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Павло Черньовий, студент третього курсу Інституту економіки і ме-
неджменту Львівської політехніки:

„Стараюся бути відповідальним 
громадянином“

Стараюся бути відповідальним громадянином: сортую сміття, від-
коли є можливість викидати його у різні сміттєві баки, не викидаю 

пакетів і папірців на вулиці. Хотілося б, щоб збільшилася кількість пунктів прийому від-
працьованих батарейок, смітників. Думаю, що більшість львів’ян свідомі того, що про 
довкілля треба дбати. Зі студентами часто проводять співбесіди на екологічну тематику. 

Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ

[Ваша дУМка]

Лілія Горбова, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних тех-
нологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Екологічна освіта населення дуже 
низька“

Дуже багато залежить від екологічної освіти населення, а вона 
дуже низька. Сумно дивитися, як виглядає місто після якогось 
свята: всюди сміття. Мене хвилює стан довкілля, але, крім участи у щорічних суботниках, 
я також нічого суттєвого не роблю.

Як Ви можете вплинути на довкілля?
аварія на Чорнобильській аЕС 

залишається найбільшою 
техногенною катастрофою 
світу, бо жодна з катастроф 
в історії людства не спро-
вокувала таких страшних 
екологічних наслідків. Після 
Чорнобиля світ зрозумів, 
що проблеми екології 
перестали бути внутріш-
німи проблемами однієї 
країни. Масштаб постчор-
нобильських проблем має 
планетарне значення, тому 
екологічна політика України 
привертає особливу увагу 
всього світу.

Бомбардування Хіросіми і 
Нагасакі, аварія на амери-
канській атомній електро-
станції „Три-Майл-айленд“, 
Чорнобильська катастрофа 
і торішня аварія в Японії 
на аЕС „Фукусіма“ не 
зупинили розвиток атомної 
енерґетики в світі. Вони 
залишаються пересторогою. 
Але не тільки у своїй галузі. 
Нерідко вплив людини на 
природу має небажаний 
характер і призводить до 
екологічного дисбалансу. 
Деякі його наслідки, як-от 
повені, є передбачувані, а 
инші завдають невидимої 
шкоди здоров’ю людей не 
одного покоління, провоку-
ють негативну ланцюгову 
реакцію в усій екосистемі.

Пам’ятаючи про велике, будь-
мо пильні у малому. Згаду-
ючи Чорнобиль, не варто 
оминати увагою ті екологічні 
проблеми, які, хоч і задавне-
ні, однак ще можна частково 
(або повністю) подолати в 
Західному реґіоні України і 
на Львівщині зокрема. До 
основних екологічних про-
блем области належить стан 
гірничо-видобувної галузі 
(гірничо-хімічна, вугле-
видобувна та нафтогазова 
промисловості), пово-
дження із забороненими і 
непридатними пестицидами, 
експлуатація сміттєзвалищ 
побутових відходів, забруд-
нення поверхневих вод. 

Продовження теми — на 7 с .

Петро архимович, студент другого курсу Інституту енерґетики та 
систем керування Львівської політехніки:

„Про екологію повинен думати кожен“
Про екологію повинен думати кожен. Ми можемо допомогти 
малим — не смітити, брати участь в екоакціях, пояснювати иншим 
важливість збереження екобалансу, вести здоровий спосіб життя. 

Якщо кожен зробить хоч щось, то буде великий загальний результат. Перед Великоднем 
я взяв участь у прибиранні парку на Сихові.

Ольга Тіхонова, студентка четвертого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Великі можливості мають архітектори“
Як майбутній архітектор, я вважаю, що для довкілля було б краще 
використовувати пасивне будівництво. Тобто проєктувати й буду-
вати будинки, які самі для себе виробляли б енерґію й ощадно її 
використовували. При будівництві потрібно використовувати еко-
логічно чисті матеріяли. Потрібно берегти тепло, щоб під час опа-

лювального сезону воно не „тікало“ за вікна, бо цим ми не тільки збільшуємо для себе 
розмір оплати комунальних послуг, а й сприяємо підвищенню температури навколиш-
нього середовища, що вже в найближчі роки може стати екопроблемою всієї планети.

анна Максакова, студентка п’ятого курсу фізико-металургійного 
факультету донецького національного технічного університету:

„Я не знаю, чим може допомогти окрема 
людина“

Я не знаю про екологічні проблеми Львова. Мені, як гості, здаєть-
ся, що тут мало проблем порівняно з Донецьком. Наша область 
належить до найбільш забруднених в Україні. У нас дуже забруд-
нюють повітря і завдають шкоди ґрунтам шахти і підприємства вугільної промисловости, 
металургійні і хімічні заводи. Я не знаю, чим може допомогти окрема людина.
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19 квітня у Політехніці від-
бувся семінар „Все про 
бази даних наукометричної 
інформації Scopus та Web of 
Science“.

З особливостями користуван-
ня наукометричними базами 
для аналізу й оцінки наукової 
діяльности зацікавлених 
ознайомив науковий співро-
бітник Національної бібліо-
теки України ім. В. Вернад-
ського Денис Солов’яненко. 
Він спеціялізується на 
наукометрії, займається 
укладанням й оновленням 
рейтингів науковців, вишів, 
періодичних наукових ви-
дань, журналів тощо, а також 
вивчає шляхи покращення 
практичного впровадження 
інтернет-технологій в роботі 
бібліотек — тож семінар за-
цікавив не лише науковців. 

Доповідач розповів про функ-
ціонування БД Web of Science 
(Web of Knowledge) компанії 
Thomson Reuters та Scopus 
видавництва Elsevier, які ін-
дексують відповідно 12000 та 
18000 наукових видань. Осо-
бливу увагу гість зосередив 
на Scopus: розповів про 
варіянти пошуку інформації 
(загальний і розширений 
пошук, пошук за автором, 
організаціями), відзначив, що 
до цієї бази даних внесено 
англомовне видання Політех-
ніки „Chemistry & Сhemical 
Technology“.

До речі, у читальних залах 
наукової літератури й в 
електрон ному читальному 
залі НТБ університету забез-
печено тимчасовий тестовий 
доступ до баз даних Scopus 
через програму HINARI. 
Ресурси доступні з усіх ро-
бочих місць університетської 
мережі за наявності логіну та 
паролю (за ними слід зверта-
тися у читальну залу наукової 
літератури чи електронну 
читальну залу НТБ).

За інформацією НДЧ  
Львівської політехніки 

Команда Львівської політехніки вже 
традиційно посіла призове місце на 

Всеукраїнському конкурсі „Професіона-
ли майбутнього“.

Цього року тема наукових проєктів для 
конкурсу, який для студентів провідних 
вишів України з напряму „Телекомунікації“ 
компанія „МТС Україна“ організовує спіль-
но з Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України, — „Спільне будівництво 
та експлуатація мереж нового покоління 
різними операторами“.

Фінал, на якому відбувся відкритий 
захист наукових проєктів учасниць — ко-
манд одинадцяти вишів, було проведено 
17 квітня 2012 року. Конкурсна комісія, 

до складу якої увійшли теоретики (пред-
ставники академічної науки) та практики 
(експерти компанії „МТС“ і фахівці компа-
ній Alcatel-Lucent і „Нокіа Сіменс Нетворкс 
Україна“) визнала переможцями студентів 
Донецького НТУ (кожен учасник отримає 
грант у розмірі 25 тисяч грн. на подальше 
навчання та підвищення професійного 
рівня знань), друге місце посіла команда 
Одеської національної академії зв’язку 
ім. О.С. Попова (призи — нетбуки), третє — 
студенти четвертого курсу ІТРЕ Львівської 
політехніки (під керівництвом завідувача 
кафедри телекомунікацій професора 
Михайла Климаша), яких компанія „МТС“ 
нагородила фірмовими планшетами.

Т. П.

В актовій залі першого навчального 
корпусу Львівської політехніки 23 

квітня відбулася реґіональна нарада-
семінар з питань підготовки до прове-
дення вступної кампанії 2012 року.

В нараді взяли участь проректори, 
заступники директорів, відповідальні се-
кретарі приймальних комісій вишів I — IV 
рівнів акредитації всіх форм власности та 
підпорядкування, відповідальні особи за 
внесення відомостей та даних вишів I — IV 
рівнів акредитації до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти та відпо-
відальні особи за заповнення додатків до 
дипломів европейського зразка вишів III 
— IV рівнів акредитації Львівської, Закар-
патської, Івано-Франківської, Рівненської, 
Чернівецької, Волинської, Хмельницької 
та Тернопільської областей.

Перед присутніми у залі виступили го-
ловний спеціяліст відділу інформаційно-

аналітичної роботи департаменту вищої 
освіти МОНМС Алла Рибалко, радник 
міністра Михайло Шмельов, координа-
тор інформаційно-пошукової системи 
„Конкурс“ Олесь Ковтунець, директор 
Львівського реґіонального центру оціню-
вання якости освіти Лариса Середяк, на-
чальник навчально-методичного відділу 
НДІ прикладних інформаційних техноло-
гій Дмитро Діденко, перший проректор 
Тернопільського державного медичного 
університету ім. Я. Горбачевського Ігор 
Мисула та инші.

Відбулася конструктивна, зацікавлена 
розмова, під час якої учасники наради 
отримали вичерпні відповіді стосовно 
вступної кампанії, котра цього року роз-
почнеться з 2 липня, і висловили впевне-
ність, що Евро-2012 не стане на перешкоді 
її успішному і вчасному проведенню.

Катерина ГРЕЧИН

фотофакт

Протягом двох тижнів на подвір’ї біля головно-
го корпусу Львівської політехніки панував осо-
бливий святковий настрій завдяки велетенській 
кованій писанці, яку спеціяльно для політехніків 
привезли з Городка, що на Львівщині (виготовле-
на на ТзОВ „Писанка“). Цей великодній атрибут 
встановили з ініціятиви просвітян університету, 
зокрема голови Товариства професора Христини 
Бурштинської та директора Інституту гуманітар-
них та соціяльних наук Ярини Турчин. 

для потреб науки

Усе про  
Scopus та  
Web of Science

абітурієнт-2012

Евро вступній кампанії не завада

знай наших!

Політехніки — в трійці найкращих  
в Україні
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Під час урочистого від-
криття учасників олімпіяди 
з Харкова, Запоріжжя, Сум, 
Маріуполя, Донецька, Кре-
менчука, Дніпропетровська, 
Києва, Луцька, Львова приві-
тали організатори — пред-
ставники кафедри інженер-
ного матеріялознавства та 
прикладної фізики, зокрема 
декан повної вищої освіти 
ІМФН Григорій Понеділок, 
професор Зоя Дурягіна, стар-
ший викладач Лідія Богун, 
доцент кафедри Борис Риль-
ніков. А гість із Запорізького 
національного технічного 
університету — доцент ка-
федри фізичного матеріялоз-
навства Олександр Климов 
— наголосив, що вже сама 
участь в олімпіяді є важлива.

У другому етапі змага-
лися переможці першого 

(університетського) етапу 
олімпіяди. Цей етап перед-
бачав два тури і максимум 
100 балів. Секретар оргко-
мітету олімпіяди, старший 
викладач кафедри ІМПФ 
Лідія Богун розповіла: 

— Під час першого туру 
на студентів чекало творче 
завдання: кожному було за-
пропоновано дві деталі — з 
металевих сплавів і немета-
левих матеріялів. Учасники 
мали відповідно до визна-
чених властивостей виробу 
правильно вибрати матері-
ял, зануритись у технологію 
виготовлення виробу. І зви-
чайно, ми хотіли, щоб сту-
денти запропонували пер-
спективні методи обробки 
деталей — як альтернативу 
для зміцнення або виготов-
лення того чи иншого виро-

бу. Другий тур — це тестові 
завдання (50 запитань) з усіх 
спецкурсів і дисциплін, які 
входять у перелік норматив-
них дисциплін з вивчення 
інженерного матеріялознав-
ства і прикладного матері-
ялознавства. Тож учасники 
могли продемонструвати 
весь комплекс знань не 
тільки із загальноосвітніх 
дисциплін, а в основному 
зі спецкурсів, які читають 
на бакалавраті в рамках 
напряму підготовки „інже-
нерне матеріалознавство“ 
і в маґістратурі у рамках 
навчального плану зі спеці-
яльності прикладне матері-
ялознавство. 

Отож, за результатами 
олімпіяди, золото за По-
літехнікою (Володимир 
Дзера). Друге місце ви-
бороли Марія Колодяжна 
із Донецького національ-
ного технічного універси-
тету, Володимир Болбут 
із Київської політехніки та 
Олександр Джуган із За-
порізького національного 
технічного університету. 
А третю сходинку Тетяна 
Куцеля розділила з Олек-
сандром Мисливченком 
із Сумського державного 
університету. Політехніка 
збере знавців матеріялоз-
навства і в наступні два 
роки.

22 — 25 квітня у рамках програми 
„Intercambio“ (Україна — Португалія) 
відбувся міжнародний семінар „Ев-
ропейський вибір — освіта в Україні“. 
Захід за підтримки Львівської політех-
ніки, Львівської міськради й инших 
партнерів організувала Львівська 
академічна гімназія, яка є учасником 
проєкту з 2007 року.

У семінарі, крім львів’ян, взяли 
участь представники освітніх струк-
тур і навчальних закладів Туреччини, 
Румунії, США, Молдови, Португалії, 
Швеції, а також партнери з ліцею при 
Херсонському державному університе-
ті. Вітаючи гостей, директор Львівської 
академічної гімназії Леся Юхман зазна-
чила, що мета семінару — ознайоми-

тися з особливостями освітніх систем 
і навчальних закладів країн-учасників 
семінару, визначити основні принципи 
дальшої співпраці. Як нагадала Леся 
Ігорівна, мета проєкту „Intercambio“ — 
залучення молоді до спільних освітніх 
проєктів, співпраці та вивчення мов.

На пленарному засіданні у поне-
ділок представили освіту України. 
Присутніми зокрема були в. о. началь-
ника управління освіти ЛМР Катерина 
Гороховська, проректор Львівської по-
літехніки Дмитро Федасюк. Катерина 
Гороховська розповіла про розвиток 
освіти у Львові: структуру управління 
освіти, освітні проєкти (пов’язані з 
навчальним процесом, підтримкою 
дітей з особливими потребами тощо), 
зокрема й міжнародні і т.д. У рамках 
семінару освітні системи инших країн 
репрезентували й закордонні гості.

Сторінку підготувала  
Ірина ШУТКА

знай наших!

