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Кафедра, яка  
дбає про культурну  
спадщину

Дмитро Донцов  
повертається  
в Україну

„Весна…“:  
студенти не лише  
сміються

Переможці Всеукраїнського студентського 
конкурсу з інформаційної безпеки
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Тетяна Файкон, третьокурсниця Інституту прикладної математики та 
фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Я жартую майже завжди“
Я жартую майже завжди. Маю веселу вдачу. Сміюся з друзями. 
Об’єктами жартів стають найчастіше хлопці, а також наші дивні 
вчинки, які так часто трапляються, і життя загалом. Коли настає 
сесія, студентські дії серйознішають, але не надовго. На жарти 
не ображаюся, бо так віджартуюся, що більше сміятися з мене 
не захочеться.

Міркувала і опитувала Анна ГЕРИЧ

Тетяна Берник, студентка першого курсу Інституту права і психології 
Львівської політехніки:

„Страшний вішак“
Почуття гумору я маю, але жарти повинні бути розумні. Сама люб
лю посміятися. Нещодавно ми з дівчатами, які мешкають разом 
зі мною в кімнаті гуртожитку, накидали на вішак різного одягу, 
„одягли“ його в пальто і шапку одногрупниці. Коли вона зайшла 
до кімнати, то дуже злякалася від несподіванки. Було весело.

Чи любите Ви жартувати?
Справжній сміх робить людей 

щасливими. На кілька хви-
лин ми забуваємо про все на 
світі. А в кінці, трапляється, 
навіть не пам’ятаємо, з чого, 
власне, сміялися. І стає ще 
смішніше. Сміх — дуже важ-
лива особливість людини, бо 
пов’язана з нашими емоція-
ми, світовідчуттям і загаль-
ним психічним станом. Учені 
стверджують, що добре 
почуття гумору продовжує 
життя, допомагає впоратися 
зі складними життєвими 
ситуаціями і навіть покращує 
стан фізичного здоров’я.

Чомусь мені спочатку здавало-
ся, що найбільші гумористи 
обов’язково мають бути 
екстравертами. Але при-
гадалися історії про „сумних 
клоунів“ або японські 
всюдисущі посмішки, які 
не роблять своїх власників 
дуже відкритою нацією… 
Инакший гумор в англійців, 
окремий в американців, 
по-своєму жартують китайці 
й росіяни. Ще кажуть, що 
німці сміються гучно, без 
виразних відтінків, ан-
глійці — холодно і дещо 
зверхньо, австрійці — легко 
й витончено, бельгійці — 
вільно і щиро, а францу-
зи — особливо весело.

Українці посміхаються від сер-
ця. І це беззаперечно. Наші 
посмішки у смутку — сумні, 
за незгоди із кимось — іро-
нічні й поблажливі. Словом, 
використовуємо весь набір 
різновидів гумору аж до 
сміху над собою. Може 
саме ця здатність робить 
націю такою довготерпели-
вою і толерантною.

По-різному жартують і сприй-
мають гумор різні покоління. 
Це якраз і треба пам’ятати як 
студентам, так і викладачам, 
які мають намір пожартувати 
зі студентами. Особливо, під 
час іспиту. Любі наставники, 
пам’ятайте, що ваші надто 
дорослі жарти можуть ви-
датися студентам правдою. 
А так, з перенапруженими 
сесією нервами, і до інфарк-
ту не далеко J

андрій Сітарський, студент другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Талон також буває смішний“
Торік з якогось предмету я мав перекрити одну „енку“ рефератом. 
Першого квітня мені цілком серйозним тоном повідомили одно
групники, що викладач уже поставив мені „недопуск“ до іспиту, 
а це означає талон. Я сприйняв це за правду, дуже хвилювався. 

Але друзі мене пожаліли і зізналися, що пожартували. Був дружній регіт, але я не об
ражався. На День сміху так має бути.

мар’ян Власов, студент першого курсу Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

„Головне — не ображатися“
Я часто жартую з когось, але і з мене жартують. Зазвичай, першо
квітневі жарти банальні. Тобі кажуть, що штани порвав або одяг 
забруднив. А ситуативні жарти — справжні, життєві, смішні. Голов
не, не ображатися і розуміти гумор. Дуже часто ми жартуємо в 
групі один з одного.

Вікторія Гнатюк, студентка п’ятого курсу Інституту права та психології 
Львівської політехніки:

„Важливо відчувати межу“
Гумор має свої рамки. Важливо відчувати межу, за яку пересту
пати не можна. Часом горежартівники обливають водою, псують 
иншим речі, а відтак і настрій. Буває, що й відсилають кудись по 
щось. Ти їдеш через пів міста і в дорозі або вже в когось вдома 
розумієш, що тебе надурили. Дуже гарно вміють жартувати наші 
викладачі. Часом посеред лекції вони розповідають анекдот до теми. Вибухає сміхом 
ціла авдиторія.
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Під такою назвою у Любліні 16 
березня пройшла Міжнародна 

конференція студентів та молодих 
учених, в якій взяли участь молоді 
науковці з Варшави, Торуня, Кракова, 
Любліна, Вроцлава і, звичайно ж, зі 
Львова.

Після пленарного засідання від
булися три секційні засідання, де сту
денти виступали англійською мовою зі 
своїми презентаціями, обмінювалися 
досвідом, думками і пропозиціями. 
Так, на першому секційному засідання 
„Чи Google знає все?“ з доповідями 
виступили члени студентського нау
кового гуртка з документознавства та 
інформаційної діяльности при кафедрі 
соціяльних комунікацій та інформацій
ної діяльности (СКІД) ІГСН Ірина Хміль 
(КСІ11), Ганна Романюк (ДКЗ43), 
Христина Керницька (ДЗІ12) та ав
торка цих рядків. Наші доповіді заці
кавили членів конференції і вплинули 
на хід обміну думками на завершені 
роботи секції.

На другому секційному засіданні 
„Бібліографія ХХІ століття“ було роз
глянуто актуальні питання зі сучасного 
стану та перспектив розвитку бібліо
графії як у традиційних бібліотеках, так 
і в електронних. 

У роботі третьої секції „Електронні 
джерела отримання інформації“ взя
ли участь і виступали Ірина Крвавич 
(ДК21), яка приємно здивувала учас

ників польською мовою, та аспірант, 
голова студентського наукового гуртка 
з документознавства та інформаційної 
діяльности Олег Гарасим. Його виступ 
зацікавив присутніх практичністю ви
користання запропонованими мето
дами аналізу відкритих електронних 
архівів. По завершенні конференції 
учасники виставляли бали за виступи 
та презентацію. Роботи, які мали пози
тивні бали, нагороджено грамотами, а 
всі студенти нашої кафедри отримали 
нагороди та пам’ятні сувеніри.

Ми вдячні завідувачеві кафедри 
СКІД Андрію Пелещишину та доценту 
Світлані Лісіній, які допомогли нам 
взяти участь у цій конференції.

Надія ГУЧКО, 
студентка четвертого курсу ІГСН 

Львівської політехніки

студентський конкурс

У Політехніці 
змагалися фахівці 
з захисту інформації
Цього року Львівську політехніку 

міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту визначило базовим вишем з 
проведення ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт у галузі інформаційної безпеки.

Конкурс проходив на базі кафедр 
„Захист інформації“ та „Безпека 
інформаційних технологій“ Інституту 
комп’ютерних технологій, автома-
тики та метрології. У ньому взяло 
участь 50 студентів із 16 вишів Укра-
їни. Нагородження переможців від-
булося минулого четверга в актовій 
залі головного корпусу університету.

Завідувач кафедри захисту ін-
формації ІКТА професор Валерій 
Дудикевич, подякувавши учасникам 
та їх керівникам за участь, відзна-
чив зростання інтересу до науки. 
Валерій Богданович пошкодував, що 
відповідно до Положення МОНМС 
про Всеукраїнський конкурс із при-
родничих, технічних та гуманітарних 
наук, можна нагородити не більше 
чверті учасників, адже більшість 
робіт були високого рівня.

Так само високий рівень робіт, а 
також об’єктивність конкурсної 
комісії відзначив професор кафедри 
безпеки інформаційних технологій 
Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки професор 
Віктор Долгов.

Усі учасники отримали грамоти, а 
переможцям проректор Богдан Мор-
кляник вручив дипломи. Дипломи 
І ступеня за напрямом „Управління 
інформаційною безпекою“ отримав 
Вадим Чакрян (ХНУРЕ), ІІ ступеня — 
Тетяна Жмурко (НАУ), за напрямом 
„Безпека інформаційних і комуніка-
ційних систем“ диплом І ступеня за 
спільну доповідь одержали Руслан 
Кіянчук та Костянтин Лисицький 
(ХНУРЕ), диплом ІІ ступеня — Юлія 
Чумаченко (Одеський національний 
політехнічний університет), диплом 
ІІІ ступеня — Тетяна Чеборака 
(Вінницький НТУ), за напрямом 
„Системи технічного захисту інфор-
мації“ диплом І ступеня отримала 
Юлія Синиця (НУ кораблебудуван-
ня ім. адм. Макарова), диплом ІІ 
ступеня — Петро Пуля (Львівська 
політехніка), дипломи ІІІ ступеня — 
Ольга Сягаєва та Олександр Стрель-
ницький (ХНУРЕ).

Т. П.

Четвертий тур міжнародного 
чемпіо нату з перегонів роботів 

Roborace 2011/2012 відбувся у Чер-
нівцях. Команда студентів кафедри 
фотоніки Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної 
техніки Львівської політехніки посіла 
перше місце у змаганнях.

Загалом позмагатись приїха ло понад 
сорок учасників з ІваноФран ківська, 
Львова, Тернополя, Чернівців, Мінська 
та Бреста. Під час перегонів відбулися чо
тири кваліфікаційні заїзди, які визначили 
четвірку фіналістів: три команди з Івано
Франківська та одна команда зі Львова.

Відчувалася сильна підготовка 
команд, упродовж усього фінального 
заїзду робоболіди практично не ро
били помилок і впевнено тримались 
один за одним. І лише фінішна лінія 
останнього кола, яку перший пере
тнув робот команди „Photonica31“, 
зняла всі сумніви щодо переможців 
перегонів.

Наразі студентська команда кафе
дри фотоніки готується до наступних 
етапів, які пройдуть 17 та 19 травня у 
Києві та Одесі. 

Данило БОНДАР,
студент четвертого курсу ІТРЕ

Львівської політехніки

знай наших!

„Photonica-31“ знову перемогла 

молода наука

„Інформація в мережевому 
середовищі“
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У Львівській політехніці 22 — 24 бе-
резня відбулася Міжнародна на-

укова конференція, яку організувала 
до свого 20-річчя кафедра реставрації 
та реконструкції архітектурних комп-
лексів Інституту архітектури разом із 
Львівським обласним відділенням 
Українського фонду культури.

Напередодні ювілею
Першим завідувачем кафедри був 
професор Андрій Рудницький, завдяки 
якому кафедра розвинулася, здобула 
міжнародний резонанс. Нині кафедра, 
якою керує професор Микола Бевз, 
працює у двох наукових напрямах: 
реставрації об’єктів архітектури й 
містобудування та реставрації творів 
мистецтва з каменю. З цих напрямів 
відкрито дві спеціяльності. 

Сама ж кафедра до свого ювілею пі
дійшла з вагомим доробком, який про
демонструвала у вестибюлі головного 
корпусу і в Будинку архітектора: на 
планшетах можна було ознайомитися 
з вагомими здобутками у реставрації 
пам’яток і містобудівних комплексів, 
творів мистецтва з каменю, першими 
випусками дипломних робіт, почина
ючи з 1994 року і донині, прослідкува
ти, як розвивалася техніка студентів, 
їхнє бачення підходу до реставрації 
пам’яток.

Предмет розмови

У роботі конференції взяли участь і 
виступили науковці Львова, Жовкви, 
Белза, Києва, Донбасу, Харкова, Одеси, 
Варшави, Вроцлава, Любліна, Відня 
і США. 

У перший день роботи на двох 
пленарних засіданнях заслухано 17 
доповідей, в яких мова йшла про фор
мування архітектурнореставраційної 
методики в Україні, реставрацію та 
охорону архітектурномістобудівної 
спадщини в Україні і завдання рестав
раційної освіти, дослідження пам’яток 
архітектури в США, реставраційну 
діяльність і зв’язки Вроцлавської 
й Львівської політехнік, розвиток 
реставраційної освіти, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів, 
специфіку досліджень архітектурно
археологічних пам’яток у Криму, 
охорону, дослідження та реставрацію 

пам’яток на території Державного 
історикокультурного заповідника у 
Белзі тощо. 

Дискусії

У рамках конференції відбулися 
три секційні засідання, на яких за
слухано 60 доповідей. Так, у Львів
ській національній галереї мистецтв 
на секції „Історикоархітектурні та 
історикомістобудівні досліджен
ня, реґенерація та ревалоризація 
історикомістобудівних комплексів“ 
мова йшла про історикоархітектурні 
дослідження, реґенерацію та рева
лоризацію історикомістобудівних 
комплексів. 

Робота секції „Реставрація пам’яток 
архітектури та мистецтв, реставрація 
творів мистецтва з каменю“ проходи
ла в Українському товаристві охорони 
пам’яток історії та культури. В ході її 
засідань науковці торкалися питань 
реставрації пам’яток архітектури у 
Львові і області, Західній Україні, Одесі, 
Любліні, говорили про проблеми до
слідження, збереження та реставрацію 
кам’яної пластики відомої на весь до
воєнний світ української Бруснівської 
каменярської школи (нині — територія 
Польщі).

Цікаві дискусії відбулися й на сек
ції „Охорона культурної спадщини“, 
котра пройшла у приміщенні Музею 
етнографії та художнього промислу. 
Тут науковці дискутували, ділилися 
досвідом і планами стосовно методо

логічних проблем збереження куль
турної спадщини у Львові та області, в 
Карпатах, на Бойківщині, Рівненщині, 
Слобожанщині, Києві, Харкові, у Відні 
тощо.

Проблеми і перспективи

— Святкування двадцятиріччя ка
федри — це лише привід, щоб зі
братися разом і порадитися, як нам 
бути далі, — каже завідувач кафедри 
реставрації та реконструкції архітек
турних комплексів професор Микола 
Бевз. — У галузі освіти, де маємо 
найбільший вплив, бо займаємося 
проблемами реставраційної освіти, 
є у нас певні досягнення: відкрили 
нову спеціяльність, розробляємо 
підручник, видали кілька методич
них посібників, щороку проводимо 
конференції, семінари тощо. Та за
галом справа реставрації та охорони 
пам’яток в Україні перебуває в дуже 
складній ситуації. Згідно з законом, 
мали створити Державну службу (як 
центральний орган), яку й досі не 
створено. Законодавство стосовно 
збереження пам’яток архітектури 
є дуже добре, з багатьма гарними 
напрацюваннями, але воно також 
не працює. А об’єкти знищуються. 
Тому й вирішили в колі спеціялістів 
порадитися, як діяти, щоб зрушити 
це питання з місця. Ми домовилися 
про скоординовану співпрацю з роз
ширення сфери реставраційної освіти 
в Україні.

