будемо сваритися.
― А може, обійдеться?
― Ні, любий. Я вже налаштувалася.
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експрес-оголошення

Многая літа!
З ювілеєм вітаємо старшого нау
кового співробітника кафедри
аналітичної хімії
Марію ФЕДЕВИЧ.
Ми зичимо, щоб через сотню літ
На сторінках життя ясного
Не значились ні болі, ні тривоги,
А лиш років омріяний політ.
Бажаємо світлої радости й сили
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило
Й здоров’ям наповнила рідна земля!
Хіміки-аналітики

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення
посад науково-педагогічних
працівників кафедр:
• геодезії — професор (1);
• захисту інформації — професор (1);
• містобудування — професор (1).
До участі в конкурсі допускаються особи, які
мають науковий ступінь доктора наук і /чи вчене
звання професора, а також стаж педагогічної роботи
не менше 8 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з
обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії
документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені
звання, список друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим порядком.
Термін подання документів на конкурс — місяць
з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімната 303.
Житлом Університет не забезпечує.
Ректорат

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. №120259.

Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Чайки Дмитра Мирославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мельнікової Олени Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Салан Вікторії Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Сенів Ірини Богданівни;
утрачену залікову книжку № 0809060, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тумахи Ігора Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Пивовара Івана-Романа Андрійовича;
утрачений студентський квиток № 07663785, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Безушка Романа Йосиповича;
утрачений студентський квиток ВК № 08387088, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Максим Ольги Василівни;
утрачений студентський квиток ВК № 08585410, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зджанської Христини
Михайлівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Даниліва Назара Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Лис Віталії Євгенівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ковальчука Михайла Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Стефанко Христини Василівни;
утрачений студентський квиток № 07128410, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боровика Владислава
Валерійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Малачівського Романа Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Дністрянської Марії Ігорівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бернацького Андріана Юрійовича.

Кафедра хімії і технології
неорганічних речовин запрошує
25 травня 2012 року відбудеться Урочиста академія,
присвячена 100-річчю кафедри хімії і технології
неорганічних речовин Львівської політехніки.
Запрошуємо випускників всіх років і всіх форм
навчання, працівників, докторантів, аспірантів і
студентів кафедри.
Контакти: тел. (032) 258-21-72 — Віктор Теофілович Яворський; тел. моб. 0972479092 — Ярослав Андрійович Калимон; e-mail: javorski@polynet.lviv.ua; blazhivskyi@gmail.com.
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція застерігає за собою право літературного
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