Політехніки розуміються на матеріялах

семінар

Освіта: міжнародний контекст

18-20 квітня у Львівській політехніці відбувся ІІ етап Все-
української олімпіяди з прикладного матеріялознавства. 
На інтелектуальні змагання приїхало 34 студенти із 11 
вишів України. Львівські політехніки — серед призерів: 
п’ятикурсник Володимир Дзера став переможцем, а сту-
дентка четвертого курсу Тетяна Куцеля виборола диплом 
ІІІ ступеня.
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Вихованці наукового керівника до-
цента кафедри мостів і будівельної 

механіки ІБІД Львівської політехніки Іго-
ра Бутринського, студенти групи МТТ-4 
Віктор Зуб, Мирослава Іванів, Анна 
Тузяк, Назар Давидовський стали пере-
можцями Всеукраїнської студентської 
олімпіяди зі спеціяльности „Мости та 
транспортні тунелі“.

В олімпіяді, яка 9 — 12 квітня проходи-
ла у Дніпропетровському національному 
університеті залізничного транспорту 
ім. академіка В. Лазаряна, взяло участь 
30 найсильніших студентів провідних 
вишів України.

В абсолютному заліку Міносвіти і нау-
ки, молоді та спорту України перемогли 
Мирослава Іванів (перше місце) та Назар 
Давидовський (друге місце). За напрямом 
„Мости“ Мирослава та Назар відповідно 
посіли перше та друге місця. Віктор Зуб 
отримав третє місце. У конкурсі за напря-

мом „Тунелі“ друге місце дісталося Назаро-
ві, третє — Мирославі. Зате у командному 
заліку команда Львівської політехніки у 
номінації „Вантажопідйомність макету 
моста“ здобула абсолютну перемогу, по-
сівши перше місце.

Катерина ГРЕЧИН

[СТУдІї]

[•] Зліва направо: Віктор Зуб (капітан), 
Мирослава Іванів, анна Тузяк, Назар 
давидовський

У Донецькому національ-
ному університеті на-

прикінці березня проходила 
I Всеукраїнська олімпіяда 
з документознавста. Сту-
дентка четвертого курсу 
ІГСН Львівської політехніки 
Надія Гучко гідно предста-
вила кафедру соціяльних 
комунікацій та інформацій-
ної діяльности, посівши на 
змаганнях почесне третє місце. 

Олімпіяда проходила в приміщенні 
Інституту обліку та фінансів ДНУ і тривала 
два дні. В ній взяли участь 43 студен-
ти з Острога, Львова, Харкова, Одеси, 
Дніпропетровська, Тернополя, Івано-
Франківська, Донецька, Маріуполя та 
Луганська. Першого дня учасники олім-
піяди відповідали на тестові завдання з 
усіх дисциплін спеціяльности „Докумен-
тознавство та інформаційна діяльність“ і 
виконали практичне креативне завдання 
з інформаційного напряму. До складу ко-
місії, котра перевіряла студентські роботи, 
входили викладачі з напряму інформацій-
них технологій, а також автор цих рядків.

Організатори олімпіяди провели для 
студентів екскурсію визначними місцями 
Донецька. Найбільше вражень отримали 
спудеї від стадіону „Донбас-Арена“, від 
парків ім. Щербакова та кованих фігур.

Наступного дня відбуло-
ся оголошення результатів 
олімпіяди, вручення грамот 
та сувенірів усім учасникам. 
Третє місце заслужено діста-
лося активістці студентсько-
го наукового гуртка Львів-
ської політехніки Надії Гучко 
(на світлині).

Велику подяку хочу ви-
словити куратору наукового 

студентського гуртка доценту кафедри 
СКІД Світлані Лісіній за допомогу у підго-
товці та вивченні предметів гуманітарного 
профілю та набутті практичних навичок 
роботи з документами, авторові посіб-
ників „Діловодство“, „Документознав-
ство“ та „Складання ділових документів“ 
доценту Марії Комовій та завідувачеві 
кафедри доценту Андрію Пелищишину 
за стимулювання студентів до наукових 
пошуків.

Участь Надії Гучко в олімпіяді стала 
успішним етапом у розвитку молодої 
кафедри СКІД та вдалому початку пози-
ціонування кафедри на всеукраїнському 
просторі документознавців.

Олег ГАРАСИМ, 
асистент кафедри соціяльних 

комунікацій та інформаційної 
діяльности ІГСН  

Львівської політехніки

коротко

Молодого вченого Львівської 
політехніки нагороджено 
премією НаН України. Кан-
дидат фізико-математичних 
наук, доцент кафедри при-
кладної математики Богдан 
Маркович отримав премію 
за цикл робіт „Квантово-
статистичний опис власти-
востей неперехідних металів 
з поверхнею поділу“.

У рейтингу найкращих уні-
верситетів країни з погляду 
роботодавців за версією 
журналу „кореспондент“ 
Львівська політехніка здобу-
ла чільні місця. У зведеному 
рейтингу в шести професій-
них сферах наш університет 
посів 7 місце, у рейтингу 
вишів, які готують фахівців за 
спеціяльностями ІТ, — 2 міс-
це, за інженерно-технічними 
спеціяльностями — 3 місце.

Студентки кафедри обліку та 
аналізу перемогли на всеу-
країнському рівні. На ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіяди з навчальної дис-
ципліни „Податкова система 
України“, серед 67 учасни-
ків студентка 4 курсу ІНЕМ 
Юлія Чоба виборола 3 місце. 
Маґістр Олеся Острійчук 
одержала диплом І ступеня 
на Міжнародній конференції 
студентів та молодих учених 
„Проблеми і перспективи 
розвитку економіки в умовах 
ринку“ (науковий керівник — 
доцент Олег Височан).

„Студенти вищих навчальних 
закладів увійдуть до складу 
приймальних комісій“, — зая-
вив координатор громадської 
ініціятиви „Студентський 
захист“ андрій Черних. Про 
це повідомила прес-служба 
організації. 12 квітня 2012 
року міністр Дмитро Табач-
ник підписав листа керів-
никам вишів ІІІ — ІV рівнів 
акредитації щодо включення 
до складу приймальної 
комісії представників органів 
студентського самовряду-
вання вищого навчального 
закладу. 

За матеріялами інформаґенцій

знай наших!

Олімпіяда з документознавства 

Вітаємо з перемогою!
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За 20 років — понад сто мостів 
і шляхопроводів

[СТУдІї]

За словами старшого 
наукового співробітника 
Любові Салійчук, колектив 
ГНДЛ-88 виконує проєктів 
у середньому до 400000 
гривень на рік, адже по-
стійно отримують замов-
лення — від служби доріг 
Полтавської, Львівської, 
Івано-Франківської облас-
тей, мають спільні проєкти 
з фірмою „Західтрансбуд“. 
Нещодавно спільно з від-
ділом капітального будів-
ництва міста Борислава за-
вершили розробку проєкту 
по вулиці Трускавецькій:

― Всього за проєктами 
нашої лабораторії в Україні 
відновлено більше ста мос-
тів і шляхопроводів. Крім 
Львівщини, працюємо на 
Івано-Франківщині та Жи-
томирщині. Зараз закінчили 
проєктні роботи на поточ-
ний ремонт чотирьох мостів 
на трасі Львів — Краковець. 
Це проєкти до Евро 2012. 
Також закінчили проєкт ка-
пітального ремонту моста в 
Полтавській області через 
річку Сула.

Науковці передовсім 
обстежують об’єкти, дають 
їм оцінку, а вже тоді пере-
ходять до проєктування і 
реконструкції мостів, їх під-
силення, розширення для 
забезпечення нормованої 
пропускної здатности, ван-
тажопідйомности і довго-
вічности.

― Ми абсолютно все 
робимо на живих конструк-
ціях, — розповідає Любов 
Володимирівна. — Бага-
то часу проводимо у від-
рядженнях — на штучних 
спорудах, тобто на мостах, 

шляхопроводах. На місці 
робимо обміри, проводимо 
детальне обстеження, фото-
графуємо, вивчаємо існуючу 
проєктну документацію, об-
говорюємо можливі проєк-
тні рішення. Тоді професор 
Віктор Кваша (завідувач ка-
федри мостів та будівельної 
механіки), завдяки ентузіяз-
му якого наша лабораторія 
ефективно працює, при-
ймає конкретне рішення — і 
вся лабораторія береться за 
роботу.

Колектив ГНДЛ невели-
кий. Штатних працівників 
чотири — Любов Салій-
чук (організація виїздів, 
укладення договорів), Тетя-
на Ковальчик (займається 
кресленнями), інженер І ка-
тегорії Людмила Панібратюк 
(оформлення документів), 
інженер І категорії Василь 
Войціховський. Крім цього, 
Віктор Григорович та Воло-
димир Полець працюють 
за сумісництвом. Також 
допомагають студенти, пе-
реважно четвертокурсники.

― Дуже активна Аня 
Тузяк, студентка МТТ, ще 
багато студентів проситься 
під керівництво професора 
Віктора Кваші, — розпо-
відає Любов Володимирів-
на. — Правда, у нас немає 
можливости часто залучати 
їх до роботи. Просимо за-
мовників, аби допомагали 
влаштовувати студентам 
виїзди на об’єкти. На жаль, 
частіше доводиться показу-
вати їм все на фотографіях, 
на відео. А студентам все 
цікаво, їм подобається під-
хід Віктора Григоровича 
до роботи, його методика 

впровадження експеримен-
тів у навчальний процес.

Зокрема, професор Ві-
ктор Кваша спільно з одесь-
кими колегами (Одеська 
академія будівництва, Олек-
сандр Федорович Яремен-
ко) видав підручник для 
студентів — приклади роз-
рахунку та проєктування 
балкових прогонових будов 
залізобетонних мостів. Крім 
прикладної наукової робо-
ти, працівники ГНДЛ-88 ви-
кладають на кафедрі мостів 
та будівельної механіки.

Приваблює така робота 
й молодих науковців:

― Сподіваємося, що 
скоро захиститься інженер 
І категорії Василь Войціхов-
ський, який вже закінчив 
аспірантуру, — продовжує 
Любов Салійчук. — Аспірант 
другого року навчання Ми-
кола Рубаха вже досить гра-
мотно виконує креслення.

― В лабораторії я пра-
цюю не лише заради кан-
дидатської, — запевняє Ва-
силь Войціховський. — Тут я 
отримую досвід проєктуван-
ня. І якщо мені вдасться за-
хиститись, я й далі працюва-
тиму в лабораторії. Вважаю, 
що наука неперспективна 
тільки та, в якій нема науки. 
На основі старого народжу-
ється щось нове, цікавіше, 
потрібніше, раціональніше. 
Тому цікаво займатися тим, 
що ще не досліджено, що 
може принести користь.

ГНДЛ-88 у своїх роз-
робках використовує зде-
більшого матеріяли ком-
панії Sika (світовий лідер 
будівельної хімії), з якою 
виконують спільні проєкти. 
Віктор Григорович нагадав, 
що співпраця лабораторії 
з фірмою Sika-Україна роз-
почалась більше 10 років 
тому, коли компанія лише 
починала свою діяльність 
у галузі будівництва Украї-
ни. Співпрацюють також із 
науково-дослідною лабо-
раторією вдосконалення 
технології будівництва ав-
томобільних доріг (завід-
увач — професор Мирослав 
Саницький).

Нещодавно спільну з 
варшавськими науковцями 
подали заяву на фундамен-
тальні дослідження — між-
народну і в Міністерство 
освіти і науки, молоді та 
спорту України. Публікують 
статті в зарубіжних наукових 
виданнях.

Наостанок Любов Салій-
чук зізнається, що мають і 
проблеми:

― Ми самі шукаємо за-
мовників, укладаємо до-
говори, виконуємо роботи, 
тобто від початку до завер-
шення все мусимо зробити 
самі. Ми по суті не маємо 
відпусток, не маємо можли-
вості відпочивати. Всі наші 
здобутки — це наша важка 
праця.

Тетяна ПАСОВИЧ

пріоритетні напрямки

Минулого року ГНДЛ-88 (обстеження, випробування 
та реконструкції мостів, конструкцій будинків та 

інженерних споруд) відсвяткувала 20 років із часу свого 
заснування. Розробки лабораторії — на слуху і на виду, 
себто про них багато говорять у Львові, а результати 
роботи колективу можна побачити. З останніх — ремонт 
Левандівського мосту та реконструкція містка Тульє на 
території Політехніки (біля головного корпусу).
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Чим платимо за 
автокомфорт?

Якщо йдеться про Львів, то однією 
з найважливіших екологічних про-
блем є забруднення атмосферного 
повітря шкідливими викидами авто-
транспорту та промислових підпри-
ємств. Двигуни всіх видів транспорту 
в атмосферу міста щороку викидають 
десятки тонн оксиду вуглецю, діокси-
ду азоту і сірчистого ангідриду. Так у 
львівське повітря потрапляє більше 
50% шкідливих речовин. Промис-
лових підприємств у місті небагато, 
однак ті, які працюють, здебільшого 
використовують застарілі очисні сис-
теми або й взагалі не мають їх.

Не Полтва єдина…

Найгострішою є проблема очищен-
ня стічних вод у Самборі, Яворові, 
Моршині, Ходорові, Турці, Старому 
Самборі, Радехові, Стрию, Буську, а 
ЛКП „Львівводоканал“ внесено до 
переліку підприємств Львівщини, які 
належать до 100 найбільших забруд-
нювачів дов кілля в Україні.

― Територією Львівщини прохо-
дить Головний европейський вододіл 
між Чорним і Балтійським морями. Тут 
нараховують понад 8950 річок. Евро-
пейців цікавить, що ми „виливаємо“ 
у річки басейну Балтійського моря, — 
зазначає завідувач кафедри професор 
Володимир Погребенник.

Сміттєва небезпека

― Потрібна комплексна боротьба з 
несанкціонованими сміттєзвалища-
ми, котрі часто розміщені на берегах 
невеличких рік, — вважає асистент 
кафедри екологічної безпеки та ав-
диту Алла Войціховська. — В майже 
2 тисячах населених пунктів области 
щорічно утворюється приблизно 
4998,8 тис. куб. м. побутових відходів. 
Без сортування їх вивозять на 53 міські 
і селищні та 519 сільських сміттєзва-
лищ, більшість з яких облаштовані без 
проєктів на будівництво та експлуата-
цію. Цю проблему можна вирішити, 
побудувавши сучасні полігони для 
побутових відходів та з допомогою 
рекультивації вже існуючих, що вичер-

пали свій ресурс або експлуатуються з 
грубими порушеннями норм екологіч-
ної безпеки. І все це має відбуватися 
під опікою держави.

Метан — одна з найнебезпечні-
ших речовин, що утворюється при 
перегниванні твердих побутових 
відходів. Цей канцероген першого 
класу небезпеки потрапляє у повітря 
і стає причиною займання. В 1992 році 
у Львові вперше розробили проєкт 
із видобутку біогазу, що на 40-60% 
складається з метану львівського 
сміттєзвалища. Біопаливо можна 
використовувати для автомобілів, 
опалення теплиць і приміщень або 
виробництва електроенергії. Але 
свого часу Верховна Рада відмінила 
„зелений тариф“ на використання біо-
газу як альтернативного виду енерґії. 
Тому перетворювати метан на паливо 
стало нерентабельно.