наукові зустрічі

Дослідження, збереження і реставрація 
об’єктів культурної спадщини
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Таку назву мав міжреґіо-
нальний семінар для до-

бровольців Корпусу миру 
США та їхніх українських 
партнерів, який пройшов 
у Львівській політехніці 
22 — 23 березня. В ньому 
взяли участь представники 
вищих та загальноосвіт-
ніх навчальних закладів 
України, добровольці та 
тренери Корпусу миру США 
в Україні.

Учасники конференції 
говорили про можливості 
та перспективи проєктної 
діяльности, освоєння її мож
ливостей і перспектив, а 
також освоєння техноло
гії розвитку та управління 
проєктами. Як відзначила 
співорганізатор семінару, 
в. о. завідувача кафедри іно
земних мов ІГСН Львівської 
політехніки Наталя Мукан, 
ця зустріч мала на меті запо
чаткувати цілу низку цікавих 
просвітницьких заходів, 
що реалізуються в рамках 
проєкту викладання англій
ської мови, які розпочав в 
Україні Корпус миру США. 
Така співпраця передбачає 
вдосконалення викладання 
англійської мови в україн
ських навчальних закладах, 
забезпечення вільного спіл
кування студентів з носіями 

мови на заняттях та факуль
тативах, обмін досвідом 
роботи і неперервний роз
виток професійних навичок 
викладачів тощо. 

— Корпус миру США 
пропонує ґранти для роз
витку невеликих проєктів, 
які волонтери можуть ре
алізувати в громадах, де 
працюють, — говорить На
таля Мукан. — На семінарі 
ми вчилися, як розпочинати 
такі проєкти, організовувати 
і проводити їх, залучати до 
них людей і кошти, оціню
вати результати і відзначати 
людей, які насправді до

лучилися до виконання цих 
заходів. А ще ми вчилися, 
як нам самим (коли не буде 
поруч волонтерів) проводи
ти тренінги з проведення 
здорового способу життя, 
літньої школи, запобігання 
ВІЛ/СНІДу, розвитку лідер
ського потенціялу студентів, 
демократичних ініціятив 
тощо. 

У рамках семінару відбу
лася пресконференція для 
журналістів, викладачів і 
студентів Львівської політех
ніки. В ній взяли участь і ви
ступили реґіональний мене
джер Корпусу миру в Україні 

Оксана Шабас, проректор з 
науковопедагогічної робо
ти та міжнародних зв’язків 
Львівської політехніки Юрій 
Рашкевич, добровольці Кор
пусу миру Бен Хог (НВК 
„Колківська загальноосвітня 
школаліцей“ на Волині“) та 
Байрон Вільямс (Львівська 
політехніка), які поділили
ся досвідом своєї волон
терської роботи в Україні, 
в. о. директора ІГСН Ярина 
Турчин та в. о. завідувача 
кафедри іноземних мов На
таля Мукан. 

Катерина ГРЕЧИН

Віцепрезидент Українського на
ціонального комітету ІКОМОС, голова 
Львівського обласного товариства 
охорони пам’яток, історії та культури 
Андрій Салюк вважає, що святкування 
ювілеїв кафедри — дуже добра тради
ція. Особливо, коли це свято збирає 
навколо себе відомих людей, котрі 
на конференції, та ще й міжнародній, 
мають змогу поділитися своїми дороб
ками, обмінятися досвідом, виступити 
з доповідями. 

Ще один учасник конференції — 
Мирон Олег Стахів, директор Про
грами імени Фулбрайта, історик архі
тектури, — довший час практикував у 
Штатах як дослідник реставрації, пра
цівник Музею з історичної архітектури 

і реставрації. На його думку, питання 
реставрації в Україні дуже складне:

— Кафедра реставрації і рекон
струкції архітектурних комплексів 
Львівської політехніки, чи не єдина 
в Україні, пробує шукати відповіді 
на складні реставраційні питання. 
Дуже шкода, що у державі, яка дуже 
пишається своєю культурною спад
щиною, дуже бракує фахівців. Власне, 
їхнім вихованням займаються лише у 
Львівській політехніці. Хоча в Україні 
є факультети архітектури, та вони не 
займаються ні реставрацією пам’яток, 
ні філософією реставрації в Україні, не 
цікавляться її символічним значенням, 
відповідальністю перед історією, май
бутнім, чим, зрештою, займаються рес

тавратори і для кого вони це роблять. 
Бракує також різних підходів, розмов, 
дискусій стосовно цих дуже складних 
питань. Ця конференція — добра на
года шукати разом вихід із ситуації, що 
склалася. Кафедрі ж бажаю дальших 
творчих успіхів, вдалого розвитку. 
Впродовж останніх двадцяти років я 
дуже близько контактую з кафедрою, 
дуже шаную завідувача кафедри Ми
колу Бевза і його працю. Це науковець, 
котрий дуже відрізняється від істориків 
архітектури, реставраторів в Україні, 
бо глибоко розуміє справу і пробує 
робити конкретні кроки в реставрації 
пам’яток архітектури.

Катерина ГРЕЧИН

корпус миру

„Розвиток проєктної діяльности“

Св
ітл

ин
а 

Ка
те

ри
ни

 Г
ре

чи
н



6 ч. 11-12 (2771-2772)
29 березня — 4 квітня 2012[СТУДІї]

Фармацевтична корпорація „Арте-
ріум“, яка в 2005 році утворилася 

внаслідок злиття двох українських 
виробників ліків — „Київмедпрепа-
рату“ та „Галичфарму“, презентувала 
студентам 3 — 5 курсів кафедри біо-
логічно активних добавок, фармації та 
біотехнології Інституту хімії та хімічних 
технологій Львівської політехніки 
програму стажувань і розповіла про 
умови проходження практики на під-
приємствах.

Впродовж години керівник служби 
підбору і оцінки персоналу фармацев
тичної корпорації „Артеріум“ Леся Черед
ніченко, менеджер з підбору та оцінки 
персоналу Крістіна Гінка та голова нагля
дової ради АТ „Галичфарм“ Ольга Семе
ренко розповіли авдиторії про напрями 
роботи компанії, її традиції та позиції на 
ринках медикаментів України і світу, а 
також окреслили перспективи працевла

штування для молодих фахівців. Наразі, 
для студентів Львівської політехніки, яка 
ввійшла до числа кількох українських 
вишів, з якими співпрацює „Артеріум“, є 
два шляхи до працедавця: проходження 
практики з добрими результатами ро
боти та програма стажувань. Заповнити 
аплікаційну форму для програми та наді
слати її разом із супроводжуючим листом 
на електронну адресу компанії всі охочі 
могли до 30 березня.

Присутність „Артеріуму“ у суспільно
му житті виражена підтримкою онколо
гічних відділень дитячих лікарень, по
будовою міських дитячих майданчиків, 
активною співпрацею з фондом братів 
Кличків.

Завершилася зустріч у формі питань
відповідей. Найчастіше студенти цікави
лись умовами праці, розмірами заробіт
них плат та можливістю кар’єрного росту 
початківців.

Анна ГЕРИЧ

Минулого тижня у п’ятницю до Полі-
техніки завітали учні десятого кла-

су Нововолинської загальноосвітньої 
школи № 7. В актовій залі головного 
корпусу вони мали можливість більше 
дізнатися про університет і поспілкува-
тися з викладачами.

Директор Інтелектуального на в
чальнонаукового центру про фесій но
кар’єрної орієнтації Олександр Захар’яш 
розповів дітям про Політехніку, роздав 
ознайомчі матеріяли. Олександ Сер
гійович наголосив, що сподіватися на 

професійний успіх може тільки „добрий 
студент“, який серйозно ставиться до на
вчання, налаштований працювати, знає 
іноземні мови.

На зустріч також завітали директор 
ІКНІ професор Микола Медиковський 
та його заступник доцент Наталія Ша
ховська, а також заступник директора 
ІЕСК професор Василь Ткачук. ІМФН ре
презентував професор Мирослав Кутнів, 
ІНЕМ — професор Василь Козик, а ІГСН 
— доцент Наталія Химиця.

І. Ш.

рука на пульсі

Майбутніх фахівців  
вибирають нині

профорієнтація

Що означає бути „добрим 
студентом“?
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Прохідний бал для вступу до 
вищих навчальних закладів з 
профільних предметів тепер ста-
новить від 120 до 140, а в деяких 
вишах і до 160. Про це повідомив 
міністр освіти і науки, молоді та 
спорту Дмитро Табачник. „На-
приклад, у КНУ ім. Т. Шевченка, 
у Київському національному 
економічному університеті, в 
Національному університеті Ки-
ївська юридична академія імени 
Ярослава Мудрого практично 
ніде немає в умовах, у правилах 
прийому конкретного універ-
ситету прохідного бала нижче 
160“, — зазначив він. 

Для участи в ЗНО-2012 зареє-
струвалося більше 80% від ви-
пускників цього року, що майже 
на 20% більше, ніж у поперед-
ні роки. За словами Дмитра 
Табачника, цього року заяви на 
тестування подало 328 тисяч 
590 осіб. З них 68 тисяч — ви-
пускники минулих років, а 260 
тисяч — випускники цього року. 
На першому місці за кількістю 
поданих заяв — Донецька об-
ласть. Далі йдуть Дніпропетров-
щина й Київщина.

Верховна Рада України дозволи-
ла українським університетам 
самостійно розпоряджатися 
заробленими коштами, а не 
перераховувати їх на рахунки 
держави та використовувати 
лише через тендерні процедури. 
Таку можливість виші отримали 
після ухвалення конституційною 
більшістю в цілому внесення 
змін до Закону „Про здійснення 
державних закупівель“, за яки-
ми вишам та науково-дослідним 
установам спрощується проце-
дура закупівель.

Головне управління освіти і науки 
Львівської облдержадміністра-
ції проводить конкурс учнів-
ських робіт з українознавства. 
Конкурс відбудеться 18 — 25 
квітня, передає прес-служба 
Львівської ОДА. Конкурс має 
відкритий характер. У ньому 
за власним бажанням можуть 
брати участь учні 8 — 11 класів 
загальноосвітніх закладів усіх 
типів та форм власности.

За матеріялами інформаґенцій
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Ми постукали — нам 
відчинили

Оскільки наноелектроніка — нова га
лузь електроніки, що, зокрема, вивчає 
можливості передачі інформації на на
норівні (нанометр — це 10−9 метра), й в 
Україні належної бази для досліджень 
в цій галузі нема, студенти кафедри 
ЕЗІКТ зацікавилися ідеєю поїхати за 
кордон. Денис Невінський розповідає:

— Мій науковий керівник, до
цент кафедри електронних засобів 
інформаційнокомп’ютерних технологій 
Любов Іванівна Закалик порекоменду
вала три варіянти: фірма IBM у Цюриху, 
Вроцлавська політехніка та Ганновер
ський лазерний центр. Ми написали 
у ці наукові структури, звернулися з 
просьбою надіслати нам запрошення — 
відповідь прийшла тільки з Німеччини. 
Нам повідомили: якщо забезпечимо 
собі переїзд, проживання і харчування, 
матимемо можливість упродовж місяця 
безплатно стажуватися в Лазерному 
центрі. Туди ми потрапили завдяки 
рішенню директора відділу нанотехно
логій Центру Бориса Чічкова.

Два місяці тривало листування, по
тім оформлення документів (вчасно і 
безпроблемно зробити це допоміг 
керуючий справами Політехніки Роман 
Корж) — і 10 лютого студенти вже були 
в Ганновері. Там їх зустріли тепло і 
доброзичливо. Як зауважує Микола, 
німці сподобались пунктуальністю, 
вихованістю, а також тим, що навіть 
у дрібницях „думають не тільки про 
себе, але й про инших“.

Більше, ніж очікували

Вирушаючи до Німеччини, кожен зі сту
дентів мав свою мету: Денис насампе
ред їхав за експериментами, Микола — 
ознайомитися зі сучасною технікою, 
програмним забезпеченням. Та на місці 
хлопці були приємно здивовані.

— Ми налаштувались на вузький 
профіль, але, як з’ясувалось, у Лазер
ному центрі проводять дослідження з 
різних напрямів, науковці працюють 
не над однією, а відразу над кількома 

різними задачами, допо
магають один одному. У 
нас із Миколою теж не 
було розмежування на 
„твою“ і „мою“ роботу: працювали 
разом, обмінювалися ідеями, дум
ками, — розповідає Денис Невін
ський. — Загалом ми займалися фото
нними кристалами — наноелектронні 
пристрої на їхній основі є елементами 
інформаційних і телекомунікаційних 
систем. Шкода, що ми були обмежені в 
часі: тиждень пішов на ознайомлення 
з матеріялами, инший — з літературою 
(зосередились на найновіших статтях), 
і на основне — експерименти — за
лишилося два тижні. Та ми зробили 
кілька успішних дослідів. Моє завдан
ня, зокрема, полягало в тому, щоб до
битися поверхневих хвиль, дослідити 
їхні можливості у передачі інформації. 
Тим часом у Ганновері ці хвилі вже до
сить широко використовують. 

Студентам дуже сподобалася сама 
атмосфера, яка панує в Лазерному 
центрі: жодних бар’єрів — ні геогра
фічних (там справжній науковий „інтер
націонал“), ні статусних (можна вільно 
поспілкуватися чи обмінятися літерату
рою із найповажнішими вченими), ні 
мовних (достатньо знати англійську).

Відстані географічні і не 
лише

— Лазерний центр у Ганновері має 
сім відділів, там працює десь 400 осіб. 
У відділі нанотехнологій ми зустріли 

вчених з Англії, Еспанії, Латвії, Кореї, 
инших країн. Є багато науковців із Росії. 
Дехто працює над маґістерськими чи 
кандидатськими роботами. Працюючи 
в Центрі, дослідник може написати 
кілька наукових статей за рік, — ділить
ся спостереженнями Микола Зеленку. 
— У нас, в Україні, опрацьовано й син
тезовано те, що там, на Заході, було 34 
роки тому, а в наш час — це всетаки 
„відстань“, навіть відсталість… Проте 
наших знань і підготовки цілком ви

стачає, щоб з ними їхати у світ. 
Зрештою, думаю, якщо дуже 
хотіти, то, ознайомившись із 
матеріялами та технологіями 
за кордоном, можна дати до
брий поштовх і нашій науці.