Ще однією екологічною пробле-
мою Львівщини є непридатні та забо-
ронені до використання пестициди. У 
2011 році з інвентаризованих 494,342 
тонн пестицидів за межі Львівщини 
вивезли та знешкодили понад 340 
тонн із 9 районів.

До 2015 року в області діятиме 
Реґіональна програма поводження 
з твердими побутовими відходами. 
Крім цього, за словами Алли Войці-
ховської, у нас є близько 100 еколо-
гічних організацій, які спрямовують 
свої зусилля на вирішення проблем 
довкілля та екоосвіту населення. Зо-
крема, МБО „Екологія-Право-Людина“ 
спільно із кафедрою екологічної без-
пеки та авдиту підготували проєкти 

із покращення екологічного стану 
прикордонних територій Турківського 
і Жовківського районів, а також взяли 
участь у міжнародному семінарі зі 
стратегічного екологічного аналізу ви-
користання альтернативних джерел 
енерґії. Одним із питань семінару було 
розв’язання екологічних проблем 
під час будівництва малих ГЕС. Гро-
мадський рух й ініціятиви науковців 
Львівської політехніки привернули 
увагу спільноти до питання будівни-
цтва близько 50 малих ГЕС у долині 
гірської ріки Черемош, що загрожує 
екосистемі Карпатського реґіону.

Ліс як лікар-чарівник

Проблеми впливу лісових насаджень 
на довкілля Львівщини досліджує 
доцент кафедри Ігор М’якуш. Він пе-
реконаний, що наша область одна з 
найменш лісистих у Західному реґіоні. 

― Середня лісистість держави 
повинна становити не менше 26% 
заліснених територій, а маємо лише 
11,7%. Тільки лісові насадження ре-
гулюють поверхневий стік, запобіга-
ючи повеням. Одне середньовікове 
дерево бука може утримувати до 
трьох тисяч літрів води, — стверджує 
науковець.

Львівщина перевищує показники 
всіх областей Західного реґіону за 
наявністю похідних деревостанів. Це 
території, на яких повинні зростати бу-
кові деревостани, а натомість ростуть 
смереки не місцевого районування. 
Такі смеречники, витримавши одне — 
два покоління, масово відмирають. 
Це серйозна екологічна проблема 
Українських Карпат, зокрема, Сколів-
ського району.

Збільшити лісистість на Львівщині 
кафедра пропонує залісненням пору-
шених територій, зокрема територій 
відпрацьованих шахт Львівсько-
Волинського басейну.

Усі названі вище проблеми лише 
окреслюють загальний екологічний 
стан довкілля. Кожна з них має на-
багато більше складників, ніж могла 
вмістити ця публікація; і за кожною 
криється щоденна байдужість біль-
шости, яка згадує про екологію тільки 
на День довкілля.

Анна ГЕРИЧ

[СТУдІї]

Не чванься тим, 
що цар природи ти –

Бо врешті, ти 
його частинка.

Друже мій, люби життя,
Люби людей, природу,
А кривду кинь у забуття,
Як камінь в тиху воду.

Б. Лепкий

екологія

Про „діягнози“ нашому довкіллю та способи реабілітації розповідають науковці кафедри екологічної безпеки 
та авдиту Інституту екології, природоохоронної діяльности та туризму ім. В. Чорновола Львівської політехніки

День довкілля має бути щодня
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Ідея створення кафедри, 
яка об’єднувала б інтереси 
„традиційних“ матеріялоз-
навців і сучасного матерія-
лознавства — нанотехнології, 
належить світлої пам’яти рек-
торові Львівської політехніки 
Юрієві Рудавському. Кафедра 
унікальна нині не лише в 
університеті, а й в Україні 
загалом. Цікаві наукові роз-
робки забезпечує науковцям 
науково-дослідна лаборато-
рія нанофізики, молекулярної 
енергетики (НДЛ-13), якою 
керує завідувач кафедри про-
фесор Іван Григорчак.

Фізика та хімія 
поверхні

Науковці кафедри (доцент 
Олег Кузін, старший викла-
дач Тетяна Тепла, асистенти 
Наталя Щербовських, Гали-
на Лазько, аспірант Василь 
Підкова) під орудою профе-
сора Зої Дурягіної тривалий 
час проводять пошукові 
дослідження з напряму ін-
женерії поверхні: вивчають 
властивості різних конструк-
ційних інструментальних 
матеріялів, розробляють 
шляхи підвищення їхньої 
експлуатаційної надійности.

— Ми проводимо фун-
даментальні і прикладні 
дослідження, що стосуються 
зміни структури і власти-
востей поверхневих шарів, 
— каже Зоя Дурягіна. — 
Тобто, змінюючи структуру 
поверхні, регулюємо об’ємні 
властивості матеріялів і мо-
жемо говорити про надання 
поверхневим шарам влас-
тивостей нових матеріялів. 
Конструюючи поверхню під 
певні реальні умови роботи 
обладнання, можемо фор-

мувати структуру, яка забез-
печувала б певний рівень 
експлуатаційних та функціо-
нальних властивостей. 

Результати наших дослі-
джень увійшли до наукової 
монографії „Фізика та хімія 
поверхні“, регулярно публі-
куємо статті у фахових ви-
даннях України і зарубіжжя. 
Основні технологічні ідеї 
захищені авторськими свідо-
цтвами, а цього року підпи-
сали ліцензійну угоду із під-
приємством „Галременерго“ 
про використання наших 
розробок. За останні шість 
років захищено докторську, 
три кандидатські дисертації 
та вісім маґістерських робіт. 
При кафедрі працює сту-
дентський науковий гурток, 
до якого залучаємо студен-
тів, починаючи з другого-
третього року навчання. 

Дослідження проводимо 
як у рамках держб’юджетної 
тематики, так і у співпраці 
з вишами і науковими ін-
ститутами Польщі та Росії. 
Зокрема, з польськими ви-
шами― Свентокшиською 
політехнікою (центр лазер-
них технологій), Краківською 
Гірничо-металургійною ака-
демією, Жешівською полі-
технікою; Інститутом фізич-
них досліджень (Ополє), а 
також Інститутом проблем 
матеріялознавства (Москва), 
Дніпропетровською мета-
лургійною академію та ин.

Нові перспективи 
молекулярної 

енерґетики

Знані науковці (професор 
Богдан Лукіянець, доцен-
ти Тетяна Крушельницька, 

Григорій Понеділок, Богдан 
Бахматюк, старші викладачі 
Андрій Данилов, Зеновій 
Когут, асистент Віталій Рома-
ха та инші) спільно зі своїм 
керманичем професором 
Іваном Григорчаком плід-
но працюють у науковому 
напрямі — молекулярній 
енерґетиці. Колектив до-
лучився до досліджень лі-
тієвих і літій-іонних джерел 
струму, електрохімічних 
суперконденсаторів, фото-
акумуляторів. Тематику роз-
роблення технології джерел 
живлення, до прикладу, 
започаткував ще у вісімдеся-
тих роках минулого століття 
член-кореспондент НАН 
України Корній Товстюк. Нині 
потреба у них постійно зрос-
тає і вимагає вдосконалення. 

Доцент кафедри Богдан 
Бахматюк працює над удо-
сконаленням електрохіміч-
них суперконденсаторів 
на основі нанопористих 
вуглецевих матеріялів і має 
два патенти: на фотоаку-
мулятор і електрохімічний 
конденсатор. 

― Електрохімічна ін-
теркаляція іонів йоду — 
один із основних наших 
перспективних наукових до-
сліджень, що має практичне 
значення — нанопористі 
вуглецеві матеріяли, — каже 
науковець. — Отримані 
результати електрохімічних 

досліджень опубліковано 
в рейтингових журналах. 
Тематику наукових дослі-
джень постійно вдоскона-
люємо. Намагаємося за-
лучати до наших розробок 
інвестиції, що допоможе 
впровадити розробки у ви-
робництво.

На основі наших дослі-
джень плануємо створити 
конкурентоспроможний, 
вартий інвестицій, макет ді-
ючого приладу гібридного 
електрохімічного суперкон-
денсатора, який за своєю 
енергоємністю не поступа-
ється акумуляторам і навіть 
переважає деякі системи 
акумуляторів. За нашими 
оцінками, він переважати-
ме свинцеві акумулятори, 
які нині використовують 
для живлення різної порта-
тивної апаратури. Хотілося 
б працювати водночас і з 
фотоперетворювачами, так 
званими сонячними бата-
реями, які вдень можуть 
заряджати наш прилад, а 
вночі живити різну апарату-
ру чи стати джерелом освіт-
лення. До наукової роботи 
з напряму молекулярної 
енерґетики залучаємо сту-
дентів четвертих — п’ятих 
курсів через виконання 
курсових робіт і дипломних 
проєктів. 

Катерина ГРЕЧИН

наукові розробки

Інтереси „традиційних“ і сучасних 
матеріялознавців об’єднує кафедра

Кафедру інженерного матеріялознавства та прикладної 
фізики ІМФН Львівської політехніки створено кілька 

років тому на базі кафедри фізики металів та матеріяло-
знавства, якій цього року виповнюється 140 років. Осно-
вні наукові пріоритети кафедри — інженерія поверхні і 
молекулярна енерґетика.
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наш календар

3 травня — Всесвітній день свободи 
преси.
9 травня — День перемоги.

Пам’ятні дати
26.04.1890 — народився Микола 
Зеров, український поет, перекла-
дач, лiтературознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор 
Чорнобильської АЕС — це стало 
початком найбільшої екологічної 
катастрофи.
27.04.1948 — помер Василь Щурат, 
поет i лiтературознавець, перекла-
дач „Пiснi про Роланда“.
28.04.1918 — Чорноморський 
вiйськовий флот пiдняв українськi 
прапори.
28.04.1922 — заснування Укра-
їнської господарської академiї у 
Подебрадах (Чехiя).
29.04.1875 — народився Модест 
Менцинський, український співак 
(тенор).
29.04.1922 — помер Кирило Сте-
ценко, український композитор, хо-
ровий дириґент, громадський дiяч.
2.05.1648 — Богдана Хмельницько-
го обрали гетьманом України.
2.05.1848 — створено в Галичинi 
Головну Руську Раду, першу україн-
ську полiтичну органiзацiю.
4.05.1838 — викуплено з крiпацтва 
Тараса Шевченка (за старим стилем 
22 квiтня).
4.05.1888 — народився Микола 
Грiнченко, український музикозна-
вець i фольклорист, автор „Iсторiї 
української музики“ i розвiдок про 
українськi народнi думи й пiснi.
5.05.1828 — народилася Ганна 
Барвiнок (Олександра Бiлозерська), 
українська письменниця.
5.05.1836  — народився Сидiр 
Воробкевич, український поет i 
композитор.
5.05.1907 — народилася українська 
письменниця Iрина Вiльде.
6.05.1910 — помер Борис Грiнченко, 
автор „Словаря української мови“.
6.05.1920 — народився Григорiй 
Тютюнник, вiдомий український 
письменник.
6.05.1947 — антиукраїнський до-
говір комуністичних урядів СРСР, 
Польщi, Чехо-Словаччини про 
спiльну боротьбу з УПА.
7.05.1840 — народився Марко Кро-
пивницький, видатний український 
драматург, режисер i актор, один 
із основоположникiв українського 
професійного театру.
9.05.1871 — народився Володимир 
Гнатюк, український фольклорист, 
етнограф i громадський діяч.
9.05.1880 — народився Степан 
Постернак, український педагог, 
бібліотекознавець, бібліограф.

„Онуча трансформатора“ (puttee 
of the transformer) — так би 

в англомовному перекладі в науко-
вому журналі Львівської політехніки 
„Computational Problems of Electrical 
Engineering“ було надруковано замість 
„Обмотка трансформатора“, якщо б 
довіряли комп’ютерній програмі чи 
неспеціялізованим словникам

Звичне для навчальних посібників 
словосполучення „Питання для само-
контролю“, часто перекладають Self-
control questions і не знають, що цей 
переклад означає „Питання володіння 
собою“, цебто утримання від дебошів, 
від злости, від скоєння чогось недобро-
го, спричиненого емоціями. Правильний 
переклад — Review Questions або (якщо 
в менш формальному стилі) Test Yourself 
Questions.

В англомовному викладанні хімії і 
біології для студентів-іноземців иноді 
трапляються такі переклади:
• Кислотний залишок — acid remainder

Тут перекладач, очевидно, не знав, 
що кислотний залишок — це вже не 
кислота, це принципово не такий за-
лишок, як у фразі „залишки алкоголю в 
крові“. Кращий приклад — acid residual/
residue, а в автентичних англомовних 
підручниках з хімії прийнято вживати 
acid radical, цебто не „залишок“, а „ра-
дикал“.

Російськомовний вислів „Закупорка 
кровеносных сосудов“ перекладають 
corking of blood vessls, цебто „коркуван-
ня“; правильний переклад — occlusion 
of blood vessls, або (в розмовній мові) 
clogging of blood vessls.
• Секрет залози внутрішньої секре-

ції — secret of the internal secretion 
gland
Такий переклад означає „таємниця 

залози внутрішньої секреції“; правиль-
ний переклад — secretion of the ductless 
gland.

Згадані вище переклади свідчать, що 
фахівці суто гуманітарного профілю при 
укладанні словників і при перекладах є 
„зашореними“ на розмовно-побутову і 
художню (а в нашому випадку бізнесово-
юридичну) лексику (слово „обмотка“ в 
них асоціюється з описаними в художній 
літературі солдатами Першої світової ві-
йни, які на ногах мали обмотки), лексику 
з історії, мистецтва, публіцистики і т. п. 
Дійшло до того, що вчителі англійської 
мови (навіть у лінґвістичних гімназіях) не-

правильно перекладають слова „збере-
ження“ і „зберігаючі“ у таких прикладах:

1. Закон збереження енергії.
2. Енергозберігаючі технології
Тут необхідно розрізняти слова 

conservation і saving/economizing 
Не помічаючи аспекту науково-

технічної термінології, перекладаючи 
навіть такі ази точних наук як power 
generation і assimilation, філологи форму-
люють відповідно такі фрази: „покоління 
можновладців“ і „Обрусіння українців, 
які проживають в Росії“ тощо, цебто ін-
женерії і біології вони тут не помічають. 
Також необхідно розрізняти слово „роз-
кладати“ в таких фразах: „розкладати 
вектор по базису“, „розкладати в ряд 
Тейлора“, „розкладання білків“, „роз-
кладання книжок на полицях“.

Для перевірки свого вміння пере-
кладати точно спробуйте виконати такі 
завдання і відповісти на запитання:

1. Виправити наступне англомовне 
речення на основі наведеної нижче 
формули.

The logarithm of a number is equal to 
the logarithm of the number multiplied by 
the index of the power; that is

log mn = n log m
2. Закон Архімеда українською мо-

вою часто формулюють так: „Сила, що 
діє на занурене в рідину тіло, дорівнює 
вазі води в об’ємі тіла“. Як англійською 
мовою досконало сформулювати закон 
Архімеда?

Чи подумали би ви, що:

Слово debility в медицині переклада-
ється як „немічність“, а не „дебільність“ 
(олігофренія).

Слово схема, як технічний рисунок, 
перекладається не Scheme, а diagram; 
слово діаграма перекладається не 
diagram, а chart; слово карта в геодезії 
перекладається map; слово мапа в 
літературну українську лексику впрова-
джено недавно. Зрідка трапляються ви-
нятки: навігаційна карта — chart, схема 
обчислень — scheme.

Термін радіаційний фон не мож-
на перекладати на англійську мову 
radioactive phone, бо таке сприймалось 
би як звуковий сигнал дозиметра чи 
т. п.; правильний переклад radioactive 
background.

Яромир ВОЙТОВИЧ,
провідний фахівець ЦІЗ  

Львівської політехніки

практична з англійської

„Загуманітаризованість“ 
у науково-технічному перекладі
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Вона „просто українка, 
україночка“

Як каже голова університетського Това-
риства „Просвіта“ Христина Бурштин-
ська, „Це красуня, яку в Політехніці всі 
знають“. І з цим важко не погодитися: 
зустрівшись із нею раз, ловиш себе на 
думці, що з нею хочеться спілкуватися 
ще й ще. Притягує її щирість, безпо-
середність, вміння легко вступати 
у контакт, патріотичність, любов до 
рідного слова, музики (політехніки 
добре пам’ятають сестер Оксану, На-
талю і Олю саме через українську на-
родну пісню, яку дівчата виконували 
неперевершено). Пані Оксана вигідно 
вирізняється серед львів’ян ще й своїм 
стилізованим, модерновим, з україн-
ською вишивкою, одягом, який шиє і 
вишиває сама. 

— Оксану я запримітила ще десь 
наприкінці вісімдесятих років, коли 
вона брала участь у всіх заходах 
„Просвіти“ і Руху, вечорах, художньо-
мистецьких заходах, виступала на 
мітингах, не стояла осторонь профспіл-
кових справ кафедри, співала в дуже 
популярному наприкінці 80-х — на 
початку 90-х років минулого століття 
ансамблі хіміків, — пригадує Христи-
на Бурштинська. — Її інтелект, знання 
української культури є глибинні. Є в 
неї те високе і світле, що дане Богом і 
виховане в родині. 

— Оксана — патріотка і дітей, Юрка 
й Остапа, виховала такими, — додає 
завідувач лабораторії кафедри аналі-
тичної хімії Ліда Гриценко. — Надзви-
чайно працьовита, дуже правильна, 
акуратна, все вміє робити. А ще — 
оптимістка: випромінює радість навіть 
тоді, коли „коти на серці шкребуть“. У 
нас абсолютно збігаються погляди: в 
політиці, національному питанні. 

Свою позицію у ставленні до людей 
і життя Оксана Козій і її сестри черпали 
з родової криниці. Тато — хімік, мама 
український філолог. У родині завжди 
панував патріотичний дух, збереження 
традицій, шанобливе ставлення одне 
до одного, плекання різнобічних та-
лантів і захоплень.

— Я дуже люблю поезію, літера-
туру, — каже просвітянка. — Імпонує 
Оксана Забужко, яка по-новому від-

крила мені багатьох людей, знаних не 
лише зі шкільної програми. На жаль, 
нас у школі не вчили любити справж-
ню українську літературу, я більше 
відкривала її вдома, хоча тоді її повсяк-
час бракувало. Ліна Костенко дуже 
мені близька: її „Марусю Чурай“ ми зі 
студентами ставили в інституті. Люб-
лю сучасну літературу, рекомендую 
студентам багато читати, бо художні 
твори розвивають уяву, фантазію.

— Чому ж Ви обрали хімію?
— Це сталося випадково. Складала 
іспити в медінститут (я вдома — сі-
мейний лікар), однак вступити туди 
було нереально. Батько порадив іти 
до Політехніки на хіміко-технологічний 
факультет, бо я добре знала хімію. Нині 
не шкодую, що це зробила, хоча, від-
чуваю, музичної освіти бракує й мені, 
і моїм сестрам. 

― Студентів, зазвичай, нелегко 
чимось зацікавити. Як Вам це вда-
ється?
― Це міф і стереотип. Мене теж ніхто 
нікуди не агітував, крім інститутського 
студентського хору. Є студенти, які 
вчаться посередньо, а яка в душі у 
них глибина закладена! Молодь наша 
нині дуже грамотна, добра, активна, 
свідома, хоче щось змінити. Иноді 
дивишся на них і думаєш: де вони такі 
взялися? На осінь плануємо підготува-
ти історичну ретроспективу: показати, 
що в найтяжчі моменти української 

історії в багатьох випадках державу 
рятувала молодь: січові стрільці, герої 
Крут, УПА…

Найважливіше в житті — 
Бог, Україна, родина

— Ви належите до людей, які жи-
вуть і роблять щось для ідеї не лише 
тоді, коли вона на підйомі…
— Все тримається на небайдужих лю-
дях. Ми з Лідою Гриценко і тодішнім 
головою профкому викладачів і спів-
робітників Орестом Кунтим ще у 1989 
році створили Товариство української 
мови на хіміко-технологічному факуль-
теті. Тоді ж, під виглядом демонстрацій 
документальних фільмів, проводили 
політичні акції, організовували ху-
дожні виставки. До нас потягнулися 
люди зі Східної України. Мали кілька 
виставок живопису з Наддніпрянщи-
ни. Запрошували львівських поетів і 
письменників, які читали нам щось 
із тоді ще недозволеного. Власне, і 
досі організовуємо для хіміків цікаві 
поетичні і драматичні вечори, вшано-
вуємо Шевченка, Франка, Стуса, Лесю 
Українку, Ліну Костенко, День Матері…. 

— Підручники готуєте?
— Роблю це у співавторстві. До сло-
ва, наш тритомник „Технологія скла“, 
роботу над яким започаткував покій-
ний нині професор Йосип Ящишин, 
— єдиний в Україні. На університет-
ському конкурсі він посів третє місце. 
Я долучилася лише до третього тому: 
готувала історичну довідку про скляр-
ство в Україні та кілька розділів, адже 
пропрацювала на кафедрі хімічної 
технології силікатів майже 25 років. 
Нині на кафедрі готуємо підручники з 
безпеки життєдіяльности.

— Що для Вас найважливіше в жит-
ті?
— Найважливіше — Бог, Україна, 
родина. Підтримуємо традицію по-
минального дня. У нас дуже велика 
родина і після Великодня ми всі зустрі-
чаємося в селі, де народився батько. 
Не уявляю себе також без природи, 
яка додає оптимізму, сили, бажання 
щось творити. 

Катерина ГРЕЧИН

[ВІТаЛьНЯ]
люди університету

Понад тридцять років працює у Львівській політехніці доцент кафедри безпеки життєдіяльности ІХХТ Оксана 
козій, просвітянка, активістка громадського життя. Вона була серед тих, хто утверджував українську мову 

на хіміко-технологічному факультеті, має тверду громадянську позицію
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Упродовж передвеликоднього 
тижня у Львівській політехніці 

діяла документальна фотовиставка, 
присвячена подіям двадцятирічної 
давности — студентському спротиву 
„Революція на граніті“. Нагадування 
про цю тему активісти Студентського 
братства пов’язали із виходом нового 
видання фотоальбому „Студентська 
революція на граніті“. Найближчим 
часом запланували також видати 
книгу спогадів учасників революції.

— Фотоальбом цікавий не лише 
учасникам Революції, але й сучасній 
молоді, бо з цієї книжки вона матиме 
змогу дізнатися про ці події. Студент-
ська революція є добрим прикладом 

солідарности суспільства, заснованого 
на взаємній довірі та підтримці. Вкотре 
переконуємося, що ці якості спроможні 
об’єднати дуже різних людей на шляху 
до конкретної мети, — розповів співор-
ганізатор виставки, укладач альбому 
Андрій Остап. — Це видання є спробою 
передати емоційну напругу, пережи-
вання і радість людей, котрі свідомо 
стали учасниками важливих історичних 
подій, виступили проти системи та від-
крито висловили свою позицію.

Вже відбулися презентації видання 
у міській раді, книгарні „Є“ та запла-
новано ще декілька у вишах Львова. 
Фотоальбом надійде у централізовану 
бібліотечну систему міста і шкільні 
бібліотеки. 

Міжнародний форум органів 
студентського самоврядування 

„Здобутки, уроки та перспективи 
розвитку українського студентського 
руху“ та IV Конгрес Національного 
студентського союзу відбулися 6 — 8 
квітня 2012 року в Національному 
університеті „Острозька академія“. 

Понад 70 представників органів 
студентського самоврядування з усієї 
України впродовж трьох днів обгово-
рювали шляхи покращення роботи 
студентських організацій, заслухали 
звіт про роботу Національного студент-
ського союзу у 2011 році, обговорили 
шляхи вирішення проблем, які ви-
никають при функціонуванні студент-
ських рад. Також почали роботу над 
формуванням посібника органів сту-

дентського самоврядування, зокрема, 
визначили форму та зміст посібника, 
розробили пропозиції щодо змістовно-
го наповнен ня майбутнього видання.

Ще учасники форуму взяли участь 
у тренінговій програмі. Президент 
Національного студентського сою-
зу Анатолій Ігнатович провів тренінг 
„Управління та планування роботи в 
громадських організаціях“; аспірант 
Тернопільського національного педа-
гогічного університету ім. В. Гнатюка 
Олена Гоменюк презентувала мож-
ливості навчання за кордоном; віце-
президент Національного студент-
ського союзу Юрій Кращенко провів 
майстер-клас із теорії лідерства. 

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

презентація

Слідами Революції на граніті
коротко

Управління з питань сім’ї та молоді 
ЛОда запрошує взяти участь у 
слуханнях із обговорення про-
єкту Закону України „Про засади 
державної молодіжної політики в 
Україні“. Захід відбуватиметься 27 
квітня у Львівській політехніці. 

У Львівському Національному музеї 
імени андрея шептицького 20 
квітня відкрили виставку „Феномен 
дерев’яної церкви“. На ній предста-
вили фотографії найкращих взірців 
пам’яток дерев’яної сакральної архі-
тектури України і Польщі, які ввійшли 
до спільної польсько-української 
транскордонної номінації „Дерев’яні 
церкви українських і польських 
Карпат“, що будуть внесені у Список 
світової спадщини ЮНЕСКО. 

З 5 квітня до 28 травня на Львівщині 
проводять перший та другий етапи 
V Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу „Молодь обирає здоров’я!“. 
Основними завданнями фестивалю 
є активізація молодіжного руху за 
здоровий спосіб життя; набуття та 
засвоєння дітьми і молоддю нових 
знань про здоровий спосіб життя; 
підвищення рівня інформованос-
ти молоді з питань профілактики 
куріння, алкоголізму, наркоманії, 
захворювань на ВІЛ-СНІД тощо. 

Урочистості з нагоди 97-ї річниці пе-
ремоги Українських січових стріль-
ців пройдуть на горі Маківці. 29 
квітня біля Меморіялу відбудеться 
панахида за Січовими стрільцями, 
покладання квітів, концерт патріо-
тичної пісні та військово-історична 
реконструкція „Бій за гору Маківку“ 
(Товариство „Пам’ять“). Запланова-
не таборування членів молодіжних 
громадських організацій на Маківці 
(28 квітня — 2 травня).

У Львові 26 квітня відбудуться заходи 
з вшанування 65-х роковин трагіч-
них подій операції „Вісла“. Зокрема, 
в Палаці мистецтв передбачено пре-
зентацію документального фільму 
„Вогонь і зброя“ про діяльність 
ОУН і УПА на Закерзонні. 27 квітня 
покладуть квіти до каменя на місці 
майбутнього пам’ятника жертвам 
депортацій українців у ХХ столітті. А 
28 квітня у Львівській області буде 
Днем жалоби, у храмах відбувати-
муться поминальні богослужіння.

За матеріялами інформаґенцій

студентське самоврядування

Здобутки, уроки та перспективи 
студентського руху
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Темою обговорення став 
новий роман письменника 
— „Час смертохристів. Мі-
ражі 2077 року“ („Ярославів 
Вал“, 2011 р.), який з’явився 
через двадцять років після 
його останнього прозового 
твору (документальна по-
вість „Чорнобиль“). Збага-
чений досвідом політич-
ної, державної і диплома-
тичної діяльности, автор 
(екс-посол України у США, 
Канаді, Мексиці та Ізраїлі) 
дає своє парадоксальне і 
пророче бачення того, що 
може статися з Україною в 
майбутньому.

Однією з тем обгово-
рення стали християнські 
цінності.

— Фундамент христи-
янства полягає в тому, що 
Христос воскрес. А якщо 
трактувати його як звичай-
ну смертну людину, як це 
роблять смертохристи, тоді 
перекреслюється все Хрис-
тове вчення і непотрібними 

стають високі християнські 
заповіді. Сьогодні спостері-
гаємо дуже серйозну кризу 
християнства, особливо в 
Европі, де гору взяв гедоніс-
тичний принцип отримання 
всіх життєвих радощів і 
задоволень при повному 
забутті духовности, яку люд-
ство виробляло впродовж 
тисячоліть. Це дуже небез-
печний шлях, який призведе 
до страшних наслідків, — 
наголосив гість.

У своєму романі пись-
менник демонструє, що 
людина мусить самостійно 
обирати свій шлях. Герой 
книжки, далекий від хрис-
тиянства та українських про-
блем (технократ, конструктор 
ракетних систем, розвідник), 
повернувшись в Україну, 
опинився в центрі політичних 
інтриг, інсинуацій, але саме 
тоді він приходить до розу-
міння християнства. Фінал 
книжки — це його молитва, 
покаяння перед Христом. 

Так само він доростає і до 
розуміння України.

Смертохристами Юрій 
Щербак називає нове по-
коління політиків, які сприй-
мають Україну як територію, 
з якої можна черпати мате-
ріяльні цінності, грабувати, 
але які не розуміють духов-
них параметрів, що закла-
далися в народі впродовж 
тисячоліть, і не розуміють 
сутности нашої країни. 