П’ятикурсники вже поділи
лися німецьким досвідом і враження
ми з иншими студентами. Шкодують, 
що не кожен може дозволити собі по
їхати за кордон, відчути і побачити все 
власними очима. Денис Невінський 
опише експерименти, які провів у 
Ганноверському центрі, в маґістерці. 
Каже, що в майбутньому хотів би 
займатися наукою, але це бажання 
стримує відсутність належної експери
ментальної бази в Україні, а от варіянт 
з Німеччиною, зрозуміло, потребує 
відповідного фінансування…

Тим часом Миколу закордонне 
стажування дещо зорієнтувало в пріо
ритетах: має намір йти в аспірантуру 
й досліджувати полімери. Обидва 
студенти кажуть: треба „піднімати“ 
нанонауку в Україні, адже за нею 
майбутнє — розвиток комп’ютерів, 
біомедичної апаратури тощо. 

Дуже маленький 
подарунок

„Занурення в науку“ надихнуло хлоп
ців і до наукової творчости: до 60річчя 
ІТРЕ Микола запропонував зробити 
для інституту „невеликий подарунок“ 
— емблему ІТРЕ в нанорозмірах. За
хотіли — і зробили! Хлопці майже 
певні, що це єдина така емблема в 
усій Україні.

Ірина ШУТКА

за досвідом

Щоб не обмежувати свій дослідницький запал у галузі наноелектроніки, п’ятикурсники ІТРЕ, учасники Всеу-
країнської олімпіяди з напряму „Радіоелектронні апарати“ Денис Невінський і микола Зеленку вирішили 

не сидіти й чекати, а почали діяти. Результат — стажування у Ганноверському лазерному центрі в Німеччині. 
Там хлопці впродовж місяця „поринали в науку“ і звідти привезли унікальний подарунок для свого інституту

Стажування в Ганновері — стимул  
для себе і для науки
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Корній Товс т юк на 
родився 22 березня 
1922 р. у буковинському 
селі Мамаївцях. Його 
батько Денис Георгі
йович Товстюк та мати 
Февронія Юріївна (ро
дом Мотрович) відда
ли хлопця у 1933 р. на 
навчання до гімназії у 
Чернівцях. Саме там він 
опановує іноземні мови 
(французьку та німець
ку) та отримує ґрунтовні 
знання не лише з мате
матики і природничих дисциплін, а 
також з історії та літератури. Гімназію 
закінчує у 1940 р., а в 1941му закінчує 
середню школу.

У буремні 1941 — 1943 рр. бере 
участь в українському визвольному 
русі. Як член ОУН вступає до Буко
винського куреня, у складі якого 
11.10.1941 р. добирається до Києва і 
присягає там бути вірним Українській 
Національній Раді. У Києві працює під 
керівництвом О. Ольжича, О. Теліги, 
професора Лащенка, Г. Дідіва. У 1943 
році, перенісши тортури гестапівців 
у Київській тюрмі, він чудом уникає 
розстрілу (батьки Корнія Денисовича 
на їхній запит через німецький кон
сулат отримали офіційне сповіщення 
про розстріл сина). 

Після втечі Корній Товстюк пере
ховується в с. Топорівці Городен
ківського району, де знайомиться з 
дочкою місцевого священика Окса
ною Олексієвою, яка й стала його 
дружиною та вірною подругою на 
довгі добрі та важкі часи.

До закінчення війни Корній Де
нисович викладає фізику у буко
винських сільських школах, а після 
неї повертається до Чернівців (в 
автобіографії та частих співбесідах 
з представниками офіційної влади 
своє перебування на Наддніпрян
щині пояснює втечею від румунської 
сигуранци), вступає до Чернівець
кого державного університету на 
фізикоматематичний факультет, 

який закінчує з відзна
кою у 1950 р. і починає 
працювати в універси
теті на посаді асистента 
кафедри експеримен
тальної фізики. В 1953 
р. вступає в аспірантуру 
на кафедру теоретичної 
фізики до професора  
А. Самойловича і до
строково (за пів року 
до закінчення терміну 
аспірантури) захищає 
кандидатську дисерта
цію на тему „Квантова 

теорія напівпровідників типу Ge“. У 
1956 р. очолює кафедру напівпро
відників ЧДУ, якою керує до 1968 р. 
У цьому ж році організовує першу 
в СРСР проблемну лабораторію з 
фізики напівпровідників. Серед 
його учнів виростають і виходять у 
самостійну наукову працю майбутні 
професори І. Потикевич, М. Гавалеш
ко, І. Раренко, Й. Стахіра, Д. Берча, 
П. Старик, А. Савицький і багато 
инших. Разом з ними він визначає за
кони дисперсії електронних спектрів 
у кристалах, проводить топологічну 
класифікацію у просторових групах, 
враховуючи структуру і симетрію 
матеріялів. Створює модель не
еквівалентних електронних долин, 
розвиває експериментальний на
прям дослідження магнітних, галь
ваномагнітних та оптичних явищ 
в анізотропних напівпровідниках, 
зокрема, магнітної сприйнятливости 
та ядерного магнітного резонансу.

Закінчення шістдесятих років ми
нулого століття характеризується в 
історії України як період поновлення 
репресій та українофобії. І, звісно, 
починаються гоніння на науковця, 
улюбленим одягом якого була ви
шита сорочка, який викладав укра
їнською мовою і виховав цілу плеяду 
здібних і талановитих українських 
учених (під його керівництвом 56 
науковців захистили кандидатські 
дисертації, 21 з них захистив док
торську). Запис у трудовій книжці 

Корнія Денисовича так формулює 
цей кризовий момент його життя: 
„освобожден от занимае мой долж
ности по собственному желанию“. 
Саме на той час припадає захист 
Товстюком докторської дисерта
ції на тему „Особенности зонного 
спектра и механизмов рассеивания 
в анизотропных и непараболических 
полупроводниках“, в якій він узагаль
нив свої дослідження. 

У вересні 1968 р. починається 
львівський період Корнія Денисови
ча ― він очолює кафедру теорії твер
дого тіла  в університеті ім. І. Франка, 
яка була сусідкою кафедри теоре
тичної фізики, очолюваної І. Юх
новським. Корній Денисович читав 
лекції також і теоретикам. Тому його 
учнями називали себе і Ю. Рудав
ський, і П. Костробій та инші. Добре 
пам’ятають цю співпрацю І. Стасюк, 
О. Попель, Б. Лукіянець, Я. Баран, 
Й. Стахіра. 

У вересні 1969 р. К. Товстюк по
вертається на Буковину і організовує 
Чернівецьке відділення Інституту 
напівпровідників АН УРСР (пізні
ше ― відділення Інституту проблем 
матеріялознавства), де організовує 
дві великі проблемні лабораторії: 
лабораторію Міністерства оборонної 
промисловости СРСР та Міністерства 
Авіяпромисловости СРСР, у яких за
кладається наукова основа нових 
технологій фотоелектроніки та елек
троніки. Такий науковий поступ дає 
поштовх до організації електронної 
промисловости в Чернівцях (створе
но 4 заводи). У 1973 р. наукову діяль
ність К. Товстюка відзначають Дер
жавною премією УРСР у сфері науки 
і техніки. У 1978 р. Корнія Денисовича 
обирають членомкореспондентом 
АН УРСР.

К. Товстюк спільно зі своїми учня
ми та співпрацівниками розвиває 
експериментальний напрям дослі
джень магнітних, гальваномагніт
них, оптичних характеристик анізо
тропних напівпровідників, зокрема 
магнітної сприйнятливости та ядер

3 квітня у рамках XV відкритої науково-технічної конференції Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки Національного університету „Львівська політехніка“ відбудеться День пам’яти видатного 

вченого і громадського діяча Корнія Денисовича Товстюка з нагоди 90-річччя від дня його народження. Відомі 
науковці Львова, Києва та Ужгорода зроблять ретроспективний огляд своїх наукових досягнень, здійснених 
під впливом Корнія Денисовича

in memoriam

Вчений, який служив Україні, науці 
і громаді

[СТУДІї]
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ного магнітного резонансу (ЯМР). 
Ці роботи істотно доповнюють його 
теоретичні дослідження (завдяки їм 
створюють базу для впровадження 
анізотропних напівпровідників з їх 
широким діяпазоном характеристик) 
в техніці. Наступні дослідження по
ширюються у сфері кореляційної тер
модинаміки, що враховує взаємодію 
між частинками. Вони, спільно з вдо
сконаленням технічної бази експери
ментальних досліджень, дозволяють 
розвинути і технологічний напрям. 
Лабораторії, які він очолював, стають 
визнаним технологічним центром, де 
не тільки виготовляють анізотропні 
та вузько зонні напівпровідники, а й 
розробляють нові технології та нові 
технологічні методи.

Від ділення займалося також 
теоретичними проблемами. Тут до
сліджується багаточастинкова вза
ємодія в сильно анізотропних крис
талах та вузькозонних кристалах, 
створюється теорія циклотронного 
резонансу для шаруватих кристалів, 
досліджуються оптичні властивості 
шаруватих кристалів у сфері краю 
власного поглинання, ефект та псев
доефект ЯнаТеллера, створюється 
складна подвійна перестановка, яка 
дозволяє використати методи теорії 
груп у побудові функції Гріна багато
частинкової взаємодії. Під прямим 
чи опосередкованим керівництвом 
Товстюка виконано десятки кан

дидатських та підготовлено кілька 
докторських дисертацій.

У 1989 р. у Буковинському віснику 
(№ 3) публікують статтю К. Товстю
ка, в якій він обстоює необхідність 
утворення самостійної України. Еко
логічне лихо, яке сталася у Чернів
цях у 1988 р., послугувало зручним 
приводом для усунення Корнія Де
нисовича з посади (саме К. Товстюк 
і співробітники відділення доклали 
значних зусиль для з’ясування при
чини захворювання дітей, отримали 
експериментальні дані, якими пізні
ше користувалися токсикологи, що 

фігурують у медичній літературі). 
Приємно констатувати, що Академія 
наук не погодилася із рішенням об
кому партії про звільнення.

У 1991 р. Корній Товстюк пере
їздить до Львова і стає завідувачем 
Львівського відділення відновлю
вальних джерел струму ІПМ АН УРСР, 
а також (1995) професором кафедри 
напівпровідникової електроніки 
Державного університету „Львівська 
політехніка“. 

Серед нових досягнень, які зро
били Корній Денисович зі співробіт
никами за цей період, слід зазначити 
відкриття об’ємного акумуляторного 
ефект у у шаруватих структ урах. 
К. Товстюк створив наукові основи 
технології нового покоління надпо
тужних і надмістких акумуляторів, 
накопичувачів та гібридів на їх осно
ві, які запатентовано, сертифіковано 
і впроваджено у виробництво. Ці 
роботи відзначено Держаною пре
мією України у сфері науки і техніки 
у 2001 р.

Окрім наукової діяльности, Кор
ній Денисович бере активну участь у 
громадському житті. Він організовує 
братство ім. Андрія Первозванного 
(1989 р.) у Чернівцях, його обирають 
головою Ради ОУН на ХІІ великому 
зборі(1993 р.), організовує і очолює 
Львівське обласне відділення фун
дації ім. О. Ольжича (1995). За його 
ініціятивою впорядковують могили 
Сушка та Барановського на Личаків
ському кладовищі у Львові (1993 р.), 
встановлюють меморіяльні табли
ці Ольжичу (вул. Личаківська, 32, 
1993 р.) та Сушку (1996 р., вул. Вин
ниченка), бере активну участь у 
створенні документального фільму, 
присвяченого Ольжичу (режисер 
А. Микульський, 1998 р.). 

З дитячих гімназійних років Кор
ній Товстюк носить любов до поезії 
та історії. Його глибокий ліризм та 
романтизм вилилися у великі поетич
ні твори „Марія“, та „Хресна дорога“, 
присвячені українському підпіллю 
у період Другої світової війни. Він 
написав цілий ряд публіцистичних 
статей та виступів.

К. Товстюк був людиною, зустріч 
та співпраця з якою ставали непере
січною подією у житті кожного. 16 
вересня 2004 р. Батько перейшов у 
вічність. 

Корнелія ТОВСТЮК,
професор кафедри ЕЗІКТ  

Львівської політехніки,  
доктор фізико-математичних наук

І я несу наказ дідів, батьків-героїв,
Мій смолоскип горить, 

освітлюючи путь.
Я іскру відкрешу всім, хто піде 

за мною,
І кожен хай збагне, у чому 

правди суть.

Корній Товстюк

наш календар

1 квітня — День гумору.
1 квітня — День працівників геології, 
геодезії та картографії.

Пам’ятні дати
29.03.1864 — перша театральна ви
става у Львові українською мовою 
(„Маруся“ Г. КвiткиОснов’яненка), 
яка започаткувала створення театру 
„Руська бесіда“.
29.03.1881 — народилася Марійка 
Підгірянка, українська поетка, авторка 
творів для дітей.
29.03.1972 — помер митрополит Іларі
он (Іван Огієнко), український учений і 
громадський діяч, міністр освіти УНР.
30.03.1746 — народився Франціско 
Хосе де Ґойя, еспанський живописець.
30.03.1853 — народився Вінсент Ван 
Гог, голландський живописець.
30.03.1892 — народився Стефан Банах, 
український і польський математик, 
один із творців сучасного функціо
нального аналізу, професор Львівської 
політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, 
публіцист, видавець i громадський діяч, 
ідеолог українського націоналізму.
31.03.1596 — народився Рене Декарт, 
французький філософ, фізик і мате
матик.
31.03.1947 — померла Уляна Кравчен
ко (Юлія Шнайдер), українська пись
менниця, авторка мемуарних статей 
про Івана Франка.
1.04.1809 — народився Микола Гоголь, 
видатний письменник, автор збірки 
„Вечори на хуторі біля Диканьки“, тво
рів „Тарас Бульба“, „Мертві душі“, тощо.
1.04.1873 — народився Сергій Рахма
нінов, російський композитор, автор 
опери „Алеко“.
1.04.1907 — народився Дмитро Грицай 
(„Перебийніс“), політичний і військо
вий діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон Коссак 
(Тарнавський), активний організатор 
націоналістичного і повстанського руху.
2.04.1777 — помер Максим Березов
ський, видатний український компо
зитор.
2.04.1805 — народився Ганс Христіян Ан
дерсен, данський письменник, казкар.
2.04.1840 — народився Еміль Золя, 
французький письменник.
3.04.1783 — народився Ірвінґ Вашинґ
тон, американський письменник.
3.04.1908 — народився Степан Олій
ник, український поет.
3.04.1918 — народився Олесь Гончар, 
видатний український письменник.
3.04.1990 — над Львівською ратушею 
підняли синьожовтий прапор.
4.04.1888 — народився Микола Грін
ченко, український музикознавець i 
фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав підписа
ли Північноатлантичний пакт (НАТО).

[СТУДІї]
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Науковці готуються до відзначення 120-річчя від дня народження Стефана Банаха: у 
вересні у Львові відбудеться велика міжнародна конференція, серед організаторів 

якої і Політехніка. Один із творців функціонального аналізу, фундаторів львівської ма-
тематичної школи Стефан Банах — емблематична постать не тільки для математичного 
світу, а й для нашого міста

[СТУДІї]

„Ви мусите закохатися 
у Львів!“

Ці слова кондуктора львівського трам
ваю згодом згадуватиме С. Банах. І 
його життя таки стало частиною іс
торії нашого міста: майбутній учений 
навчався у Львівській політехнічній 
школі, спершу на факультеті будови 
машин, згодом на факультеті інженерії. 
Але Перша світова війна перервала 
студії, Банах так і не отримав вищу 
освіту…

Проте аби зробити низку відкриттів 
і стати всесвітньо відомим науковцем, 
йому вистачило вроджених здібностей 
і неймовірного захоплення математи
кою, яку вважав „найпрекраснішим і 
найпотужнішим винаходом людського 
духу“. Математика була його стихією: 
захопила його рано, ще під час нав
чання у Краківській гімназії (Банах 
народився у Кракові в родині Степана 
Гречека), де хлопець більше нічим і не 
вирізнявся зпоміж инших…

Відкриття Банаха 
і Банахові відкриття

Під час Першої світової війни С. Банах 
жив і працював у Кракові. Там його 
життя дуже змінилося: зустрів май
бутню дружину та відомого на той час 
математика Хуго Штайнхауса, який зго
дом назвав Банаха своїм „найбільшим 
відкриттям“. С. Банах розв’язав одне зі 
складних математичних завдань, яке 
дав йому колега, згодом вони написа
ли спільну статтю — так зароджувалася 
львівська математична школа…

— У 1920 році Банах став асистен
том кафедри математики Львівської 
політехніки, якою керував професор 
Ломніцький. У цьому ж році отримав 
звання доктора філософії з математи
ки у Львівському університеті. Потім 
почав працювати у Львівському уні
верситеті. Спершу його затвердили 
у вченому званні надзвичайного, 
потім звичайного професора універ
ситету. Згодом обирають членом
кореспондентом Польської академії 
наук, — розповідає завідувачка Музею 
історії Львівської політехніки Анна Кос.

У докторській дисертації С. Ба
наха — першій його праці на тему 
функціонального аналізу — йшлося 
про лінійні простори, які отримали 
назву „простори Банаха“. Дисертацію 
було перекладено на різні мови і 
вона відкрила світові ім’я молодого 
вченого. Вже після Другої світової ві
йни, в радянський період, Банах очо
лить фізикоматематичний факультет 
Львівського університету, буде членом 
української Академії Наук. У Політех
ніці впродовж багатьох років він ви
кладав теоретичну механіку і механіку 
геодезистам, у 1944 — 45му завідував 
кафедрою теоретичної механіки.

Математичні істини 
із запахом кави

С. Банах не був кабінетним ученим: 
шум кафе, гальба пива чи чашка кави, 
бесіди з колегами і дотепний жарт — 
це був звичний фон для його роботи. 
Разом з иншими математиками — як 
Хуго Штайнгауз, Юліуш Шаудер, Станіс
лав Сакс, Джон фон Неймана, Станіс
лав Мазур, Станіслав Улам, ин. — Банах 
став центром львівської математичної 
школи, яка, по суті, ввела Львів до кола 
европейських наукових столиць між
воєнного періоду — поряд з Парижем, 
Геттінгеном, Берліном, Кембріджем, 
Варшавою, Москвою…

Одним із улюблених місць львів
ських математиків була кав’ярня 
„Шкоцька“ або „Шотландська“ (на 
колишій Академічній, сьогодні це від
ділення одного з банків на проспекті 
Шевченка). Науковці зустрічалися час
то, в дружній і теплій атмосфері довго 
обговорювали професійні питання, 
одна з зустрічей начебто тривала аж 
17 годин!

— Про життя Стефана Банаха і 
львівських математиків пам’ятною є 
така історія. У „Шкоцькому кафе“ вони 
писали формули, задачі і висновки 
на столиках. Після закриття кафе за
писи просто стирали зі столу — і вони 
назавжди пропадали. Щоб зберегти 
їх, якось кмітлива дружина Банаха, 
спеціяльно купила записний зошит і 
домовилася з кельнером, який най

частіше обслуговував учених, щоб він 
підсовував їм зошит, як тільки вони 
починають щось писати, — розповідає 
Анна Іванівна.

Нині цей зошит — „Шкоцька книж
ка“ — є однією з цінностей матема
тичного світу. З 1935 р. до 1941 р. 
до неї ввійшло 193 проблеми. Банах 
зокрема записав 14 завдань, ще час
тину — спільно з иншими вченими. 
Деякі задачі були розв’язані відразу, 
деякі згодом, а деякі залишилися 
нерозв’язані… Після Другої світової 
війни оригінал книжки зберігали 
рідні С. Банаха. Її було перекладено 
англійською і розійшлася вона по сві
ту. У 1980х стала власністю Інституту 
математики Польської академії наук та 
зберігається в Центрі Банаха.

Трохи дивував людей

Банах не зовсім вписувався у звичний 
образ „серйозного науковця“: часом 
одягався не так, як начебто належало 
професорові, дуже любив футбол, 
був неабияким дотепником, охоче 
працював у кафе, до того ж в будьяку 
пору доби.

— З того, що мені доводилось 
читати, Банах постає людиною небу
денною, він трохи дивував инших, — 
каже завідувачка Музею Політехніки. 
— Скажімо, в часи німецької окупації, 
коли львівській інтеліґенції було дуже 
важко, вчений працював у протити
фозному інституті Вайгля, дозволяв 
випробовувати на собі препарати, які 
пізніше мали використовувати для 
лікування хворих. Можливо, йому це 
було потрібно не тільки, щоб отримати 
якийсь заробіток, а й тому, що посвід
чення цього закладу забезпечувало 
людині певні права і навіть відляку
вало німецьких поліцаїв. Є версія, що 
ці експерименти могли прискорити 
смерть Банаха.

Вчений помер у 1945 р. від раку 
легенів. В останню дорогу на Личаків
ський цвинтар його відпроваджало 
чимало львів’ян, зокрема студенти, 
які любили свого непересічного ви
кладача.

Ірина ШУТКА 

видатні вчені

Банахів „найпрекрасніший винахід“
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Гість наголосив, зокре
ма, що за силою публіцис
тичного таланту Дмитра 
Донцова можна порівняти 
з Іваном Франком. Він ство
рив духовні та інтелектуаль
ні підвалини для ОУН, був 
наставником, а потім і кри
тиком діяльности цієї орга
нізації. Це була надзвичай
но сильна, цілеспрямована 
особистість, людина праці 
і результату. Він прагнув 
давати тодішньому рево
люційному поколінню такий 
енерґетичний імпульс, щоб 
була відповідна реакція 
суспільства.

Олег Баган розповів про 
те, що „саме Дмитро Дон
цов великою мірою створив 
Львів таким, яким він є за
раз — національним серцем 
України. Він тут прожив 20 

років (на вул. Лисенка). А за
галом зі Львовом пов’язано 
25 років його діяльности. 
Звідси походила і його дру
жина — Марія Бачинська. 
Львів — друге місто, яке 
народило Дмитра Донцова 
(народився публіцист у Ме
літополі)“. 

Всі видання праць Дми
тра Донцова (впорядку
ванням та видавництвом 
яких займається Олег Баган) 
спрямовані передовсім на 
популяризацію ідей вели
кого українця, які є „понад 
часом і надзвичайно акту
альні сьогодні“ та на роз
бивання міфів фальсифікації 
діяльности Дмитра Донцова 
і применшення його таланту 
та впливу на тодішню еліту, 
які сформувалися у радян
ські часи і часто формуються 

й сьогодні. „Ми повертаємо 
націоналізм у літературо
знавство“, — наголосив гість 
зустрічі.

Зараз силами Науково
і д е ол о  г і ч н о г о  ц е н т р у 
ім. Дмитра Донцова за
плановано видати деся
титомник творів великого 
публіциста. Вже вийшли у 
світ два томи — „Політична 
аналітика раннього періо
ду“ (аналітика до 1918 року) 
та „Культурологічна та іс
торіософська есеїстика“. До 
третього тому, який зараз 
готують, увійде ідеологічна 
есеїстика 20х років. 

На завершення Олег Ба
ган висловив побажання, 
щоб у Львові Дмитра Дон
цова вшанували меморіяль
ною таблицею на будинку, 
де він прожив багато років. 
Також висловив ідею засну
вати журналістську премію 
його імени за націозахисну 
публіцистику та інститут 
етнополітологічних студій 
ім. Дмитра Донцова. 

Тонкощами редакційної 
роботи з творами Дмитра 
Донцова поділився мово
знавець Ярослав Радевич
Винницький. 

Наталія ПАВЛИШИН

Дев’ятнадцятого березня день на-
родження відомої поетеси Ліни 

Костенко, учасниці дисидентського 
руху, яку називають „совістю нації“, 
святкувала ціла країна. 

У Львові ініціятиву взяли молоді: в 
приміщенні університету імени Івана 
Франка від ранку всі охочі писали 
багатометровий сувійлистівку вітань 
іменинниці, а біля пам’ятника Івану 
Франкові понад 100 студентів декла
мували її поезію. А от творчий вечір у 
Палаці мистецтв не вдався. 

Ще задовго до початку заходу залу 
заповнили вщерть — і молоді, і старші. 
На сцену під запис пісень Ольги Бого
молець проєктували світлини Ліни 
Василівни. А от коли повністю згасло 
світло, між спалахами кольорових 
світлових абстракцій студентський 

театр „Наше Все“ так само абстрактно 
намагався донести до глядачів ліричні 
твори поетеси. Деяким дівчатам усе 
ж вдавалося зловити емоційний від
блиск титанічного духу Ліни Костенко 
попри те, що увагу глядачів невбла
ганно перехоплювали їхні колеги, які 
безустанно сновигали сценою, рвучи 
чисті аркуші паперу, і чорні мазю
кання по білому ватману. Ансамбль 
бандуристок та гурт „Максимальна 
доза“ виконали по одній пісні на слова 
поетеси, „Мелодію“ Скорика зіграли 
сопілкарі гурту „Заграва“. Инших 
анонсованих театрів не було. Люди 
перешіптувалися й виходили. Досі 
не розумію, як стосується творчість 
червоноградського гурту „Де сенс?“ 
особистости Ліни Костенко. А тим біль
ше, як пов’язати з її ідеями й думками 
пісню про „стаканчик“.

Вечір врятував акустичний склад 
київського melodicheavyfolk гурту 
„Веремій“, який вже встигли охрестити 
„надією українського року“. Епічно
героїчна оповідь про сліпого воїна та 
патріотична „Моя земля“ після народ
ної пісні про калину, якщо й не були 
спеціяльно підготовлені до вечора 
Ліни Костенко, та все ж виконавців Ві
талія Калініченка і Дениса Бойка мож
на назвати духовними спадкоємцями 
авторки „Марусі Чурай“ і „Берестечка“.

Багато слів, сказаних зі сцени 
того вечора, не прозвучали б, якби 
чутки про приїзд самої ювілярки до 
Львова, що ширилися того дня, ви
явилися правдою. А крім любовної 
лірики, думаю, були б актуальними 
громадянськопатріотичні або, бодай, 
найсвіжіші твори.

Анна ГЕРИЧ

творчий вечір

Велика Ліна вартує достойнішого…

авторський проєкт

Дмитро Донцов повертається в Україну

Цього разу у рамках авторського проєкту Ірини Фаріон 
„Від книги до мети“ гостем політехніків був керівник 

Науково-ідеологічного центру ім. Дмитра Донцова, доцент 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
ім. Івана Франка Олег Баган, а темою обговорення — по-
стать публіциста, політичного діяча, філософа Дмитра 
Донцова. Під час зустрічі також відбулася презентація 
видавничого проекту: „Дмитро Донцов. Вибрані твори. 
Політична аналітика 1912 — 1918 роки“.
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Саме ця пам’ять сколихнула люд 
Срібної Землі після розпаду Австро
Угорської імперії. 1918 року в м. Си
готі постала Руська Народна Рада, яка 
скликала в Хусті з’їзд делеґатів від 
420 міст і сіл, на якому 21 січня 1919 
року проголосила злуку з Українською 
Народною Республікою. Такі ж Руські 
Народні Ради спонтанно виникали не 
лише в Сиготі, а й у Хусті, Ужгороді, 
Сваляві, Пряшеві, Любовні, в решті сіл 
і містечок, утворивши так звану Першу 
Центральну Руську Народну Раду з 
осідком в Ужгороді. Коли ж незалежна 
Українська держава з центром у Києві 
через внутрішні і зовнішні несприятли
ві обставини впала, Центральна Руська 
Народна Рада вибрала „найменше з 
трьох зол“ (опинитися у складі Румунії, 
Угорщини або ЧехоСловаччини) ― 
вирішила увійти до молодої Чехо
Словацької Республіки, відрядивши 
до Праги свою сотенну делеґацію, яка 
висловилася за добровільне прилу
чення (обов’язково із Пряшівщиною) 
до ЧехоСловаччини. 

Хоча Закарпаття і приєдналося до 
ЧехоСловаччини на умовах якнайшир
шої територіяльної автономії з власним 
законодавчим Соймом (закріплено не 

тільки в Конституції ЧСР, а й у міжна
родних договорах), однак вони пізніше 
не були дотримані. Закарпаття так і не 
дочекалося автономії впродовж майже 
20річного перебування у складі Чехо
Словаччини. Мало того, від Закарпаття 
відокремили Пряшівщину, віддавши 
Словаччині, а з решти його території 
утворили так званий Прикарпаторусь
кий Край. Фактично урядував віце
президентчех, що підпорядковувався 
міністрові внутрішніх справ. Дорадчий 
виборний орган (так зване Краєве 
заступництво) не мав жодної законо
давчої компетентности і практично був 
іграшкою в руках краєвого президента. 
Окрім того, державні чинники Чехо
Словаччини прагнули централізувати 
нове державне утворення, а тому 
активно підтримували русофільський 
рух, щоб певною мірою пригасити на
ціональне відродження закарпатських 
українців, поширювалося і мадярофіль
ство, підживлюване Угорщиною. 

Та, попри все, враховуючи по
літичні реалії (у сусідніх Угорщині чи 
Польщі діяли диктаторські режими 
Хорті й Пілсудського), керівники Чехо
Словаччини, хоча й не до кінця були 
послідовними, зробили чимало для 

утвердження демократії у 
своїй країні. Це стало вагомим 
чинником того, що народ 
повірив у себе і, коли настав 
слушний час, висловив свою 
волю під час справді демо
кратичних виборів 12 лютого 
1939 року. Отож, після Мюн
хенської угоди 1938 року, 
яка розчленовувала Чехо
Словаччину, її парламент 
надав автономію Закарпаттю, 
затвердивши 22 листопада 
1938 року Конституцію Кар
патської України. Відповідно 
до неї утворювалися уряд ав
тономії і її Сойм (парламент). 
Відтак вибори до нього мали 

відбутися за партійними списками. По 
суті на той час у Срібній Землі діяла 
єдина політична сила — Українське На
ціональне Об’єднання (УНО), оскільки 
після Мюнхена у другій половині 1938 
року инші партії зникли „природною 
смертю“. УНО виникло з ініціятиви го
лови Першої Центральної Української 
Національної Ради отця Авґустина 
Волошина. Провід Об’єднання відразу 
став на платформу українського націо
налізму, прийнявши його ідеологію. 