— Хочу, щоб люди, про-
читавши цю антиутопію, 
подумали про те, що зараз 
твориться в країні: чи не 
настане такий час, коли 
українці будуть загнані в такі 
ж резервації, як сьогодні 
індіянці. Ми вільна нація, 
тому мусимо відстоювати 
свої історичні цінності. Дру-
гий пласт для серйозних 
роздумів — це творення 
держави, за яким я мав змо-
гу спостерігати від перших 
секунд. Біда в тому, що міль-
йони людей не змінили своє 

мислення, тому досі маємо 
совковий режим. Саме лікві-
дація його — дуже серйозне 
завдання, що стоїть перед 
сьогоднішніми політиками: 
або ми побудуємо демокра-
тичну вільну европейську 
країну, або будемо в полоні 
історичної міфології. Му-
симо бути оптимістами, не 
впадати в розпач, бо стріла 
часу летить уперед, і ніколи 
нема повернення назад, — 
зауважив Юрій Щербак. 

На завершення виступу 
письменник поділився при-
ємною новиною — у видав-
ництво надійшло продов-
ження „Смертохристів“ — 
„Час великої гри“ (боротьба 
за родючі землі України 
через брак харчових ре-
сурсів у світі). Це такого ж 
обсягу книжка, де задіяні ті 
ж герої, але через два роки 
після початку ядерної зими 
на всій планеті. У ній показа-
но, як відроджується народ, 
держава.

Зустріч на тему „Історія України як 
об’єднуючий чинник і місія Украї-

ни у сучасному світі“ 18 квітня відбу-
лася у Львівській політехніці. Ініцію-
вав захід народний депутат України, 
президент Благодійного фонду „Схід 
— Захід разом“ Володимир Зубанов.

У своєму виступі він наголосив, 
що основна мета проєкту — довести: 
українська історія — це те, чим живе 
і пишається народ, який будує своє 
майбутнє. Депутат розповів про серію 
книг з історії України, яку на замовлен-
ня його фонду підготували науковці 

НАН України, а також презентував 
центральний фраґмент картини „Га-
лицькі хоругви у Ґрюнвальдській битві 
1410 р.“ (перед цим презентація відбу-
лася у відділі Львівської національної 
галереї мистецтв у рамках науково-
практичної конференції „Битва народів 
та участь у ній українських хоругв“). 
Це робочий варіянт картини, яку під-
готував художник Артур Орльонов. 
У перспективі картину мають намір 
перетворити на діяграму 8 м заввишки 
та 40 м завдовжки.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

зустрічі
Історія має об’єднувати

авторський проєкт

Майбутнє нації залежить від кожного з нас
У рамках авторського проєкту Ірини Фаріон „Від книги 

— до мети“ 19 квітня у Львівській політехніці відбулася 
зустріч із „одним із найпотужніших діягностиків сучасного 
геополітичного стану в Україні, людиною із раціоналіс-
тичним та ірраціоналістичним мисленням“ (І. Фаріон), 
українським письменником, сценаристом, епідеміоло-
гом, публіцистом, політиком, діячем екологічного руху, 
дипломатом, лавреатом літературних премій ім. Ю. Янов-
ського та ім. О. Довженка, членом Національної Спілки 
письменників України та Спілки кінематографістів України 
Юрієм Щербаком. 
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Там, де жили боги
— Нині соціяльно-економічна ситуа-
ція в Греції складна: скорочення соці-
яльних виплат, безробіття… — тор-
кнулися кожного грека, чи не так?
— Багато молоді виїхало з Греції. А ті, 
що залишилися, щоб забезпечити себе 
чи свою сім’ю, змушені працювати на 
кількох роботах. Мій батько — архі-
тектор, реставратор — теж зробив ви-
мушену паузу в роботі, адже банки за-
морожують рахунки, не дають кредити. 
Загалом роботу знайти непросто. Тим 
часом податки дуже високі, зарплати 
низькі. У Львові я, наприклад, можу 
дозволити собі жити в центрі міста, тоді 
як у серці Афін оренда квартири коштує 
не менше, ніж 800 евро на місяць… 
І продукти у нас дорогі, а з початком 
туристичного сезону ціни ще підросли. 
Словом, тепер у Греції нелегке життя. 

— А тепер про приємне. Як у Греції 
святкують Великдень?
— Там свої особливості. Ми, напри-
клад, не несемо до церкви святкові 
кошики, як українці. Наші традиційні 
страви — це видовжений хліб, в який 
кладуть яйця, а головним на столі є за-
печений баран… Навесні греки також 
святкують День незалежности — 25 
березня 1821 року розпочалася грець-
ка національно-визвольна війна проти 
османського панування. Цьогоріч з 
нагоди свята я повішав біля кількох 
львівських кафе грецький прапор.

— А от американці кажуть, що в 
Україні надмір свят, і ми забагато 
відпочиваємо — тож нічого скаржи-
тись на погане життя…
— Ні, українці багато працюють. 
Взагалі, порівняно з иншими, греки 
видаються трохи „ліниві“: працюють 
шість, максимум вісім годин на добу, 
люблять поспати вдосталь, відпочити, 
а ввечері — обов’язково на море. Це 
невід’ємна частина їхнього життя. Не-
дарма так багато грецьких міст мають 
вихід до моря. Та найкращими для 
відпочинку є острови — Парос, Крит 
та инші. А от тим, кого цікавлять іс-
торичні й культурні пам’ятки, варто 
поїхати в Афіни: храми грецьких богів, 
музеї, відомий акрополь і т. д. До речі, 

найдорожчі місяці сезону — липень і 
серпень, тому до Греції краще їхати до 
чи після цього періоду.

Майже ідеальне місто

— Історія греків у Львові почалася 
давно. Як пише історик Ігор Лильо, 
у ХVI — XVII століттях грецькі 
торговці привозили сюди вино, 
тканини…
— Так?.. А нині у Львові живе мало 
греків. Особисто мені це місто дуже 
подобається: атмосфера, культура, 
ставлення до історії. Тільки тут можна 
відчути суть українських традицій на 
100%. Недарма, мешканці инших міст 
приїжджають сюди на Великдень чи 
Різдво… Люди тут відкриті, приємні, 
завжди усміхнені. Захоплює й місце-
ва архітектура, історія, багато цікавих 
місць, як аптека-музей, площа Ринок, 
Ратуша, Шевченківський гай та ин. 
Цими місцями я не раз проводжу своє-
рідні екскурсії для знайомих іноземців. 
Єдине, чого мені не вистачає, — моря. 
Якби воно було у Львові — це було б 
ідеальне місто для мене. Якщо чесно, 
щоразу, коли їду зі Львова, — хочу на-
зад, і коли повертаюся — думаю „ну 
нарешті!“. Навіть минулого року, коли 
поїхав на Великдень до Греції, думав 
про Львів — тут є якийсь магніт…

Лікувати чи творити?

— А як починалася Твоя „українська 
історія“?
— У Греції я отримав медичну освіту 
— спеціяльність „психіатрія“. Потім 
був час іти в армію, проте служба в 

нас досить тривала, а я хотів продов-
жити навчання. Крім того, вирішив 
стати на власні ноги, а не сидіти під 
батьківським крилом. За грецькими за-
конами, навчання за кордоном звіль-
няє від служби в армії. Тож я подався 
на закордонну стипендію, у переліку 
було три країни: Чехія, Італія, Україна. 
Врешті, я опинився в Україні. Спочатку 
проходив медичну практику в Харкові. 
А коли термін моєї дворічної стипендії 
закінчився, Грецію захопила фінансова 
криза… Тож я вирішив залишитися: 
знайшов роботу і за порадою друзів 
пішов вчитися. Вивчаю архітектурне 
проєктування у Львівській політехніці. 

На першій сесії було важко, але 
склав. У Політехніці почуваюсь добре: 
молоді викладачі, які з розумінням 
ставляться до студентів, відкрита де-
мократична атмосфера. Також мені по-
щастило з групою — АР-102. Ми — як 
сім’я: разом святкуємо, допомагаємо 
одні одним. І хоч я іноземець, мене 
всі вважають львів’янином, а я не 
заперечую: коли живеш у певному 
середовищі, швидко переймаєш його 
традиції, погляди, звички. Я, напри-
клад, добре розумію, чому українці 
так болісно реагують на російську 
мову — це ідентично до того, коли в 
Греції звучить турецька…

— Медицина — архітектура, Гре-
ція — Україна… Яким і де бачиш своє 
майбутнє?
— Точно ще не знаю. Я вклав чимало у 
медичну освіту, але лікар — важка, а в 
Україні ще й низькооплачувана профе-
сія. От у Греції чи Штатах цей фах дуже 
шанують. Якщо не пов’яжу майбутнє з 
медициною, то займатимусь творчою 
роботою. Можливо, разом із батьком 
започаткуємо реставраційну справу 
тут, в Україні. І знаєте, порівняно з 
психіятрією архітектура, малюван-
ня — куди приємніша справа… Зараз, 
до речі, для підробітку трохи займа-
юся творчістю: як арт-директор пра-
цюю у кафе І like і Music Lab, виконую 
дизайнерську роботу для фестивалю 
Wiz-Art. І сам знімаю короткометраж-
ки. А недавно як член журі долучився 
і до фестивалю „Кінопіксель“.

Спілкувалась Ірина ШУТКА

близьке і далеке

З політехніками-іноземцями ми вже встигли побувати в холодній північній Росії, далекому екзотичному Ек-
вадорі. Тепер — курс на південь — туди, де, як вважається, почалася европейська філософія і демократія, 

де міфічно й тепло, а останніми роками трохи неспокійно (такий собі відгук фінансово-економічної кризи). Так, 
йдеться про Грецію — саме звідти родом першокурсник ІаРХ Чад Зоратлі

До Львова мене тягне магнітом
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У мережі, де тебе ніхто не ба-
чить, прикрившись „фіговим 

листочком“ вигаданого імени, зда-
ється, можна безкарно висловити 
все, що накипіло на душі, і в який 
завгодно спосіб. Можна з когось по-
сміятися, когось надурити, бо це ж 
віртуальність… Та насправді у ній ― 
люди, і взаємодіяти з ними треба 
по-людськи, за певними правилами.

Зваби й небезпеки 
інтернету

Згідно з даними інтернет-асоціяцій, 
кожен п’ятий українець користується 
інтернетом і чисельність користувачів 
завдяки розвитку технологій щороку 
зростає. При цьому спостерігається 
важлива для економіки залежність: 
поширення фіксованого інтернету 
приводить до збільшення ВВП. Але 
насамперед маємо особисті вигоди — 
можливість досить швидко знайти 
практично будь-яку інформацію, спіл-
куватися без обмежень, розважатися й 
вирішувати ділові питання, навіть про-
вадити комерційну діяльність тощо. 
Однак всесвітня павутина, як майже 
кожна корисна річ, має і свій „темний 
бік місяця“…

Дорослим легше. Наявність жит-
тєвого досвіду допомагає їм уникати 
віртуальних небезпек, які можуть 
перерости у реальні проблеми. Хоч і 
тут не обходиться без „проколів“: час 
від часу вигулькує в тому ж інтернеті 
інформація про інтернет-шахрайства 
(житель Волині пригледів собі на сайті 
автомобіль, перерахував завдаток на 
вказаний рахунок і… все — ні грошей, 
ні авто), образи чести й гідности в 
соц мережах, які завершуються судом 
(найсвіжіша новина — на Тернопіль-
щині онлайн-кривдниці за образливий 

підпис під фото присудили сплатити 
штраф потерпілим у розмірі 500 
гривень). Діти ж знаходяться у групі 
підвищеного ризику щодо подібних 
загроз: 28% дітей, побачивши в інтер-
неті рекламу алкоголю або тютюну, 
хоча б один раз спробували їх купити, 
17% дітей без вагань повідомляють 
незнайомцям інформацію про себе 
і свою родину, 14% — періодично 
відправляють платні sms за бонуси в 
іграх (статистика соціологічного до-
слідження, ініційованого „Київстаром“ 
і проведена Інститутом соціології НАН 
України).

Вчаться всі

Підвищувати культуру користування 
інтернетом слід насамперед батькам, 
адже саме вони закладають осно-
ви поведінки дитини в суспільстві. 
Полегшити їм цю справу покликана 
соціяльна рекламна кампанія „Київ-
стару“, назва якої „Розкажи дітям про 
безпеку в інтернеті“ — у її рамках упро-
довж квітня для батьків відбуваються 
відкриті уроки й семінари з онлайн-
грамотности. Спільно з Інститутом 
психології імени Г. Костюка компанія 
розробила посібник для батьків „Діти 
в інтернеті: як навчити безпеки у 
віртуальному світі“, звідки можна по-
черпнути інформацію про технічні та 
инші засоби захисту в мережі.

Встановити на комп’ютері пароль 
для кожного користувача, показати 
безпечні й корисні сайти — цього мало, 
бо не все можна проконтролювати. На-
багато важливішим є налагодження 
контакту між дорослими й дітьми. 
Довіра допоможе протистояти навіть 
такому інтернетівському явищу як 
тролінг — брутальні й провокаційні по-
відомлення, окремі фото так негативно 
впливають на молоду психіку, що на-
віть можуть призвести до самогубств. 
„Тролінг, — каже психолог Валентина 
Паробій, — доволі розповсюджена 
практика. Але, на жаль, не нова, бо 
раніше у школах також цькували і при-
нижували тих, хто піддавався. Просто 
зараз методи змінились. І це питання 
виховання самої молоді у стійкости 
щодо „дурнів і доріг“, в якому мають 
брати участь первинно батьки, адже 
без адекватних батьків людині важко 
будувати стосунки навіть із реальними 
друзями“.

Крім цього, кожному, незалежно 
від віку, бажано бути обізнаним із 
азами НЕТикету…

Думати перед тим,  
як говорити

Це основне правило будь-якого спілку-
вання, незалежно від того, чи бачимо 
ми нашого співрозмовника, чи він 
ховається за аватаркою та ніком. До-
віра й повага, щирість, привітність і 
доброзичливість мали би бути нормою 
в нашому житті, як реальному, так і вір-
туальному. Звичайно, інтернетівське 
спілкування є спрощеним — пишучи, 
аби було швидше, часто упускаємо 
великі літери, коми, инші знаки, тож 
важливо у приватному спілкуванні 
хоча б по-максимуму використовува-
ти смайлики, бо вони — компенсація 
емоцій і запобігання можливих непо-
розумінь.

У віртуалі про нас судять не за 
зовнішністю, а за висловлюваннями, 
за нашою комунікативною поведін-
кою. Тому перед тим, як відіслати 
листа, повідомлення, коментар, 
перечитайте його ще раз і спробуйте 
уявити себе на місці адресата — чи 
хотіли б ви це отримати і як би ви 
його сприйняли. Якщо все-таки 
натрапили на „троля“, то не від-
повідайте на агресію агресією, на 
хамство — хамством — словесні 
двобої безкровні, але осад залиша-
ють надовго.

І пам’ятайте, що справді культурна 
людина не перестає бути такою, по-
трапивши у віртуальний світ. Бо куль-
тура — то не одяг, який ми міняємо 
залежно від обставин, це внутрішня 
орієнтація на гармонію зі собою і 
світом.

Наталя ЯЦЕНКО

у фокусі

ІнтерНЕТрі: „тролів“ боятися — ними  
не лазити
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― Іване, звідки Ти приїхав 
на навчання до Львова і 
коли почав писати?
― Я з Закарпатської області. 
Ще у школі брав участь і 
дивився шкільні концерти, 
а сценарії були старі, нудні. 
Тож я спробував створити 
щось сучасніше і почав пи-
сати сценарії, здебільшого 
комедійні, для новорічного 
фестивалю. Вчителі й досі 
просять мене написати сце-
нарії до шкільних свят. Моя 
мама — вчителька зарубіж-
ної літератури і російської 
мови. А я найбільше люблю 
історію, читаю історичну 
літературу. Не художню, а 
документальну, наукову. 
Про Єгипет або Османську 
імперію, наприклад.

― Саме звідти береш своїх 
героїв?
― Частково. Захоплюю-
ся тодішніми людьми, їх-
ньою мужністю і силою 
волі. Адже, скажімо, колись 
воїни свідомо йшли на спи-
си. Тепер таких сміливців 
нема, і я теж так би не зміг. 
Деякі мої герої з реальнос-
ти. Якщо ж говорити про 
сценарій для цьогорічної 
„Весни“, то задум виник 
у моїй голові давно. Хоті-
лося, щоб усе виглядало, 
як фільм: без ведучих, із 
сюжетною лінією (а кра-
ще — кількома), щоб цікаво 
було від початку до кінця. 
Минулого року наша ко-
манда виступила на „Весні“ 
вперше і перемогла у номі-
нації „Найкращий деб’ют“. 

Торік ми писали гуморис-
тичну програму разом із 
однокурсником-земляком 
Миколою Нестеренком. 
Цього року хотілося, щоб 
річ була серйозна, трохи 
філософська. „Circus“ — 
це результат роботи цілої 
команди дуже креативних 
людей. Усі ми були, певною 
мірою, співавторами.

― І вийшла сумна істо-
рія одного цирку, що ча-
сом десь перегукувалася 
з „Привидом опери“, а 
десь — із „Собором Паризь-
кої Богоматері“ Віктора 
Гюго. Це була трагедія чи 
детектив?
― Це від початку до кінця 
вигадана історія. Не від 
жанру залежить те, чи зали-
шиться фільм у пам’яті гля-
дача, а від того, чи спонукає 
він до роздумів. Кожного 
дня я дивлюся не менше 
2 ― 3 фільмів. Багато з них 
вимикаю на перших хви-
линах перегляду, бо легко 

здогадуюся, як розвивати-
меться сюжет. Це не цікаво. 
Сценарій має бути написано 
так, щоб не тільки була ін-
трига, а й щоб він спровоку-
вав замислитися над вічни-
ми цінностями, над життям. 
Саме тому в нашому цирку 

діє не просто злочинець, а 
вбивця, який переконаний, 
що світ сам себе нищить 
жадобою, хтивістю, обжер-
ливістю, гординею, злістю. 
Це ті смертні гріхи, які ви-
значила сама Католицька 
церква, і він переконаний, 
що рятує світ.

У цю тему ми вплели 
демонстрацію різних та-
лантів нашого інституту. 
Пісню, яку на гітарі зіграв і 
заспівав Михайло Сваляв-
чик, він написав спеціяльно 
для програми, щоб жоден 
номер невипадав із ціліс-
ности. Каліцтво горбатого 
Яна, якого всі підозрюють 
у вбивствах, невипадкове. 

Багато з нас за фізичними 
вадами судить про мо-
ральність людини. Так, цю 
проблему описав ще Гюго, 
але мені випадково спало 
на думку створити такий 
персонаж у цирку. Я не ста-
рався нікого наслідувати.

― Для тих, хто ще не 
встиг або не зміг пере-
глянути, розкажи, про що 
ваш короткометражний 
фільм для „Кінопікселя“…
― Йдеться про незвичайні 
двері. Вони з’являються 
лише перед тим, хто спро-
можний і готовий зробити 
остаточний вибір. Це філо-
софська тематика про те, 
що не в кожні двері ми мо-
жемо ввійти і не з кожних 
повернутися.

― Чи зберігаєш свої сце-
нарії, щоб можна було ко-
лись до них повернутися?
― Майже ні. Все побіжно 
занотовано на окремих 
аркушах, як сюжетні лінії.

― Крім сценаріїв Ти пробу-
вав писати ще щось?
― Часом пишу вірші. Укра-
їнською і російською мова-
ми. Але останні два роки 
поезія щось не пишеться. 
Вона також на різні філо-
софські теми.

― Чому Ти обрав для себе 
геодезію? Вважаєш, що 
маєш одразу кілька та-
лантів?
― Можливо. Хотів вступати 
на звукорежисера, але не 
маю початкової музичної 
освіти, тому мені дорога 
туди закрита. Майже ви-
падково вступив до По-
літехніки. Взагалі, геодезія 
починає подобатися вже на 
старших курсах, коли сту-
денти нарешті починають 
розуміти, що це таке. Ин-
коли відчуваю, що я більше 
літератор-сценарист, ніж ге-
одезист. Творчість бере гору 
в моєму житті. Але коли я 
приходжу на пару, нічого не 
вивчивши, то викладачі не 
знають, що останні кілька 
тижнів, а може й місяців, 
мене навіть ночами мучать 
якась ідея, сюжет, які я ніяк 
не можу втілити на папері…

Спілкувалася  
Анна ГЕРИЧ

тет-а-тет

Про примарні двері і серйозний цирк

Четвертокурсник Інституту геодезії Львівської політехні-
ки Іван Микуляк — автор сценарію і режисер програми 

„Circus“, якою ІГДГ подивував багатьох на цьогорічній 
„Весні Політехніки“. „Глядачам має бути цікаво від початку 
до кінця, всі події на сцені мають бути непередбачувані“ — 
це правило автор також застосував у співпраці з одно-
курсником Іваном Іщенком під час написання сценарію 
короткометражного філософського фільму про двері, які 
відчиняються не для всіх. Робоча назва 5-хвилинного кіно, 
яке геодезисти представили на цьогорічному „Кінопіксе-
лі“, — „The Door“ (на фестивалі його демонстрували під 
назвою „Choice“ — „Вибір“). Про свої двері до творчости 
Іван Микуляк розповів дещо більше.

Ці двері з’являються лише перед тим, 
хто спроможний і готовий зробити 
остаточний вибір.
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Приміщення готелю „Львів“ за 
„спиною“ Опери здавалося яки-

мось антиестетичним шрамом на 
обличчі міста. Але згодом думка 
змінилася: ні, цей архітектурний мон-
стрик не перетворився на палац, та 
сприйняття стало трохи инше. Цьому 
сприяла одна небуденна подія. Як 
виявилось, під самісіньким дахом 
приміщення готелю розташований 
театрально-декораційний цех театру, 
або, як кажуть театрали, малярка.

Відвідини цього надважливого 
цеху — це наче своєрідне знайомство 
із „кухнею“ Опери. У ньому працюють 
художники-сценографи, художники-
декоратори, художники по костюмах 
і художники-проєктувальники. Ке-
рівником театрально-декораційного 
цеху Національного театру опери та 
балету імени Соломії Крушельницької 
є народний художник України Тадей 
Риндзак. У своїх численних інтерв’ю 
митець неодноразово підкреслював, 
що він підтримує і розвиває традиції 
сценографічної школи, які заклав його 
учитель — художник Євген Лисик.

Власне, у цьому можемо пере-
конатися, відвідавши саму малярку. 
Вся робота починається зі створення 
художником-постановником малень-
ких, але важливих рисунків-начерків. 
За ледь помітними сірими рисочками 
мистець уже бачить цілі живописні 
полотна, які потім наяву постануть 
перед очима глядачів. Проте це має 
бути не просто живопис, який милує 
око, але й такий візуальний ряд, що 

узагальнює всю сценічну концепцію 
постави.

Очевидно, у роботі, особливо у 
підготовчий період, Тадеєві Риндза-
кові допомагає технічна освіта, яку він 
здобув у Львівській політехніці. Адже 
цей період вимагає створення точних 
рисунків, проєкту постави, які потім ля-
жуть в основу створення різноманітних 
естетико-функціональних сценографіч-
них конструкцій та власне художнього 
сценічного живопису. Свій сценогра-
фічний проєкт художник-постановник 
погоджує передовсім із режисером 
чи балетмейстером, залежно від виду 
музичної постави.

Потім ці рисунки збільшують у 
масштабах. Для цього у величезній 
кімнаті розкладають великий сувій 
паперу і рисунки переносять на нього. 
Над цим працює колектив художників-
проєктувальників, якими, звісно ж, 
керує сам художник-постановник. Цей 
сувій одразу розбивають на окремі 
„квадрати“. Кожен із художників має 
свою ділянку роботи і водночас всі 
вони творять цілісність — глядач ніде 
не побачить „швів“.

У майстернях на стінах багато ескізів 
та елементів декорацій різних постав: 
ось макет до опери „Кармен“, а ось афі-
ша до иншої опери — „Бал-маскарад“, 
а цей елемент — із неідентифікованої 
постави (а, може, вже її нема?!)… Разом 
вони творять історію театру, бо матері-
яльно фіксують нашу духовну культуру. 
В инших кімнатках-майстернях цеху 
створюють елементи декорацій, готу-
ють реквізит, всюди чується запах фарб.

Після виготовлення проєкту малярка 
готує маленький макет уже в кольорі з 
усіма елементами декорацій та рекві-
зиту. Ці макети так відображають дра-
матичну дію, що мимоволі вже уявляєш 
поставу. А потім найголовніше — робота 
над живописом. Часто це дуже клопітка 
та тривала праця, яка потім стане візит-
кою не тільки прем’єрного спектаклю, 
а й театру загалом.

Сьогодні в Европі дуже мало вико-
ристовують монументальний сценогра-
фічний живопис. Більше намагаються 
застосовувати однотонну, а тому умовну, 
кольорову гаму і технічні засоби, а це не 
завжди виправдано — не забуваймо, що 
класична опера по своїй суті мистецтво 
консервативне. Відтак „живе“ сцено-
графічне оформлення, що його творить 
художньо-декораційний цех, завжди 
викликатиме оплески як у львів’ян, так і 
за межами України. Наприклад, у балеті 

„Дон Кіхот“, окрім панно в пролозі (мо-
мент зустрічі Дон Кіхота і Санчо Панси), 
впродовж двох дій повністю мінялося 
тло (задник) зі зміною місця дії — то 
маленьке містечко, то райський сад. 
Прикметно, що художник-постановник 
(Тадей Риндзак) намагався через сце-
нографію показати дон-кіхотство як 
космогонічну проблему, не акцентуючи 
на еспанській культурі. Національний 
колорит переданий у костюмах, що не 
були історично деталізовані, а своєю 
яскравістю радше створювали атмосфе-
ру життєвого карнавалу.

Годі собі уявити скільки рисунків, 
креслень, а потім стільки ж ескізів, еле-
ментів декорації, костюмів довелося ро-
бити працівникам малярки для втілення 
на сцені цього балету. Окрім цього, тре-
ба врахувати специфіку постави — балет. 
Причому доводилось промальовувати 
не тільки костюми солістів, а й усіх друго-
рядних персонажів. І ось врешті-решт ми 
милуємося чудовими костюмами, живо-
писними полотнами, які дають відчуття 
присутності не як глядача, а як учасника 
вистави — справжній тобі рукотворний 
сценографічний 3-D формат!

Зазвичай, ми бачимо на афіші лише 
ім’я художника-постановника (окрім 
Тадея Риндзака, ще відомий художник-
постановник його брат Михайло Рин-
дзак). Та серед художників-декораторів 
Опери хочеться ще відзначити Богдана 
Лужецького, родину митців Віктора 
та Андрія Курило (батько й син) та ин. 
Ці мистці плідно й успішно працюють 
спільно вже багато років і творять єди-
ний творчий організм, який ми знаємо 
як художньо-декораційний цех Львів-
ського національного театру опери та 
балету імени Соломії Крушельницької.

Оксана ПАЛІЙ

за лаштунками

Малярка оперного театру

[•] кармен, 2003 р., Тадей Риндзак

[•] карміна Бурана, 2006 р., Тадей Риндзак
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У календарі весняних культурних 
подій, мабуть, одним із найбільш 

очікуваних заходів щороку є між-
народний фестиваль „Французька 
весна“ — розмаїття акцій, цікавих і 
по-французьки вишуканих, приваблює 
багатьох. Програма дев’ятого фесту 
теж не розчарувала — охопила сферу 
кіно, театру, живопису, музики, літе-
ратури і навіть кухні.

Король романістів Оноре де Бальзак 
від 18 квітня замешкав у львівському 
готелі „Жорж“ назавжди. Його бюст 
(скульптура „Оноре“), який виготовив 
студент ЛНАМу Володимир Семків, при-
ніс авторові „Премію Бальзака-2012“ 
(цьогорічна інновація — еквівалент 
квитка до Парижа і назад), а туристам 
тепер нагадуватиме, що великий фран-
цуз бував і у нашому місті: 1847 року, 
їдучи до своєї коханої Евеліни Ганської, 
ночував у готелі „Жорж“.

Участь у конкурсі на найкращу 
скульптуру, котра мала бути не вищою 
80 сантиметрів і повинна була відпо-
відати характеру приміщення, взяло 
22 студенти академії. Журі, до складу 
якого, зокрема, ввійшли ректор ЛНАМу 
Андрій Бокотей і директор Національ-
ного музею імени А. Шептицького Ігор 
Кожан, вагалося у виборі переможця, та 
врешті-решт серед модерних, філософ-

ських і традицій-
них творів вибрало 
твір дещо класич-
ний і реалістичний.

Загалом „Фран-
ц у з ь к а  в е с н а “ 
т р и в а т и м е  д о 
17 травня. Після 
д о п р е м ’ є р н о го 
показу шести но-
вих французьких фільмів (12 — 17 квіт-
ня в кінотеатрі „Кінопалац“) відбува-
лася деґустація французьких фірмових 
страв (17 квітня в „Ашані“, „Метро“) — 
в Україну приїхали французькі кухарі 
й студенти, які проходять практику в 
готелях і ресторанах Львова. Виста-
ви, театральні (пантоміма „Бутрос, 
або Божевільний день“, спектакль-
казка „Відкрита книга“ і „Маленький 
принц“) й циркові („Диво-водні іс-
торії“), найкращі короткометражки 
впродовж ночі, виставка мальованих 
історій Кирила Горішнього й Михая 
Тимошенка, франко-польський кон-
церт у філармонії (Шимановський — 
Равель) — усе це з 19 квітня до 15 
травня. А завершиться фестиваль 
виставкою живопису імпресіоністів 
(Моне, Дюбі, Коро, Ренуара) у Націо-
нальному музеї імени А. Шептицького, 
яку можна оглянути з 17 травня до 26 
серпня.