Структури УНО розбудувалися по 
всьому Закарпаттю. Цікаво, що пред
ставники національних меншин за
конодавчо мали право висувати своїх 
кандидатів за окремими списками, але 
всі вони (за зверненням своїх Націо
нальних Рад) ввели по одному канди
дату саме до списку УНО. Так зробили 
чехи, німці й румуни. Так спершу хотіли 
вчинити й угорці, однак під тиском Бу
дапешта вирішили бойкотувати вибори 
і голосувати проти УНО. Передвиборча 
кампанія проходила активно, без шах
райства й обману. Самі кандидати, всі 
свідомі й політично активні українці 
працювали на загальну справу. І ре
зультат не забарився — участь у ви
борах до Першого Сойму Карпатської 
України взяли 92,5 відсотка населення, 
що мали виборче право. За кандида
тів УНО голоси віддали 92,4 відсотка. 
Через довгі зволікання затвердження 
результатів виборів чеською владою з 
різних причин перше засідання Сойму 
Карпатської України відбулося лише 15 
березня 1939 року. 

Недовго працював Сойм Карпат
ської України, провівши лише шість 
засідань. Але він своє завдання ви
конав. Окремим законом затвердив 
самостійність Карпатської України 
та її державну форму — Карпато
Українську Республіку. 

Закон містив такі основні пункти: 
1. Карпатська Україна є незалежною 
державою; 
2. Назва держави — Карпатська Укра
їна; 
3. Карпатська Україна — республіка 
на чолі з Президентом, що його ви
бирає Сойм Карпатської України; 
4. Державною мовою Карпатської 
України є українська; 
5. Барви державного прапора Кар
патської України — синя (горішня) та 
жовта (долішня); 
6. Державним гербом Карпатської 
України є дотеперішній краєвий герб — 

[•] Пропагандистська вантажівка УНО на вулицях 
Хуста, 1939 (фото з американського журналу „Life”)

сторінки історії

Нескорена Срібна Земля 

Срібна Земля (так поетично називають Закарпаття), включно із Пряшівщиною 
нинішньої Словаччини, належала спочатку Київській Русі, потім — Галицько-

Волинській державі. Уральські вихідці — угорці — впродовж сторіч крок за 
кроком намагалися підпорядкувати собі ці землі, тому, коли остання перестала 
існувати, 1387 року Закарпаття повністю загарбала Угорщина. Зауважимо, що 
угорський король Стефан І Арпад (977 — 1038), закладаючи підвалини своєї 
держави на „новій батьківщині“ — Панонії, дав цим землям назву „Руське 
князівство“, а своєму синові надав титул „князь русинів” (промовистий факт!). 
Однак місцеве населення пам’ятало свої історичні корені, генетично пов’язані 
з українським етносом, називаючи себе в ті часи (як і галичани та буковинці) 
русинами (аж до 1945 року).

[СУСПІЛьСТВО]
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ведмідь у лівому червоному колі й 
чотири сині та жовті смуги у правому 
півколі, і Тризуб святого Володимира 
Великого з Хрестом на середньому зубі; 
7. Державний гимн Карпатської Укра
їни — „Ще не вмерла Україна…“. 

Сойм обрав Президента — отця 
Авґустина Волошина. Надав окремим 
законом повноваження Уряду Карпат
ської України.

Але незабаром замість депутатів у 
парламенті заговорили кулемети Кар
патської Січі на фронтах. Як зазначав 
пізніше заступник голови Сойму Степан 
Росоха, „вислід виборів до Першого 
Сойму Карпатської України ясно й не
двозначно довів, що закарпатське на
селення, віддаючи свої голоси за УНО, 
всеціло заявило свою українську владу. 
Тим воно не лише проявило довір’я 
до української влади, а й водночас за
демонструвало перед усім світом, що є 
частиною великого українського народу 
і хоче вільно жити у своїй власній, ні 
від кого не залежній Українській дер
жаві. Також підтвердило, що Карпат
ська Україна є невід’ємною частиною 
української землі і майбутньої вели
кої Самостійної і Соборної Держави 
Українського Народу. Цю постанову 
пізніше  підтвердили і закріпили своєю 
кров’ю найкращі сини закарпатського 
українського населення, які в рядах 
Карпатської Січі своїми грудьми, зі 
зброєю в руках боронили Самостійність 
Української Держави в Карпатах проти 
чисельного ворога — мадярської окупа
ційної армії, котра за згодою німецьких 
імперіялістів наступала на Карпатську 
Україну в березні 1939 року. 

Крім того, результат виборів у Кар
патській Україні мав ще инше велике 
значення: з погляду внутрішньополі
тичного український нарід на Закар
патті тими виборами склав знаменитий 
іспит своєї політичної зрілости“ (орфо
графію і стиль автора збережено).

Саме так і саме тоді розпочалася 
Друга світова війна. Недовго встояла 
перед збройною перевагою ворога — 
хортійської Угорщини — Карпатська 
Україна, але не стала на коліна! А свід
ченням того є рядки документа 70річ
ної давности: „Виходячи із засади 
соборности української нації, обидві 
сторони твердо обстоюють становище 
невідривности Карпатської України 
від українських земель і заявляють, 
що принцип соборности українських 
земель не може бути порушений. 
...Провід Українських Націоналістів ви
знав Уряд Карпатської України з Прези
дентом, о. дром Авґустином Волоши
ном, за законодавчо умандатованого 
її представника серед українського 
і чужинного світу як останній укра
їнський леґальний уряд, що правив 
частиною української землі — Карпат
ською Україною“. Це рядки з угоди про 
співпрацю між Проводом Українських 
Націоналістів і Урядом Карпатської 
України, укладеної 21 липня 1939 року 
у Венеції. Підписали її Голова і члени 
ПУН А. Мельник, О. СеникГрибівський 
і Я. БарановськийЛімницький, Пре
зидент і члени Уряду Карпатської 
України А. Волошин, прем’єр Ю. Ревай 
та міністр А. Штефан. І цей документ — 
найкраща відповідь фальсифікаторам 
історії, котрі твердять про якусь окре
мішність закарпатців: мовляв, вони 
не українці, а карпаторусини, тобто 
якийсь окремий етнос. Про своє са
мовизначення закарпатці насправді 
переконливо відповіли ще тоді на ви
борах 1939 року, вказавши тим на свої 
прадавні українські корені.

Підготував професор Орест ІВАХІВ 

(За матеріялами публікації Миколи Чіпка 
„Єдність, засвідчена народом“//„Укра-
їнське слово“. — № 12. — 2008. — 19 — 
25 березня).

[•] Члени уряду Карпатської України (зліва направо): Долинай, К.Лисюк (гість), а.штефан, 
президент а. Волошин, прем’єр Ю. Ревай, В. Комаринський, С. Довгаль. 1939 р.

[СУСПІЛьСТВО]
коротко

20 березня, на 80-у році життя, по-
мерла атена Пашко — дружина і 
соратниця В’ячеслава Чорновола, 
відома поетеса, громадська діячка, 
учасниця українського правозахис-
ного руху. Атену Пашко було удосто-
єно звання кавалера орденів княгині 
Ольги та Свободи. За свої виступи 
на оборону репресованих діячів 
української культури неодноразово 
зазнавала утисків і мала заборону 
на друк творів, пережила обшуки, 
звільнення з роботи й ув’язнення. 

Цьогоріч виповнилося тринадцять 
років від дня загибелі політичного 
та громадського діяча, політв’язня, 
Героя України В’ячеслава Чорновола. 
У заходах, які пройшли під девізом 
„Вшануй пам’ять Героя!“, взяли 
участь депутати ЛОР та представники 
громадськости. 25 березня громад-
ськість організувала поминальну ходу 
пам’яти зі свічками від пам’ятника 
Т. Шевченку до пам’ятника В. Чорно-
волу, після цього відбулося громад-
ське віче. А в церквах пам’ять Героя 
вшанували спільною молитвою.

У Національному музеї-меморіялі 
жертв окупаційних режимів „Тюрма 
на Лонцького“ 25 березня відбувся 
вечір пам’яти видатного політичного 
і громадського діяча, політв’язня, 
активного учасника національно-
визвольного і греко-католицького 
руху Івана Геля. Ті, хто прийшов 
пом’янути громадського діяча і миря-
нина, який неабияк прислужився до 
виходу Української греко-католицької 
церкви із підпілля, мали змогу 
переглянути відеозаписи унікальних 
спогадів Івана Геля про конспіративну 
діяльність у 1960-их роках.

Більшість студентів українських вишів 
не пов’язують свого професійного 
майбутнього з Україною. Такі соціо-
логічні дані повідомив заступник го-
лови Федерації профспілок України 
(ФПУ) Сергій Кондрюк під час трис-
тороннього круглого столу на тему 
„Гідна праця для молоді“ у Мініс-
терстві соціяльної політики. Згідно з 
українсько-польським соціологічним 
дослідженням, понад 80% студентів 
України мають за мету працювати за 
кордоном. Крім цього, понад 60% 
нелегальних українських заробітчан, 
які працюють за кордоном, не хочуть 
повертатися на батьківщину. 

За матеріялами інформаґенцій
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Такими дипломами 
на  городили також голову 
проф кому працівників По
літехніки, директорів двох 
навчальнооздоровчих баз — 
„Політехнік3“ в Морському і 
„Політехнік2“ в Славську та 
університет загалом. 

— Конкурс між на в
чальнооздоровчими та
борами та иншими відпо
чинковими закладами, які 
оздоровлюють дітей, Фе
дерація профспілок України 
проводить щороку. І від
повідно, за результатами 

оздоровлення визначають 
кращих. Останні роки уні
верситет приділяє дійсно 
велику увагу розвит кові 
баз, — розповів голова 
профспілкового комітету 
працівників Львівської по
літехніки Володимир Гай
дук. — Працює спеціяльна 
табірна рада (очолює пер
ший проректор Володимир 
Павлиш), яка обговорює 
питання розвитку баз та до
цільність тих чи инших робіт 
там. А щодо оздоровлен

ня дітей, то, до прикладу, 
минулоріч у Морському 
відпочивало 152 дитини 
працівників Політехніки, 
в Славську — 19. Також 
оздоровлювалися та від
почивали діти працівників 
освіти области (два заїзди 
по 300) та діти від облас
ного Управління молоді, 
сім’ї та спорту (сироти, діти 
з неблагополучних сімей, 
малозабезпечені). На цей 
рік планується приблизно 
така ж кількість дітей. 

„Роль „Просвіти“ в історії україн-
ської культури“ обговорювали 

на міській науково-практичній кон-
ференції, яка відбулася 20 березня у 
Львівській політехніці. Організувала 
захід Львівська академічна гімназія 
при Національному університеті 
„Львівська політехніка“.

Доповіді учасників конференції ще 
раз засвідчили важливість просвітни
цтва в кожен період формування та 
становлення української державности. 
Про зародження „Просвіти“, головні ідеї 
та напрями діяльности розповіла дирек
тор академічної гімназії Леся Юхман. 

Особливою конференція стала 
передовсім через те, що юні науковці 
— гімназисти та школярі з різних шкіл 
Львова (Ольга Соляр, Дарія Пайкуш, 
Мар’яна Куньч, Роксолана Дубневич 
та инші) — вперше виступили зі своїми 
науковими доповідями на тему про
світництва. 

— Ви — покоління сміливих, які 
хочуть бачити Україну иншою і своїми 
відважними думками, кроками та 
молодечою силою закладаєте основи 
новаторства, — звернулася до молоді 
в. о. начальника Управління освіти 
департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради Катерина Го
роховська.

Проректор Львівської політехніки 
Богдан Моркляник від імени ректора 
привітав присутніх, наголосивши, що 
з часу створення „Просвіта“ мала епо
хальний характер для всієї української 
спільноти. 

Усі напрями діяльности товари
ства розкрила у своїй доповіді доктор 

економічних наук (ІНЕМ), багаторічна 
просвітянка Галина Захарчин. Вона, зо
крема, підкреслила, що „у наш важкий 
час тотального безкультур’я і кризи 
духовности „Просвіта“ відіграє над
звичайно важливу роль — несе світло 
у темряву навколо нас, у поле нашої 
свідомости. Дуже тішить, що молоде 
покоління має сформовані думки, ба
чення розвитку нашої країни, бо саме 
на молодих покладено велику місію — 
розбудовувати нашу державу“. Галина 
Миронівна побажала школярам та 
гімназистам, щоб їм вистачило на
тхнення, революційности, сміливости 
в усіх починаннях, бо, власне, від них 
залежить духовноінтелектуальний 
потенціял нації.

Головні завдання товариства сьо
годні Галина Захарчин визначила на

самперед у творенні нової ідеології 
та філософії буття української нації; 
допомозі молодому поколінню утвер
джувати нові цінності духовности, 
розвивати українську мову та інтеґру
вати „Просвіту“ в громадські рухи й 
організації. 

Пізнавальним став виступ канди
дата історичних наук, доцента ЛНУ 
ім. І. Франка Алли Середяк, яка до
кладно розповіла історію творення та 
діяльности організації.

Доповідь „Дослідження україн
ських родоводів“ просвітянки Андрія
ни Огорчак ще раз звернула увагу на 
важливість знання своєї минувшини і 
свого роду. 

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

нагорода

За піклування про дітей 

конференція

Просвітництво очима молодих

Федерація профспілок України нагородила ректора 
Львівської політехніки професора Юрія Бобала ди-

пломом у номінації „Батьківська турбота“ за піклування 
про дітей та активну участь у Всеукраїнському огляді 
профспілок і трудових колективів на кращу організацію 
оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2011 року. 
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Святкування 170-річчя 
від дня народження 

видатного українського 
композитора Миколи Ли-
сенка у Львівській обласній 
філармонії тривало два дні. 
У перший день, 22 березня, 
з нагоди ювілею відбулася 
урочиста академія, а 25 бе-
резня — концерт „Перлини 
української класики“.

На концерті прозвучали 
арії і сцени з опер Миколи 
Лисенка „Енеїда“, „Наталка 
Полтавка“, „Різдвяна ніч“, 
„Тарас Бульба“, популярні 
романси, пісні на слова Та
раса Шевченка у виконанні 
Вікторії Лук’янець, прима
донни світової оперної сце
ни, у супроводі Академічно
го симфонічного оркестру 
Львівської філармонії та 
камерного хору „Глорія“ під 
дириґуванням Володимира 
Сивохіпа. Ці твори найкращі 
з оперної скарбниці 60х ро
ків позаминулого століття. 
Особливістю є те, що якщо 
раніше їх виконували під 
фортепіяно, то тепер упер
ше — під акомпанемент 
оркестру.

― Твори підбирались 
спонтанно, їх спеціяльно 

оркестрували для концерту. 
Тішуся, що доторкнулася 
до рідної класики, бо за 
студентських часів ми мала 
змогу її виконувати, але 
як навчальний матеріял, а 
праглося його довершити на 
особистому рівні, — розпо
віла Вікторія Лук’янець під 
час зустрічі з журналістами.

Крім цього, вона поді
лилася враженнями від 
сприйняття й розвитку опер
ного мистецтва в Европі. У 
Відні, на думку співачки, все 
орієнтоване на туристичний 
ринок. Колись відвідини 
Опери передбачали певний 
дрескод, тепер же вечір 
у театрі для туристів — як 
кінець походу по місту й 
музеях.

― Зате в Оперу поверта
ються класичні постановки 

сучасних режисерів — у світі 
все йде по колу. Мене це 
тішить, бо не треба з опери 
робити феєрверк…

У Львові примадонна 
оперного співу пробула 
лише кілька днів, відвідала 
наші храми, зокрема Собор 
святого Юра й Вірменський 
собор. Повернувшись за 
кордон, де живе й працює 
(графік співачки дуже на
сичений — уже 4 квітня в 
Токіо даватиме великий 
сольний концерт), Вікторія 
Лук’янець долучить у свої 
виступи і твори Миколи Ли
сенка: „Тепер є можливість 
посправжньому вшану
вати цього композитора. 
Хотілося б, аби про Україну 
згадували не тільки через 
Чорнобиль, а й через куль
турні події“.

Шоколадний Біг-Бен не вибиває 
години, а на шоколадному ста-

діоні навіть шоколадним м’ячем не 
зіграєш у футбол — на це все можна 
тільки дивитися, та й то недовго — че-
рез чотири місяці внаслідок закінчен-
ня терміну придатности шоколаду їх 
утилізують. З’являться нові експона-
ти. Шоколадні, звісно. Такий задум 
Музею шоколаду, який принаймні 
на рік оселиться в історичному музеї 
Львова. І можна би було тішитися, що 
ще одну культурну цікавинку матиме-
мо в центрі нашого міста, якби не її 
гіркий комерційний присмак…

Музеї шоколаду не є екслюзивом 
серед решти музеїв — їх можна знайти 
і у Франції, Бельгії (де один із найсмач
ніших шоколадів), Еспанії, Росії. Досі в 
Україні діяв лише мобільний музей, 
який місяцьдва перебував у більшості 
областей. У Львові музей буде перший 
і стаціонарний та матиме експонати, 
яких нема в инших музеях. На місці 
шоколадного містечка з його британ
ським парламентом, Пізанською та 
Ейфелевою вежами, Колізеєм (усе в 
масштабі 1:150) з’явиться шоколадна 
кімната з шоколадними меблями. Вза

галі, виставки заплановано тематичні, 
серед них, зокрема, — виставка фігур, 
подібних до воскових, людського зрос
ту. Всі матеріяли виробів, зокрема й 
барвники, натуральні.

Після експонування більші шоко
ладні „шедеври“ (на жаль, львівським 
майстрам ще далеко до філігранної 
точности зарубіжних колег у відтво
ренні архітектурних споруд) переплав
лять і використають за межами вироб
ництва, а менші продадуть на аукціоні, 
виторг піде на потреби дітейсиріт.

Добру ідею слід втілювати так, щоб 
не надто було видно прагматичні мо
тиви його авторів. Скажімо, французь
кий музей шоколаду в Гайспольсаймі 
постав завдяки бренду „Маркіза де 
Севіньє“, але продаж цукерок там не 
головний — для цього при музеї існує 
крамниця зі солодощами і вона є кін
цевим етапом екскурсійного маршруту 
відвідувачів музею. У нас же все на
впаки: аби потрапити до музею, який 
є малесенькою кімнаткою, треба зайти 
у „передпокій“, де мусиш купити на 30 
гривень цукерок фірми „АВК“, а тоді 
тебе впустять подивитися на шоколадні 
вироби й послухати розповідь екскур
совода про історію шоколаду. Ніби без 

зай вих витрат, але як усе перевернуто 
з ніг на голову — реклама компанії, за
горнута в блискучий фантик культури.

Втішним є лише те, що діти до де
сяти років матимуть змогу відвідувати 
музей безкоштовно. Старші ж школярі, 
аби теж безкоштовно потрапити у 
музей, мусять дуже добре вчитися ― 
треба принести щоденник, в якому за 
останні три дні хоча б з одного пред
мета стоїть оцінка 12 балів.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

високі ноти

Вікторія Лук’янець: „Тішуся,  
що доторкнулася до рідної класики“

витребеньки

Солодко-гіркий музей
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Студенти вміють не лише сміятися

[КУЛьТУРа]

На „Весну Політехніки“ 
впливають різні люди: 

члени журі намагаються 
прищепити студентам до-
брі смаки та високу куль-
туру, команди подають 
своє бачення студентсько-
го фестивалю. Приємно, 
коли ці наміри збігаються, 
тобто команди так само 
стараються підносити куль-
турний рівень глядача, а 
не опускатись до масових 
(читай попсових) смаків 
натовпу.

Навколо світу 
разом з ІЕПТ

Команда, яка непогано за
рекомендувала себе на 
фестивалі КВН „Осінь По
літехніки“, на деб’ютному 
виступі на „Весні…“ виріши
ла скористатись цим своїм 
козирем. І прогадала. Чи 
то акторам, які були дуже 
переконливі у відео про 
лавсторі, забракло май
стерности (закохана пара 
мандрувала світом, але без 
особливого ентузіязму), чи 
то самі гумористичні тексти 
не були добре продумані, 
вигравав концерт ІЕПТ за 
рахунок вокальних номерів 
(Наталія Покора з кожною 
піснею співала краще, а 
підкорила залу остаточно 
як солістка гурту Septima; 
„розклали“ на всіх учас

ників фінальну пісню, ще 
й слова вивчили). Надалі 
команді або треба розви
вати співочотанцювальні 
таланти (останнє ще по
требує багато праці), або 
вдосконалювати своє мис
тецтво КВН.

Оце і є 
міжнародний 

імідж Львова?

Очевидно, за кілька місяців 
до футбольного чемпіонату 
Евро2012 важко знайти 
актуальнішу тему. З цією 
подією пов’язані і ремонти 
доріг, і будівництво стаді
ону, й відбудова аеропор
ту, і багато инших робіт, 
які супроводжують жит
тя пересічного мешканця 
Львова останні кілька років. 
Проаналізувавши, скільки 
всього ще треба зробити, 
студенти ІМФН вирішили: 
встигнути все вчасно мож
на хіба під керівництвом 
легендарних Астерікса й 
Обелікса — і то, якщо вони 
вип’ють чарівного зілля 
Панарамікса (докладніше 
дивіться фільм). Досить до
тепно команді вдалося про
вести паралелі між подіями 
у кінострічці та підготовкою 
до Евро у Львові. Однак під
водкам до номерів, у яких 
Андрійко Садовий (студент 
ІНЕМ, тому не може пре

тендувати на номінацію 
в „чужому“ інституті) був 
дуже переконливий, бра
кувало кількох репетицій 
та мікрофонів (поки один 
мікрофон передавали між 
трьома співрозмовниками, 
„сіль“ уже втрачалася).

Самі номери були чудо
ві, поки це було справді мис
тецтво. Проникливо і злаго
джено зіграли рокпопурі 
скрипаль Михайло Романи
шин (4 курс) та віолончеліст 
Володимир Котляров („рід
ний“ ІКТА свого аспіранта на 
концерт не запрошує, то він 
додає балів математикам). 
Михайло жваво скрипкував 
уже соло, а потім разом 
із другокурсниками Кате
риною Гриценко і Юрієм 
Лозинським акомпанував 
Ярині та Христині Юськів у 
пристрасному та рвучкому 
„Лібертанго“. Однак усю цю 
роковосимфонічну лінію 
перервав виступ псевдо
зірки з його впізнаваним 
серед масового глядача 
„я вас не чьую“. Прикро, 
що студенти університету 
не гребують такими при
мітивними прийомами як 
сміх із юродивих (бо таки 
пів зали тішилося і знімало 
це сороміцтво на мобіль
ні телефони)… Хоча якщо 
таке їхнє бачення міської 
інфраструктури, розвитку 
Львова, то сумно вже не 
щодо студентів…

Коротко, сильно, 
по-філософському
Думаю, не помилюся, якщо 
скажу, що минулої середи 
ми побачили найкорот
ший концерт цьогорічного 
фестивалю. Але до виступу 
ІАРХ можна застосувати ха
рактеристику новел Василя 
Стефаника. Цих 25 хвилин 
вистачило, аби заволодіти 
увагою щонайменше членів 
журі, а також усіх глядачів, 
які приходять на виступи не 
лише, щоб посміятися.

Архітектори кілька років 
тому взяли курс на перетво
рення „Весни…“ на справ
ді фестиваль творчости, 
а не КВН (для цього ж є 
„Осінь…“). Цього року вони 
запропонували глядачам 
разом із головним героєм 
вистави дійти висновку, що 
не хтось за неї, а людина 
сама плете нитку своєї долі. 
„Заплутаний“ (Ігор Допілко) 
до цього йшов через спробу 
суїциду (класне відео), фа
брику, де робітники тчуть 
нитки долі, розказані влас
ником фабрики чужі долі… 
Глядачам достатньо було 
дивитись і слухати. Невід
дільним від основної дії 
тлом була музика (органічно 
допасована до дій на сцені) 
і (як завжди, в архітекторів) 
чудово продумані та роз
міщені декорації (я уявляю, 
скільки часу й зусиль кошту

студентський фестиваль

ІЕПТ ІмФН
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вало це все змонтувати), 
ориґінально оформлені 
програмки для журі.

Врештірешт, зрозумів
ши, що кожен сам плете 
свою долю, головний ге
рой ступає назад у життя 
той крок, котрий міг стати 
останнім перед стрибком 
із мосту.

Суд над людством

Саме такий грандіозний 
задум мали студенти ІХХТ, 
коли готувалися до свого 
виступу. В соціяльному 
відео про студента вони 
показали, як той бездумно 
використовує воду (не за
крутив кран), викидає на 
землю пластикову пляшку, 
кидає недопалок, запалив
ши сміття, їде на пари ав
томобілем, забруднюючи 
повітря. Далі відбувався 
суд , в якому прокурор, 
заручившись свідченнями 

чотирьох стихій (Вогню, 
Води, Повітря, Землі), зви
нувачував цього злочинця, 
який мав би уособлювати 
собою все людство. Свідки 
виголошували статистику, 
яка підтверджує марно
тратність людини щодо 
природних ресурсів та без
відповідальність у ставлен
ні до природного середо
вища, в якому мешкаємо. 
Але команда злякалася 
серйозності теми і виріши
ла додати трохи легкости, 
щоб не знудити глядача. 
За вибір такої соціяльно 
важливої тематики студен
ти заслуговують на повагу. 
Однак, додавши гумору, 
вони прогадали, особливо 
коли суддя на кожне за
сідання виходив щоразу 
в безглуздіших образах… 
Справді, нелегко подавати 
зі сцени складну тему, од
нак полегшити її варто було 
иншими засобами.

З р е ш т о ю ,  д о к а з о м 
цього може бути найкра
щий номер концерту — 
хореографічновокальний 
„Ветеранам присвячується“. 
Один народ у двох різних 
арміях, по різні боки бари
кад — непроста тема, однак 
її серйозність не відштовхну
ла глядача, навпаки — зала 
бурхливо аплодувала.

Вихід студентів 
у соцмережі — не 

остаточний

Мабуть, зі всіх виступів цьо
горічної „Весни…“ концерт 
команди ІКТА був найбільш 
студентським. Передов
сім — вони обрали над
звичайно актуальну для 
сучасної молоді проблему 
вибору між реальним жит
тям і соцмережами. Або для 
студентів — самодіяльних 
акторів — ця проблема 
не така вже гостра, або їм 
просто не вистачило часу 
підготуватись, але тема не 
проникла наскрізь у всі 
номери. Навіть підводки до 
кожного з них могли би бути 
більш дотичними до оголо
шеної теми.

Щоправда,  ведучий 
Максим Михалевич, який і 
виголошував усі ці підвод
ки, почувався на сцені так 
упевнено, наче він зовсім 
не деб’ютант. І його моно
лог у стилі „Камеді“ був 
такий свійський, жвавий, 
доступний кожному студен
тові — не лише тематично, 

а й близький у висловах. 
Особливо „порвав“ зал ви
сновок: „Таке враження, що 
Контакт придумав не Дуров, 
а Азаров“.

Вірш — монолог чипса 
у пачці сухарів — своєю 
безглуздістю образів, а вод
ночас глибиною паралелей 
у виконанні автора Дмитра 
Дідошака був найдотепні
шим номером вечора. Осо
бливо його виступ вигравав 
завдяки акторській грі де
кламатора: тут і театральні 
паузи, і серйозна міна під 
гучний регіт залу, і майже 
гімнастичні трюки…

Ще одна гарна спроба 
показати, що є життя й поза 
соцмережами, — СТЕМ про 
тата, котрий пішов у ліс із 
двома синами без техніч
них засобів. Але акторська 
гра була недостатньо пере
конлива, тому, очевидно, 
команді вдалося досягти 
протилежного висновку: 
сучасній молоді без ІТ — 
обійтися неможливо.

Хоча спростували вони 
це своїм фінальним номе
ром: виявляється, і досі під 
4 гітарні акорди спудеї вмі
ють співати безліч пісень. 
Головне — щоб усі 16 гітар 
звучали синхронно. Здаєть
ся, студентам ІКТА щонай
менше на тих 40 хвилин 
виступу вдалося відірвати 
колег від соцмереж — уся 
зала аплодувала фінальним 
акордам.

Тетяна ПАСОВИЧ,  
член журі фестивалю

ІХХТ

ІаРХ ІКТа
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У цій галереї можна не просто огля-
нути експозицію, а й взяти участь у 

майстер-класах, переглянути фільми і ви-
стави, побувати на захистах дипломних 
робіт молодих миcтців, що дозволить 
краще зрозуміти мистецтво. Впродовж 
останніх тижнів у „Коралях“ лінію львів-
ського позитиву продовжують виставки 
Наталії Карбач „Сторінки із щоденника“ 
та Дарії Альошкіної „Камінь — Ножиці ― 
Папір“. Крім цього, недавно відбулося 
відкриття цікавої та захоплюючої групо-
вої виставки портрета.