Початок літа (зазирнемо так дале-
ко, бо таки хочеться тепла) буде 

музичним — 1 — 3 червня у Львові 
відбуватиметься Другий міжнародний 
джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest. Зі 
сцени почуємо таких джазових зірок, 
як Кассандра Вілсон, Джон МакЛаф-
лін, Джино Ваннеллі, Джон Патітуччі, 
Рішар Бона і Кенні Гарретт.

Здобувши торік добрі відгуки, джа-
зовий фестиваль Alfa Jazz Fest цього 
року, кажуть, стане ще масштабніший: 
фестивальні концерти відбуватимуться 
на двох сценах у центрі міста (на площі 
Ринок і на площі біля Палацу Потоць-
ких) та на головній сцені в Парку куль-
тури ім. Б. Хмельницького, а концертна 
програма відповідатиме европейсько-
му фестивальному рівню.

У перший день фестивалю почуємо 
квінтет чудового альт-саксофоніста 

Кенні Гарретта та знаменитого камерун-
ського бас-гітариста і вокаліста Рішара 
Бона. У другий фестивальний день — 
справжню джазову зірку-вокалістку, 
володарку двох премій Grammy Кассан-
дру Вілсон. Співачка виступить в Україні 
вперше. Завершить же концертну про-
граму популярний канадський співак 
Джино Ваннеллі.

Загалом, у місті відбудеться 15 кон-
цертів. Серед инших фестивальних по-
дій — вечірні джем-сешни, благодійний 
пробіг учасників та гостей фестивалю. 
Під час Alfa Jazz Fest-2012 уперше буде 
вручено міжнародну музичну премію 
Alfa Jazz Fest Award імени Едді Розне-
ра. Її отримає той джазовий музикант, 
діяльність якого суттєво вплинула на 
розвиток джазу.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У Львові з 21 до 24 квітня тривав 
тиждень австрійського кіно, 
організований компанією „артха-
ус трафік“. П’ять різножанрових 
стрічок — „Фальшивомонетники“ 
(кримінально-військова драма), 
„Дихання“ (артхаусна драма), „Ма-
лер на канапі“ (психоаналітична 
драма), „Ненавмисне викрадення 
фрау Ельфріди Отт“ (комедія), 
„Біла стрічка“ (німецька історія 
про дітей) можна було перегляну-
ти мовою ориґіналу з українськи-
ми субтитрами в Палаці мистецтв.

З 27 до 29 квітня в Палаці мистецтв 
ушосте відбудеться Львівський 
міжнародний дитячий фестиваль. 
Протягом трьох днів на відвідувачів 
чекають майстер-класи з малюван-
ня, скульптури, боді-арту, скрапбу-
кінгу, кулінарії, миловаріння та ще 
60 різних видів діяльности. Діти, 
відвідуючи різні заходи, збирати-
муть наклейки з різнокольоровими 
слонами — символами фестива-
лю. Слонів роздаватимуть пись-
менники, майстри і навіть „зірки“.

5 і 6 травня у Першому українсько-
му театрі для дітей та юнацтва 
відбудеться прем’єра вистави 
„коли у світ з’являється Людина“. 
Це перша постановка за одно-
йменним твором Мартіна Гекманн-
са. Робота над нею почалась після 
знайомства акторів і режисера 
Юрія Юрченка з автором твору 
під час його майстер-класу на 
„Драбині“ у листопаді 2010 року. 
Про виставу: нестандартна історія 
нестандартної особи. Це подорож 
у глибини підсвідомости, де збері-
гаються наші прагнення і бажання. 
Це розмова з собою під час кризи, 
це реквієм цивілізації, яка йде в 
небуття, і гімн душі, яка прагне 
бути щасливою.

Фільм українського режисера 
Сергія Лозниці „У тумані“ по-
трапив до відбору каннського 
фестивалю. Це екранізація одно-
йменної повісті Василя Бикова, дія 
якої розгортається в окупованій 
німцями Білорусії в 1942 році. Цей 
період сам режисер вважає одним 
із найважливіших і дивних у віт-
чизняній історії. В епізодах брали 
участь місцеві жителі Східної 
Латвії, де знімався весь фільм.

За матеріялами інформаґенцій

Львів стане европейською 
джазовою столицею

фестивалі

Під знаком Оноре й краси
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На момент виходу у світ 
цього номера газети 

вже відомі чемпіони „Вес-
ни… 2012“. Приємно, що 
обирати переможця цього 
року було непросто, адже 
ми побачили не один ви-
ступ, гідний першого місця. 
Про володарів кубків у різ-
них номінаціях читайте в 
наступному числі „Аудито-
рії“. А сьогодні ― враження 
про останні виступи.

Одного разу в 
Голівуді

Команда ІНЕМ познайоми-
ла нас із відомим режисе-
ром Джоном Карпером ― 
виявляється, саме він автор 
ідей до найвідоміших і най-
касовіших фільмів Голівуду, 
а режисери, яких ми звично 
бачимо на афішах, запози-
чили в нього ці ідеї. Глядачі 
ж концерту економістів 
дізналися, як сюжети кіно-
стрічок мали розвиватися 
насправді. Джек-Горобець 

― це кухар-поет (як і в ин-
ших номерах, третьокурс-
ник Тарас Букрій продемон-
стрував якісну акторську 
гру). Спартанців насправді 
було не 300, а лише двоє 
(дотепній гумористичній 
пісні із запальним виконан-
ням першокурсників Ярос-
лава Яворівського та Сергія 
Брухаля бракувало лише 
підтанцьовки з елементами 
танцю сертакі). Леон-кілер 
насправді мав бути чутли-
вим учителем музики. Чарлі 
Чаплін не був беззвучним, а 
виконував бітбокс.

Прикрасили виступ голо-
си Соломії Луферчик та Софії 
Козак. А особливо запалили 
залу гості віртуозною грою 
на барабанах.

Після такого параду кіно-
фільмів стало очевидно, що 
лише Джон Карпер може 
стати володарем „Оскара“ 
у номінації „Найкращий 
режисер“. Отож, щонай-
менше одну статуетку ко-
манда ІНЕМ уже має ― хай 
і дерев’яну.

Шукаємо таланти
Від команди, яка мала зна-
чно більше часу на підготов-
ку, ніж инші інститути (ви-
ступали передостанніми), 
хотілося б кращої організації 
концерту та менш „сирих“ 
номерів. Студенти ІКНІ роз-
вивали міжгалактичну тему: 
інопланетяни забрали з 
Землі кольори, а щоб їх від-
новити, потрібно віднайти 
таланти. Але їхню ідею було 
так складно відстежити!

Та й таланти можна було 
віднайти далеко не в усіх 
номерах: десь їх просто не 
було, а десь номер завер-
шувався так швидко, що ми 
й не встигали зауважити, що 
то було… А найкраще висту-
пали гості ― еквілібрист (на 
циліндрах), бітбоксер, репер 
Гаврик (особливо класно у 
його виконанні пролунала 
„Утоплена“ Тараса Шевчен-
ка. Єдиним виправданням 
для комп’ютерників може 
бути деб’ют цілої команди 
― „недолік“, якого вже не 
буде наступного року.

Шевченко 
прозвучав 

різними мовами

Команда ІППТ розпочала 
свій виступ видовищним 
виходом на сцену: за заду-
мом студентів, усі ми в’язні 
суспільства, а для звільнен-
ня потрібен … хаос. Врешті-
решт, якраз це єдине, чого 
не бракувало концерту, 
адже відстежити якусь ло-
гіку у виступі команди ІППТ 
було складно: замість того, 
щоб рятувати ситуацію під-
водками, студенти ще біль-
ше заплутували її КВНівськи-
ми номерами.

Відтак найкраще підго-
товленими вийшли виступи 
іноземців, котрі прочитали 
„Заповіт“ Тараса Шевченка 
не лише українською, а й 
рідними мовами, а також 
пісня дуету „Rizups“ ― ви-
пускники інституту виріши-
ли підтримати альма-матер.

Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю

студентський фестиваль

„Весна Політехніки 2012“ фінішувала
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ІНЕМ ІППТ
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Пошук роботи — одвічна проблема 
для студентів, бо практично нікому 

стипендії на власні потреби не виста-
чає. Проте більшість студентів вакансія-
ми, поданими у газетах та інтернеті, не 
цікавиться, оскільки вважають таку ро-
боту низькооплачуваною і „брудною“. 
Чи насправді так важко знайти добру 
роботу після закінчення навчання?

— Стипендії мені вистачає при-
близно на два тижні, — каже студентка 
третього курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій 
Олена Сосенко, — на решту пів місяця 
потрібно мати додаткові кошти.

Олена підпрацьовує у приватній 
школі іноземних мов „БОЯР“. Викладає 
англійську для дітей дошкільного віку. 
Каже, що з малечею працювати і цікаво, 
і важко. Працює у будні дні після пар. 

— Як на мене, студенту отримати 
роботу важко, проте можливо. Робото-
давці не хочуть брати людину без досві-
ду. Вони хочуть щоб у 20 років у людини 
вже був досвід, до того ж, як мінімум, 
три роки! — скаржиться дівчина. 

Майбутній філолог, третьокурсниця 
ІКНІ Оля Януш нарікає, що навчатися і 
водночас працювати надто складно, 
особливо в умовах Болонського про-
цесу, який передбачає велику кількість 
семінарів у стінах альма-матер. Хоча 
певна можливість у неї таки є.

— Я працюю щочетверга та що-
суботи. З дитинства полюбляла ма-
лювання, тож і зараз заробляю тим, 
що малюю на виробах із глини. Що 
цікаво — працюю в Ольги Кузьменко, 
матері відомого співака і телеведучого 
Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна). 

Оля вважає, що головне — з чогось 
почати, а для студентів найважливіше — 
мати реальні знання, а не „папірець“. 

Експерти наголошують, що навчан-
ня у найкращих університетах (а Львів-
ська політехніка з-поміж таких) — ще 
не запорука успіху в пошуках роботи. 
Часто трапляється, що випускник із 
червоним дипломом того чи иншого 
престижного напряму підготовки не 
має де працювати. Звідси постає запи-
тання: що важливіше на сьогодні для 
студентів — навчання (адже необхідно 
здобувати знання) чи робота (бо треба 
набувати досвід)? 

Відповідь напрошується сама: нав-
чання поєднувати з працею. 

Де набути досвіду роботи? У жарті 
„як студенту без досвіду роботи знайти 
роботу, якщо без досвіду роботи на ро-
боту не беруть“ є велика частка правди.

Практично всі вакансії потребують 
досвіду роботи, тобто, навчаючись в 
університеті, ви повинні пропрацю-
вати два-три роки. Тому починаючи 
вже з третього-четвертого курсу варто 
замислитись про працевлаштування. 

Психологи радять студентам щодня 
опановувати щось нове, не обмежу-
ючись тільки відвідуванням лекцій 
і написанням доповідей. Слід ви-
користовувати всі можливості для 
саморозвитку — відвідувати тренінги, 
курси підвищення кваліфікації, брати 
участь у громадських та міжнародних 
організаціях, вивчати іноземні мови. 
Ідеальний варіянт — підпрацьовувати 
в обраній галузі: допомагати про-
фесіоналам, стажуватися, навчатися 
омріяного ремесла у них — це буде ве-
личезним плюсом у вашому резюме.

Всім керівникам важливо бачити 
„цікавинку в очах“ молодого праців-
ника і бажання вносити до колективу 
щось нове та цікаве. 

Роботодавці цінують цілеспрямо-
ваних, харизматичних і комунікабель-
них працівників. Звісно навчальний 
заклад, який ви закінчили, має вели-
чезне значення для роботодавця, од-
нак ваш диплом має бути підкріплений 
реальними знаннями. 

А загалом, наголошують фахівці, 
знайти роботу нескладно. Найбільше 
студентам заважає лінь і невміння за-
стосувати на практиці знання, набуті в 
університеті. Найголовніше — бажан-
ня. Тому пам’ятайте давню істину: „хто 
шукає, той знайде“!

Артур БОБРИК, студент третього 
курсу ІКНІ Львівської політехніки 

устами студентів

Робота під час навчання

Львів, проспект Свободи
15 — 16 травня 2012 р., з 10.00

ХХ Ярмарок кар’єри
СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ

Пропозиції роботи понад 70 компаній та під-
приємств
Відділ працевлаштування (кімн. 309, ІV 
навчальний корпус) надає консультації сту-
дентам Львівської політехніки щодо правил 
оформлення резюме та успішного прохо-
дження співбесіди при працевлаштуванні.
Детальну інформацію про правила 
оформлення резюме, поведінки під час 
праце влаштування та вакансії на вироб-
ництві Ви зможете отримати на сайті: 
www.lp.edu.ua > управління > окремі підроз-
діли > відділ працевлаштування.
Візьміть резюме і приходьте на Ярмарок! 
Шанс отримати престижну роботу да-
ється далеко не щодня!

запитували — відповідаємо

Про пенсійне забезпечення науковців

На численні звернення в ректорат викладачів Львівської по-
літехніки подаємо роз’яснення директора Департаменту 

пенсійного забезпечення ПФ Владислава Машкіна про пенсійне 
забезпечення наукових та науково-педагогічних працівників, опу-
бліковане в ч. 27 газети „Урядовий кур’єр“ від 11 лютого 2012 року:

З 01.10.2011 р. набрав чинності Закон „Про заходи щодо за-
конодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“, 
яким, зокрема, внесено зміни до Закону „Про наукову та науково-
технічну діяльність“ (далі — закон).

Згідно зі статтею 24 закону, пенсія, призначена відповідно до 
нього, в період роботи на посадах, які дають право на призна-
чення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим законом, 
законами „Про державну службу“, „Про прокуратуру“, „Про статус 
народного депутата України“, виплачується в розмірі, обчисленому 
відповідно до Закону „Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування“, а після звільнення з таких посад — у розмірі, 
обчисленому відповідно до цього закону.

Зазначена норма не поширюється на пенсіонерів-науковців, які 
працевлаштувалися до 01.10.2011 року. Такій категорії громадян 
пенсія виплачується у повному обсязі, якщо, звичайно, надалі 
між періодами роботи не буде днів, коли особа не працюватиме.
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Волейбольна чоловіча команда 
„Барком“, у складі якої виступають 

і представники Львівської політехні-
ки, успішно завершила один з етапів 
чемпіонату України серед команд 
першої ліги.

У заключному турі львів’яни на сво-
єму майданчику двічі переграли коман-
ду ДЮСШ із міста Вінниці з рахунками 
3:0, посіли перше місце у західній зоні 
та отримали можливість продовжувати 
боротьбу у фіналі. Чотири команди бо-
ротимуться за звання переможця, яке 
дає право на виступ у вищій лізі України 
у сезоні 2012 — 2013 років.