Вже більше року „Коралі“ відчиняють 
свої двері для позитивних, талановитих 
сучасних художників. Засновники галереї 
Христина Лукащук та Нестор Бордун зби
рають на одних стінах роботи і визнаних 
митців, і початківців. Розташована галерея 
зручно — кілька хвилин від проспекту Сво
боди — і ти на місці. Про вибір приміщен
ня для виставки розказує Дарія Альошкіна:

― Галерея підійшла мені для повного 
відтворення задуму, не лише експозиції 
робіт, але й перфомансу від театру тіней 
„Див“ та гурту „Йорий Клоц“, які довер
шували атмосферу на відкритті. „Коралі“ 
вражають своєю просторовістю, світлом 
та й усім пригідним для виставки загалом. 
Тут є з чого вибрати — мала зала, велика, 
а то й усі три зали. Я вважаю, що це перша 
галерея у Львові такого спектра.

У першій залі переважно є збірна 
експозиція цікавих авторів, з якими, за 
словами співвласника галереї Христини 
Лукащук, „після виставки просто не хо
четься розлучатися“.

Для того, щоб відкрити свою виставку 
в „Коралях“, миcтець своїми роботами не 
повинен нести до людей негативу. Глядач 
після огляду експозиції повинен вийти із 
галереї з певним інсайдом, бажанням лю
бити, прощати і просто продовжувати жити.

У галереї можна побачити роботи не 
лише молодих художників, а й зрілих, 
досвідчених митців. Для прикладу, в „Ко
ралях“ виставляли роботи прекрасного 

живописця, колориста Миколи Бордуна, 
який за життя мав лише одну виставку… 
До декого визнання приходить уже після 
відходу у вічність.

Про свою виставку розказує Дара 
Альошкіна:

― Виставка „Камінь — Ножиці — Па
пір“ є спробою поєднання двох різних 
матеріялів — каменю та паперу, вічного та 
плинного, холодного та теплого, твердого 
та м’якого. Витинанка створюється в ком
фортних умовах, а з каменем — це холод, 
пил та шум. Чому камінь і витинанка? Я з 
Вінничини, краю, багатого на пісковик, і мої 
батьки, скульптори, з дитинства долучали 
мене до каменярської праці, ось цей ма
теріял і став мені найрідніший. Витинанка 
мені теж рідна, оскільки цей вид народного 
декоративного мистецтва найбільшого роз
витку також набув на Поділлі. Шкода, що у 
більшости витинанка асоціюється лише зі 
„сніжинками“, тому я не відходжу від тра
диційної витинанки, а намагаюся надати 
їй сучасного й різноманітного зображення, 
втілюючи в ній свої побачені образи.

Окрім виставок, тут відбувалися 
майстерклас фотографії, демонстрація 
народного одягу нареченої, вистави театру 
„У кошику“, проєкт „Ультрамарин“, концерт 
„Мозаїка“, захисти дипломних робіт та инші 
різноманітні цікаві непересічні заходи.

Авдиторія галереї є знаюча, цікава, від
крита для нового. Глядач сюди приходить 
цільово, оскільки „Коралі“ не знаходяться 
на перетені туристичних маршрутів Льво
ва. Проте, спустившись сюди, ти розумі
єш, що це те, що ти шукав. Розказує пані 
Христина: 

― Ми хочемо, щоб у нас можна було 
не лише оглянути роботи того чи иншого 
мистця, а й поспілкуватися, можливо, 
навіть випити філіжанку кави чи горнят
ко чаю за розмовою. Також стараємося 
об’єднувати молодь для спілкування, вла
штовуємо виставки робіт неповносправ
них, дітейсиріт та инших незахищених 
категорій людей.

Орест КОНДРАТОВИЧ

галереї нашого міста

„Коралі“ — місце львівського 
файн-арту
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Найкращим українським акто-
ром часів незалежности кри-
тики назвали Богдана Ступку, 
режисером — Кіру муратову. 
Б’юро української кіножурна-
лістики спільно з Національ-
ною спілкою кінематографіс-
тів України провело опитуван-
ня серед кіножурналістів на 
тему „Підсумки українського 
кінопроцесу-2011“. Названо 
40 найкращих українських 
стрічок. Перше місце посів 
фільм „Настроювач“. Його 
режисер К. Муратова, крім 
того, очолила список найкра-
щих режисерів незалежної 
України. Серед 30 найкращих 
акторів першість надано 
Б. Ступці.

24 березня до дня народження 
Ігора Білозора та Володи-
мира Івасюка на пл. Ринок 
стартував музичний квест. 
Квестове змагання було при-
урочене 57-й річниці від дня 
народження І. Білозора та 
63-річниці від дня народжен-
ня В. Івасюка. Як зазначають 
організатори, молодіжне 
об’єднання „Граніт“, формат 
заходу поєднав логічні ребу-
си, рухливість, використання 
біографічних фактів з життя 
композиторів.

У Парку культури та відпо-
чинку ім. Б. Хмельницького 
встановлять збільшену копію 
скульптури „абстрактна 
пластика“ михайла Дзиндри. 
Нагодою до появи копії твору 
мистецтва на центральній 
алеї є святкування 90-ї 
річниці від дня народження 
скульптора та 60-річчя з дня 
заснування парку.

27 березня Львівський тиждень 
моди офіційно відкрили фото-
виставкою. Передбачено та-
кож і ряд підібраних яскравих, 
експресивних, ексклюзивних 
фотосесій. Проєкт враховує 
останні тенденції світової 
фотографії і представляє 
моду в контексті урбаністики 
міста, а також — художню 
фотографію як інструмент 
арт-терапії.

За матеріялами інформаґенцій
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Методів запобігання від небажа
ної вагітности багато. Вимоги до 
ідеального контрацептиву — 100% 
ефективність, безпека, відмінна пе
реносимість, зворотність, зручність 
у застосуванні, додаткові неконтр
ацептивні ефекти.

Найпоширеніший засіб контр
ацепції — презерватив. Його без
перечною перевагою є захист від 
захворювань, що передаються ста
тевим шляхом. Недоліком є те, що 
ефективність залежить від правиль
ного застосування партнером, і необ
хідність використання при кожному 
статевому акті. 

З кожним роком популярнішими 
стають протизаплідні гормональні 
таблетки. Відмінними характерис
тиками є притаманний їм ряд ліку
вальних ефектів, серед яких: регу
люючий вплив на менструальний 
цикл, зниження частоти болючих 
менструацій, кист яйників, перед

менструального синдрому, вугревої 
хвороби. При правильному вживанні 
висока ефективність при низькій 
частоті побічних реакцій. Протипо
кази — гострі печінкові чи судинні 
захворювання, куріння більше 10 
сигарет на день у віці старшому 35 
років. Безперечно, найкраще, коли 
жінка приходить на огляд, і лікар 
зважує всі покази і протипоказання, 
але, на жаль, дуже часто молоді ді
вчата вперше йдуть до гінеколога, 
коли виникає проблема небажаної 
вагітности чи інфікування.

Кожна дівчина повинна знати, що 
окрім того, що переривання вагітнос
ти є великим гріхом, воно ще й має 
дуже негативні наслідки для здоров’я: 
порушення менструального циклу, 
кровотечі, запальні захворювання 
жіночих статевих органів, важкий 
психологічний стрес, депресія, не
виношування наступних вагітностей, 
безпліддя. 

Оптимально поєднувати метод 
„поясу та підтяжок“ — презерватив та 
протизаплідні таблетки. Це актуально, 
коли статеві стосунки на початковій 
стадії і нема повної впевнености у 
партнерові.

Ще кілька слів про екстрену контр
ацепцію (ЕК). Потреба в ЕК — сексуаль
не насильство, неправильний прийом 
таблеток. Що потрібно знати про ЕК — 
це ефективний, достатньо безпечний 
метод, який можуть використовувати 
в межах 72 — 96 годин, але в жодно
му разі не може застосовуватися як 
регулярний метод. Ці препарати — 
екстрений захист від аборту. 

Є ще природній метод, але він 
вимагає довіри між партнерами, бо 
в цьому разі нема жодного захисту 
від інфекцій. 

Ольга КАРПИН,
кандидат медичних наук, лікар 

акушер-гінеколог  міської  
клінічної лікарні № 3

Проблемою у подружньому житті 
та формуванні розуміння тілес-

ности є контрацепція (етимологія — 
„проти початку“), в цьому випадку 
проти початку нового життя. Церква 
завжди вважала, що контрацепція є 
злом, але насправді вона не лише 
порушує значення статевого акту — 
творення нового життя, але й пору-
шує його єднальне значення. 

Папа Іван Павло II наголошував, 
що статевий акт є актом повного вза
ємодарування, а коли чоловік і жінка 
не дають одне одному своєї пліднос
ти, — вони не вповні дарують себе 
одне одному. Контрацепція, таким 
чином, є злочином проти Бога, проти 
власного тіла, проти подружніх сто
сунків чоловіка і жінки.

Але чи мусить подружжя мати стіль
ки дітей, скільки це можливо з точки 
зору фізіології людини? Засіб, який ви
бирає сім’я для обмеження чисельнос
ти дітей, має бути морально добрим. 

Пр ир од не п лан у в анн я с ім’ ї 
(ППС) — доволі ефективний і мо
ральний метод. Використовуючи 
його, подружжя може бути завжди 
відкритим до передавання життя 

у статевому єднанні. ППС дає мож
ливість подружжю, на основі спо
стережень за змінами в організмі, 
визначити плідні і не плідні дні у 
менструальному циклі жінки. І якщо 
подружня пара, з поважних причин, 
бажає уникнути вагітности, їй потріб
но утриматись від статевих стосунків 
протягом усього плідного періоду. 
І навпаки, коли подружжя бажає 

мати дитину, метод ППС допоможе 
зреалізувати це. 

Пізнавши цей дар, який дав нам 
Господь — нашу тілесність, плідність, 
потрібно з належною повагою підійти 

до співпраці з Богом у творенні ново
го життя. І творити його з любови і в 
любові. Тоді дитина буде мати мож
ливість з лона матері розвиватися в 
„обіймах“ любови батьків і надалі 
зможе бути не лише носієм, але й 
джерелом любови. 

Богдан ГРУШЕВСЬКИЙ, 
голова Центру студентського 

капеланства

у фокусі

Україна є однією з перших серед країн Східної Европи за кількістю абортів та поширенням ВІЛ-СНІДу. Тож 
тема використання контрацепції особливо актуальна для молоді. Що вибрати: медичні засоби, які допо-

можуть вберегти здоров’я, чи дбати про духовну чистоту?

Контрацепція — зважуємо „за“ і „проти“
Погляд лікарів: запобігання

Погляд церкви: цінування дару Всевишнього

Творити нове життя треба з любови і в любові. Тоді 
дитина ще з лона матері розвиватиметься  
в „обіймах“ любови батьків і надалі зможе бути не 
лише носієм, але й джерелом любови.

[ЗДОРОВ’я]
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Група спортивного вдосконалення 
із зимових видів спорту, яка діє на 

кафедрі фізичного виховання Львів-
ської політехніки, спільно зі своїми 
керівниками Ярославом Кубраком 
та Оксаною Заліско цьогорічну зиму 
завершила успішно.

Старший викладач, майстер спорту 
Оксана Заліско могла би бути прикла
дом для наслідування для своїх під
опічних — вона повернулася з кількох 
міжнародних змагань, на яких показа
ла хороші результати. З Чемпіонату сві

ту з лижних перегонів серед майстрів 
у місті Обервізенталь пані Оксана, 
подолавши десять кілометрів класич
ним стилем і п’ятнадцять — вільним, 
привезла дві бронзові медалі. Серед 
учасників змагань було 39 осіб з Укра
їни, тож ще три медалі — дві золоті й 
одна срібна поїхали до Харкова. У Куб
ку світу на марафонських дистанціях 
з лижних перегонів у Любляні в Чехії 
стартувало 10 тисяч учасників, в Тарту в 
Естонії — 12 тисяч. Пробігши 50 і 63 км 
класичним стилем, Оксана Заліско у 
двох дистанціях посіла друге місце.

Крім того, студентська збірна коман
да Політехніки взяла участь у Перших 
зимових спортивних іграх України 
серед вишів. З п’яти видів спорту наші 
студенти змагалися у трьох — лижні 
перегони (змагання відбувалися в Хар
кові), гірськолижний спорт і сноуборд 
(чоловіки й жінки змагалися на леща
тарському курорті Буковель). Серед усіх 
учасників, яких було двадцять чотири, 
політехніки посіли тринадцяте місце, а 
у своїй підгрупі вишів 3 — 4 рівня акре
дитації — перше.

Наталя ЯЦЕНКО

П’єр де Кубертен

Сучасний олімпійський рух не 
можна розглядати без висвітлення 

постаті його засновника — французь-
кого вченого та громадського діяча 
П’єра де Кубертена. Саме цій людині 
належить ідея відродити спортивні 
змагання на кшталт тих, які проводи-
ли древні греки.

Вивчаючи життя та культуру Гре
ції, він дійшов висновку, що система 
фізичного виховання у давнину була 
поставлена на значно вищий рівень, 
ніж у цивілізованій Европі. Власне 
заняття спортом робили еллінів за
гартованими, сильними, сміливими, 
витривалими. Ознайомлюючись зі 
системами фізичного виховання моло
ді у різних країнах світу, він пропонує 
власну систему, де першість надають 
не воєнізованим гімнастичним впра
вам, а рухливим спортивним іграм.

Уперше ідею відродження олімпій
ських ігор П’єр де Кубертен висловив 
30 серпня 1887 року в статті, де закли
кав французів звертати більше уваги на 
фізичне виховання дітей у школі. Він 
організовує Лігу фізичного виховання, 
а згодом — і Комітет із пропаганди 
фізвиховання. 25 листопада 1892 року 
на ювілеї Французького атлетичного 
союзу Кубертен офіційно пропонує 
встановити зв’язок часів і розпочати 
нову еру олімпізму. І на конґресі у Сор
бонні, який він провів за власні кошти, 
делегати одностайно проголосували 
за відродження олімпійських ігор. А 
23 червня 1894 року були визначені 

програма та порядок 
проведення змагань, 
створено Міжнарод
ний олімпійський ко
мітет (МОК), до складу 
якого увійшли пред
ставники Арґентини, 
Бельгії, Великої Брита
нії, Угорщини, Греції, 
Італії, Нової Зеландії, 
Росії, США, Франції, 
Чехії та Швеції.

Участь у найрізно
манітніших олімпій
ських заходах на міжнародному рівні 
брали й окремі представники укра
їнської інтеліґенції, перші активісти 
фізкультурного руху. Членом першого 
МОК став царський генерал, українець 
за походженням Олексій Бутовський, 
відомий на той час діяч у галузі фізич
ного виховання, ініціятор створення 
перших атлетичних клубів. Разом з 
ним у роботі першого Олімпійського 
конгресу брали участь дворянський 
депутат Києва Дмитро Меленевський 
і генералмайор російської армії, 
представник давнього українського 
роду князь Сергій Білосельський
Білозерський, який згодом, у 1900 ― 
1908 роках, заступив Олексія Бутов
ського на посаді члена МОК. Довгі 
роки діяльність цих видатних постатей 
в олімпійському русі замовчувалася. 
У жовтні 2006 року в Полтаві перед 
стадіоном вдячні нащадки встановили 
Олексію Бутовському пам’ятник.

Барон Кубертен брав безпосеред
ню участь у підготовці й проведенні 
Олімпійських ігор 1896 ― 1924 років, 

підготував проєкт олім
пійського прапора ― 
п’ять переплетених 
кілець — синє, жовте, 
зелене, червоне і чор
не, які символізують 
п’ять частин світу, а 
білий колір полотнища 
мав означати, що кож
на країна має право 
виступати під своїм на
ціональним прапором.

Барон прагнув, щоб 
ігри не обмежувалися 

лише демонструванням краси і сили 
людського тіла, а, як у Стародавній 
Греції, були відкриті для композиторів, 
скульпторів, архітекторів, художників, 
поетів і письменників.

П’єр де Кубертен відомий також 
своїми працями в царині літератури, 
історії, педагогіки, соціології. Свої по
гляди на олімпійський спорт, його іде
али і функції він найповніше висловив 
в „Оді про спорт“.

У 1918 році Кубертен переїхав жити 
до Швейцарії. Він прожив 37 років у ХІХ 
столітті і стільки ж — у ХХму. Коли він 
у 1937 році помер, його поховали у Ло
занні, а серце, згідно із заповітом — в 
Олімпії, столиці античних олімпійських 
ігор. Однак залишається безсмертним 
його вислів: „О, спорт, ти — мир!“.

Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного ви-

ховання Львівської політехніки,
майстер спорту

Далі буде.

змагання

Зимові старти зостались позаду

олімпіяда

Найстаріші спортивні змагання в історії людства

[ФІЗКУЛьТУРа І СПОРТ]
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Кросворд

J J J

Приходжу додому, а на столі записка 
від дружини: „Любий! Терміново їду на 
тиждень до мами“.

Зрадів, швиденько побіг до сусідки і 
запросив її на чай, шампанське. Тільки 
коли у дверях повернувся ключ, я зро-
зумів, що це дружина з роботи повер-
нулася, а записка — першоквітневий 
жарт…

J J J

З розмови двох друзів.
― Знаєш, Степане, вчора я залишив 

свій ноутбук на підлозі, а теща подума-

ла, що це вага. Отож півтори тисячі 
доларів важить моя теща. 

J J J

У моєму житті сталися докорінні 
зміни: раніше я грав у теніс, футбол, бі-
льярд, брав участь у шахових турнірах, 
автоперегонах. Але все закінчилося, 
коли здох мій комп’ютер.

J J J

― Ти так схудла! Це нова дієта?
― Так, морква, буряк, картопля.
― А що робила, варила чи тушкувала?
― Копала.

Ш Е В Ч Е Н К О Е Д І П
Е А К А О М А
К А Ш А Л О Т Д У К А Т
С И Е А І П

Ш П О Н К А Л Е Н Д У Л А
П І Г Е Т Т О П І К
А Р А Т И Г Т А К Т
Л О К Б П А А
А В А Н Г А Р Д К О Р Т

А И Т О Т А Н
А Р Е О П А Г У Л А Р А

Ш О К О Л А Д А Р А М
Н А С А І Д О Д А Д Л І

В П И С А Н К А А Б
Д А Л І А Е Р А

Відповіді на сканворд,  
опублікований у числі 10

Горизонтально:
5. Наука, що вивчає печери. 7. Пісня 
на честь коханої, яку виконували під її 
вікном. 8. Безпечний шлях руху суден 
між мілинами, рифами, позначений 
сигнальними знаками. 11. Озеро в 
Канаді та США, в групі Великих озер. 
14. Коштовний камінь, прозорий 
різновид берилу, переважно блакит
ного кольору. 15. Місто в Росії на річці 
Кубані. 16. У давньогрецькій міфології 
крилатий кінь. 18. Кущова рослина, 
поширена в пустелях та напівпустелях. 
21. Жанр образотворчого мистецтва. 
24. Художня виставка, що відбувається 
кожні два роки. 25. Держава в Пірене
ях. 26. Сорок другий президент США. 
27. Учень університету. 29. Людина, що 
вчиняє шахрайський вчинок. 31. Ди
тячий спортивнооздоровчий табір у 
Криму. 32. Механічні рухомі сходи. 
35. Скульптор, який закохався у вирізь
блену ним статую Галатеї. 37. Умовне, 
символічне зображення якогось понят
тя, ідеї. 38. Жуйна парнокопитна тва
рина, поширена переважно в Африці 
та Південній Азії, яка тримається стада. 
40. Італійський поет ХІV ст., який оспі
вав у сонетах своє кохання до Лаури. 
41. Сукупність психічних особливостей 
людини, які виявляються в її поведінці, 
життєвій активності.

Вертикально: 
1. Пристрій для підсилення звуку голо
су у вигляді рупора. 2. Дружина Зевса. 
3. Дух природи у давньогерманській 
міфології. 4. Щось згорнуте, скручене 
в трубку; сувій. 5. Батько чоловіка. 
6. Переносне житло чукчів, коряків. 
7. Тригонометрична функція кута, що 
дорівнює відношенню гіпотенузи до 
катета, який прилягає до даного кута. 
9. Виправлення пошкоджень, усунен
ня дефектів, лагодження чогонебудь. 

10. Цирковий артист, який виконує 
складні акробатичні вправи, зберігаючи 
рівновагу. 12. Умовна говірка якогось 
середовища; жарґон. 13. Будівельний 
матеріял, що є поєднанням бетону і 
сталевої арматури. 16. Небесне тіло, яке 
обертається навколо Сонця. 17. Вождь 
повстання рабів у Стародавньому Римі. 
19. Сильне захоплення чимнебудь; 
запал, завзяття. 20. Щит, на якому ви
ставляють для огляду якісь експонати, 
вивішують діяграми. 22. Робітник, 
фахівець з механічної обробки металу. 
23. Замкнута овальна крива. 27. Гостра 
суперечка, що супроводиться взаємни
ми докорами, образами. 28. Кораловий 
острів кільцеподібної форми з мілко
видною лагуною всередині. 30. Одно

разова праця гуртом без оплати для 
швидкого виконання великої за обся
гом роботи, на яку скликають родичів, 
сусідів, товаришів. 33. Особа, яка здій
снює подорож за певним маршрутом, 
що поєднує відпочинок з пізнавальною 
метою. 34. Зміна, нововведення, яке 
не знищує основ існуючої структури. 
35. Учасник гри, вистави; компаньйон, 
спільник. 36. Той, хто відповідає перед 
иншими за виконання третьою особою 
взятих зобов’язань; поручитель. 39. Бог 
війни у давньогрецькій міфології. 
40. Особливий вид діяльности, спря
мований на формування громадської 
думки, створення сприятливого образу 
особистости.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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молодіжний проєкт

Зроби своє літо 
незабутнім!
мрієш поєднати навчання, подо-

рожі, знайомства, пригоди та 
розваги? Тобі пощастило, адже 
маєш можливість взяти участь у 
навчальних курсах, які органі-
зовує студентська організація 
beSt (board of european Students 
of technology).

Романтика Франції, мальовничість 
Нідерландів, музична ідилія 
Італії, загадковість Бельгії, не-
зрівнянність Португалії, країна 
Санта-Клауса Фінляндія та инші 
країни Европи чекають на тебе! 

Зареєструйся на сайті www.best.
eu.org, вмикай свою багату 
фантазію та пиши мотиваційний 
лист до студентів обраного міс-
та, щоб переконати їх запросити 
саме тебе!

Докладніша інформація на сайті: 
bets-lviv.org.ua та за номерами 
телефону: 0931350038 — Іра, 
0979451774 — Таня.

Проблема детінізації трудових від
носин і доходів населення сьогодні 
одна з найгостріших. Та чи не най
більше від роботодавцівтіньовиків 
потерпають наймані працівники. 
Їх офіційно не працевлаштовують, 
зарплату затримують або ж видають 
у конвертах.

Нині чинне пенсійне законодав
ство прямо пов’язує рівень пен
сійного забезпечення з розміром 
офіційної заробітної плати. І це, 
здається, всім добре відомо. Од
нак чималий відсоток громадян 
свідомо погоджується на отриман
ня зарплати „в конвертах“, зовсім 
не замислюючись, що передовсім 
обкрадають самі себе і збагачують 
роботодавців. Адже якщо зарплата 
„тіньова“, керівники підприємств 
кладуть у свої кишені гроші, які мали 
б спрямовувати на виплату пенсій, 
стипендій та инших соціяльних ви
плат. Необхідно впливати на свідо
мість наших громадян, роз’яснювати 

чинні законодавчі норми, дохідливо 
та наполегливо пояснювати людям, 
що зарплата „у конверті“ сьогодні — 
злидні у старості. 

Гарантований рівень мінімальної 
заробітної плати чимало робото
давців просто ігнорують і змушують 
робітників працювати на невелику 
зарплату, часом зовсім не декларую
чи оплату їх праці. Бажаючи уникнути 
зайвих, на їхню думку, витрат, вида
ють зарплату готівкою, не здійснюю
чи відрахувань до Пенсійного фонду 
України. Це має негативні наслідки 
для самого працівника, який позбав
ляє себе гідної пенсії у майбутньому. 
Адже, відповідно до Закону України 
„Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування“ зарахування 
страхового стажу здійснюється про
порційно сплаченим страховим вне
скам. Бувають ситуації, коли людині 
за рік роботи зараховується менше 
місяця страхового стажу. А низька 
зарплата дає низький коефіцієнт 

заробітку, який враховується при 
обчисленні пенсії.

Своєчасна та повна сплата пла
тежів до Пенсійного фонду України, 
а також забезпечення заробітною 
платою працівників не менше міні
мальних стандартів — це обов’язок 
кожного роботодавця щодо соці
яльного захисту своїх працівників. 
Неоформлений офіційно працівник 
ризик ує залишитися без права 
на отримання соціяльних пільг та 
виплат, гарантованих державою, 
особливо при нарахуванні пенсії 
та здійсненні перерахунків пенсій 
надалі. 

Матимемо надію, що наші зусил
ля, спрямовані на роз’яснення необ
хідности платити страхові внески у 
Пенсійний фонд, щоб у майбутньому 
мати достойну пенсію, не марні.

Управління Пенсійного  
фонду України 

в Залізничному районі м. Львова

Днями львівські реґіональні інтернет
видання розповсюдили повідо
млення про те, що вночі 17 березня 
2012 року на території студмістечка 
Львівської політехніки зґвалтували 
студенткупершокурсницю. Таку ін
формацію, як стверджують ці видан
ня, надав через свій депутатський 
запит до правоохоронних органів 
народний депутат України Михайло 
Соколов. Він стверджує, що до нього 
нібито звернулися за допомогою сту
денти — знайомі та друзі постражда
лої. При цьому пан Соколов наголо
шує, що адміністрація навчального 
закладу намагається приховати від 
широкої громадськости інформацію 
про цей інцидент.

Пресслужба Львівської політех
ніки уповноважена заявити, що по
ширена у ЗМІ інформація не відпо
відає дійсности і грубо дискредитує 
роботу й репутацію університету.

Насторожує те, що народний 
депутат України, достеменно не 
вивчивши ситуацію, натомість по
ширює інформацію, яка є абсолютно 

неправдивою і прив’язує Львівську 
політехніку до, по суті, вигаданої 
брудної історії. Сподіваємося, що 
така  позиція зумовлена його непоін
формованістю і не містить умисного 
наміру очорнити університет в очах 
громадськости. Адже повідомлення 
про цей інцидент з’явилося на під
ставі невідомих джерел, а депутат, 
який своїм відповідним запитом до 
правоохоронних органів спрово
кував неправдиву інформацію, не 
звертався до університету, щоб ї ї 
перевірити.

Пресслужба Національного уні
верситету „Львівська політехніка“ 
наголошує, що адміністрація нав
чального закладу завжди відкрита 
до спілкування із журналістами. 
Тому просимо представників ЗМІ 
бути пильними й обачними, публі
куючи подібного штибу матеріяли, 
та користуватися перевіреними ін
формаційними джерелами.

Прес-служба Національного  
університету „Львівська політехніка“

Заява прес-служби  
Національного університету  

„Львівська політехніка“

варто знати

Знову про легалізацію заробітної плати
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[РЕКЛама Та ОГОЛОшЕННя]

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

За докладнішою інформацією звертайтеся до 
організаторів за тел. 0935949067.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
29 березня — „Запорожець за Дунаєм“ 

(опера). 18.00.
30 березня — „Повернення Баттерфляй“ 

(балет). 18.00.
31 березня — „Паяци“ (опера). 18.00.
1 квітня — „Севільський цирульник“ 

(опера). 18.00.
3 квітня — „Наталка Полтавка“ (опера). 

11.00.

Національний академічний 
драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
29 березня — „Гамлет у гострому соусі“ 

(прем’єра). 18.00.
30 березня — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
31 березня — „У. Б. Н.“. 18.00.
1 квітня — „Останній гречкосій“. 12.00, 

„мелодії серця“. 18.00.
2 квітня — „мина мазайло“. 18.00.
3 квітня — „Гамлет у гострому соусі“ 

(прем’єра). 18.00.
4 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.

Камерна сцена
29 березня — „Венера в хутрі“. 17.00.
30 березня — „Варшавська мелодія“. 

19.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
30 березня — „амнезія, або маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
31 березня — „Чекаючи на Годо“. 19.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
25 березня — „Розбите серце“. 18.00.
29, 30 березня — „Весела корчма“. 19.00.
31 березня — „ Весела корчма“. 18.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
29 березня — „За двома зайцями“. 16.00.
30 березня — „Скляний звіринець“. 18.00.
31 березня — „Чарівник смарагдового 

міста“. 14.00; „Скляний звіринець“. 
18.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Данільянца Владислава 
Олексійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бродюк Марії Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Яцик Ольги Стефанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Захарчука Івана Петровича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Корди Яреми Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кобаренко Ірини Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бутенко Ірини Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Павлишин Юлії Олегівни;
утрачений студентський квиток S № 07611607, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Книш Дзвенислави 
Михайлівни.

увага: конкурс!

Сміливі ідеї із „Сіменсом“

Компанія Siemens PLM Software оголошує конкурс 
студентських конструкторських робіт „Сміливі 

ідеї із Siemens PLM Software“.
На конкурс приймають 3D моделі деталей, виробів 

і збірок, виконані в програмному забезпеченні Siemens 
PLM Software. Переможці конкурсу отримають призи: за 1 
місце — графічну станцію ALIENWARE; за 2 місце — план
шентий ПК iPad; за 3 місце — 3Dмишу 3Dconnexion. Пере
можці також одержать грошову винагороду. Заяву на участь 
можна подати до 30 березня 2012 року, а сам проєкт — до 
1 червня 2012 року. Докладніша  інформація — на сайті 
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/
goplm/student_contest_russia/index.cfm?stc=wwiia420000. 

ч. 11-12 (2771-2772)
29 березня — 4 квітня 2012