Вітаємо львівських волейболістів 
та їх тренерів Михайла Хому й Бориса 
Василькова, спонсора команди Олега 
Барана з перемогами та бажаємо їм 
здійснити давню мрію львів’ян висту-
пати серед сильніших команд України.

Відбувся традиційний для Львів-
ської політехніки відкритий турнір, 

присвячений Євгену Заморі, в якому 
взяли участь 90 боксерів.

Чемпіонами турніру стали — Олег 
Ходачок (49 кг, ІТРЕ), Андрій Мельник 
(52 кг, ІІМТ), Андрій Качмар (56 кг, 
ІІМТ), Роман Савлук (60 кг, ІТРЕ), Андрій 
Вус (64 кг, ІТРЕ), Сергій Хомець (69 кг, 
ІНЕМ), Андрій Данилевич (75 кг, ІІМТ), 
Олег Данів (81 кг, ІНЕМ), Роман Сапіга 
(91 кг, ІТРЕ), Юрій Цап (+91 кг, ІКНІ). 

Результати виступу боксерів у 
турнірі ввійшли до командного заліку 
Універсіяди-2012 Львівської політех-
ніки. Табель про ранги виглядає так: 

перше місце — ІТРЕ, друге — ІКНІ, 
третє — ІЕСК.

Захищати спортивну честь своїх ко-
манд на Універсіяді-2012 Львівщи-

ни вийшов на ринг 81 боксер. Три дні 
у спортивному комплексі Львівської 
політехніки численні вболівальники 
з насолодою спостерігали за на-
пруженими поєдинками. Найкращу 
фізичну, технічну й вольову підго-
товку боксери продемонстрували у 
фінальних поєдинках.

На сьогодні лідерами студентського 
боксу Львівщини є спортсмени ЛДУФК 
та Політехніки. Тільки ці два виші 
укомплектовані як команди за ваго-
вими категоріями, вони дбають про 
щорічне поповнення своїх колективів 
новими гравцями, на високому рівні 
проводять навчально-тренувальний 
процес. Тому не дивно, що у боротьбі за 
звання чемпіонів Універсіяди у дев’яти 
вагових категоріях зустрілися представ-
ники цих команд. Їх виводили на ринґ 
заслужений тренер України, майстер 
спорту Іван Козак і заслужений майстер 
спорту Анатолій Нікітенко. Двобій ліде-
рів закінчився рівновагою у підсумку 
командного заліку у табелі про ранги 
Універсіяди-2012 — кожна команда 
набрала по 414 залікових очок.

Чемпіони та срібні призери Уні-
версіяди-2012: у ваговій категорії 
46 кг — перше місце — Олег Хадачок 
(І р., ЛП, ІТРЕ), друге — Сергій Ярема 
(І р., ЛДУФК); у ваговій категорії 
52 кг — перше — Андрій Мельник (І р., 
ЛП, ІІМТ), друге — Андрій Копач (к.м.с., 

ЛДУФК); у ваговій категорії 56 кг — 
перше — Іван Ільницький (м.с.м.к., 
ЛДУФК), друге — Констянтин Когут 
(м.с., ЛП, ІТРЕ); у ваговій категорії 
60 кг — перше — Тарас Кристофович 
(м.с., ЛП, ІНЕМ)), друге — Юрій Матула 
(к.м.с., ЛНУ імени І. Франка); у ваговій 
категорії 64 кг — перше — Роман Дов-
гополик (м.с., ЛДУФК), друге — Андрій 
Вус (м.с., ЛП, ІТРЕ); у ваговій категорії 
69 кг — перше — Андрій Зензелюк 
(м.с., ЛДУФК), друге — Василь Карта-
шов (к.м.с., ЛДУФК); у ваговій катего-
рії 75 кг — перше — Андрій Данилевич 
(м.с., ЛП, ІІМТ), друге — Іван Хом’як 
(м.с., ЛДУФК); у ваговій категорії 
81 кг — перше — Олег Данів (к.м.с., 
ЛП, ІНЕМ), друге — Іван Вовк (м.с., 
ЛНУВМБТ ім. В. Ґжицького); у ваговій 
категорії 91 кг — перше — Ігор Сум-
ченко (к.м.с., ЛДУФК), друге — Роман 
Сапіга (м.с., ЛП, ІТРЕ); у ваговій кате-
горії понад 91 кг — перше — Володи-
мир Рихаль (к.м.с., ЛДУФК), друге — 
Юрій Цап (к.м.с., ЛП, ІКНІ).

У командному заліку команди 
розташувались так: І — ІІ місця розді-
лили — ЛДУФК і Львівська політехніка 
(414 очок), ІІІ місце — ЛДУБЖД (336), 
IV місце — НЛТУ України (309), V міс-
це — ЛНУ імени І. Франка (232,5), VI 
місце — УАД (202), VII місце — ЛНМУ 
ім. Д. Галицького (180), VIII місце — 
ЛНУВМБТ ім. В. Ґжицького (146,5), IX 
місце — Европейський університет (14).

Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного 

виховання Львівської політехніки,
майстер спорту

спортивна хроніка

Волейбол і бокс ―  
рахуємо очки, святкуємо перемоги

У програму спартакіяди 
входило три види змагань: 
футбол, волейбол та спор-
тивна естафета. Ці випро-
бування переможця не ви-
значили, тому судді призна-
чили додатковий конкурс. 
У ньому львів’янам рівних 
не було.

Честь Львівської полі-
техніки захищали студенти 
ІЕСК, які є членами проф-
бюро цього інституту. До 
складу команди входило 
десять учасників, поміж них 
двоє дівчат.

— Нас дуже тепло зу-
стріли у Харкові, — ділить-

ся враженнями учасник 
змагань Назар Федин. — 
Влаштували захоплюючу 
екскурсію містом, посе-
лили до одного з гурто-
житків. На другий день 
змагань ми зустрілися з 
деканом факультету авто-
матики і приладобудуван-
ня Харківського політех-
нічного інституту, з яким 
обговорили актуальні для 
нас питання і  ділилися 
власним досвідом у бага-
тьох сферах.

Перед від’їздом додому 
студенти пообіцяли й надалі 
зустрічатись і підтримува-
ти дружбу політехнічних 
університетів. Вже восени 
до Львова приїдуть юнаки 
з Харкова та Севастополя, 
щоб побачити наше місто. А 
поки що можемо пишатися, 
що Львівська політехніка 
таки найсильніша.

Артур БОБРИК
студент третього курсу ІКНІ

Львівської політехніки

знай наших!

Політехніки привезли перемогу з Харкова
Політехніки — найкращі! І це вони ще раз довели 7 

― 8 березня на спартакіяді, яка відбулася у Харкові. 
Її учасниками були студенти чотирьох національних уні-
верситетів: Харківської, Київської, Львівської політехнік та 
Севастопольського технічного університету. 
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Кросворд
Горизонтально:
5. У давньоримській міфології богиня щасливої долі, тала-
ну, удачі. 6. Отруйна наркотична речовина, що міститься в 
тютюні. 7. Найбільша ріка Франції. 9. Орган військової роз-
відки та контррозвідки Німеччини першої половини ХХ ст. 
12. Початковий момент спортивних змагань. 15. Об’єднання 
кількох кочових племен під владою одного хана. 16. Спор-
тивне змагання на автомобілях. 18. Німецький композитор 
ХХ ст., автор сценічної кантати „Карміна Бурана“. 19. Чоловік 
Семіраміди. 20. Вид спорту, в якому спортсмени виступають 
у рукавичках. 22. Мобільний телефон з Фінляндії. 23. Під-
приємство, де ремонтують, зберігають, обслуговують 
локомотиви, вагони. 26. Листяне дерево. 28. Акваріумна 
рибка. 31. Адміністративно-територіяльна одиниця Монго-
лії. 32. Кінь, що бере участь у перегонах у запрягу. 33. Муза, 
опікунка ліричної поезії у давньогрецькій міфології. 
34. Дрібний плід хлібних злаків. 35. Еспанський поет ХХ ст. 
36. Художньо-публіцистичний твір, у якому автор зображує 
підмічені ним у житті дійсні факти, події, конкретних людей. 
37. Труднопрохідні місця, які заросли лісом, чагарником; 
хащі. 41. Горюча корисна копалина. 43. Національне управ-
ління з аеронавтики та космонавтики США. 45. Болгарська 
ясновидиця. 46. Бранці, полонені, яких захоплювали татари 
під час розбійницьких нападів на Україну. 47. Французький 
фізик-атомник ХХ ст., науковий директор ЮНЕСКО. 48. По-
суд, як символ невичерпного багатства. 49. Місто в Криму, 
бальнеологічний та кліматичний курорт. 51. Французький 
художник, графік, близький до імпресіонізму, автор „Ро-
жевих танцівниць“. 53. Місто в Естонії, до ХІХ ст. відоме під 
назвою Дерпт. 56. Лицьовий бік монети, медалі. 58. Той, 
хто служить предметом захоплення, поклоніння. 59. Роз-
мінна монета України. 60. Звання, яке надають за видатні 
досягнення в галузі науки, мистецтва.
Вертикально: 
1. Богиня мудрости, опікунка наук у давньогрецьких міфах. 
2. Спресований з якогось матеріялу кусок у вигляді цегли-
ни або плитки. 3. Непокірлива, схильна до бунту людина. 
4. Місто-порт у Болгарії. 7. Тропічна водяна багаторічна рос-
лина з великими красивими квітками. 8. Головний басейн 
кам’яного вугілля в Німеччині. 10. Одиниця вимірювання 
сили землетрусу. 11. Кожні три хвилини, впродовж яких від-
бувається бій боксерів. 12. Фінська лазня. 13. Опера С. Рах-
манінова. 14. Перший період мезозойської ери. 15. Контора, 
канцелярія в Англії. 17. Індіянський народ в Андах. 20. Зи-
мові спортивні змагання з двоборства — лижної гонки та 
стрільби з гвинтівки. 21. Пов’язка, змочена лікарським роз-

чином, яку накладають на хворе місце. 24. Львівська газета. 
25. Колектив музикантів, що спільно виконує музичний твір 
на різних інструментах. 26. Водна оболонка Землі, що по-
діляє сушу на материки та острови. 27. Держава в Азії на 
Аравійському півострові, на узбережжі Перської затоки. 
29. Остання літера грецького алфавіту. 30. Верхня частина 
дерева. 38. Держак холодної зброї. 39. Державна мова 
Ізраїлю. 40. Український телеканал. 41. Американський 
страус. 42. Фігура, що бере участь у рокіровці. 44. Голов-
на артерія, що виходить із серця. 46. Хижий звір родини 
котячих, поширений в субтропіках і тропіках Америки. 
50. Одиниця земельної площі в Англії. 52. Рід африканських 
антилоп. 54. Спектр ролей актора, що відповідає його сце-
нічним даним. 55. Прилад для вимірювання відрізків часу 
і сигналізації настання моменту вимикання апарата після 
закінчення заданого часу. 57. Кам’яна брила або гора зі 
стрімкими схилами та гострими виступами. 58. Замкнена 
суспільна група людей в Індії.

Склала Христина ВЕСЕЛА

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. крушельницької
26 квітня — „Мойсей“ (опера). 18.00.
27 квітня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
28 квітня — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
29 квітня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00, 

          „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
4 травня — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
5 травня — Вечір одноактних балетів. 18.00.
6 травня — „Паяци“ (опера). 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. курбаса
27 квітня — „Лісова пісня“. 19.00.

Національний академічний драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
26 квітня — „Невольник“. 18.00.
27 квітня — „Гамлет у гострому соусі“. 18.00.
28 квітня — „Ромео і джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
29 квітня — „Блакитна троянда“. 18.00.
6 травня — „Мелодії серця“. 18.00.

камерна сцена
26 квітня — „або-або“. 15.30.
29 квітня — „антігона“ (прем’єра). 19.00.

Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки
28 квітня — „Сорочинський ярмарок“. 18.00.
29 квітня — „Лісова пісня“. 18.00.

[ПЕРЕРВа]



Національний 
університет  
„Львівська 
політехніка“
оголошує конкурс  

на заміщення посади 
професора кафедри 

іноземних мов

До участі в конкурсі допуска-
ються особи, які , як правило, 
мають науковий ступінь докто-
ра наук і вчене звання профе-
сора, а також стаж педагогічної 
роботи не менше 8 років.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву, особовий 
листок з обліку кадрів з фото-
графією, автобіографію, копії 
документів про вищу освіту, 
наукові ступені і вчені звання, 
список друкованих праць і ви-
находів, завірених за встанов-
леним порядком.

Термін подання документів 
на конкурс — два тижні з дня 
опублікування оголошення в 
газеті.

Документи на участь у кон-
курсі прохання надсилати на 
ім’я ректора Національного 
університету „Львівська по-
літехніка“ за адресою: 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
кімната 303.

Житлом Університет не за-
безпечує.

Ректорат

Національний університет  
«Львівська політехніка»
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Навчально-науковий інститут післяди-
пломної освіти пропонує випускникам 
вищих навчальних закладів з дипло-
мом бакалавра будь-якого напряму 
підготовки, які продовжуватимуть 
навчання на денній формі за освітньо-
професійною програмою „Спеціаліст“ 
чи „Магістр“, ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ з 
метою паралельного здобуття 

Другої вищої освіти

за освітньо-професійною програмою 
„Спеціаліст“ з таких акредитованих в 
університеті спеціальностей:
• дизайн (ДИЗ)
• менеджмент організацій і адміні-
стрування
• економіка підприємства (ЕКП)
• менеджмент зовнiшньо еконо-
мiчної дiяльностi
• маркетинг (ЕМР)
• екологія та охорона навколишньо-
го середовища
• фiнанси і кредит (ЕФІ)
• інформаційні управляючі системи 
та технології
• облiк i аудит (ЕОА)
• хімічні технології палива і вугле-
цевих матеріалів
• теплові електричні станції
• технології продуктів бродіння і 
виноробства
• електричні станції
• промислове і цивільне будівництво
• електричні системи і мережі
• автомобільні дороги і аеродроми
• програмне забезпечення систем
• теплогазопостачання і вентиляція
• інформаційні мережі зв’язку
• водопостачання та водовідведення
• якість, стандартизація та сер-
тифікація
• архітектура будівель і споруд (АБС)
• метрологія та вимірювальна 
тех ніка
• автомобілі та автомобільне гос-
подарство
• геодезія
• організація і регулювання дорож-
нього руху
• землеустрій та кадастр
• технології фармацевтичних пре-
паратів.

Зарахування
Зарахування здійснюється в межах 
ліцензованого обсягу за конкурсом 
на підставі середнього балу оцінок із 
додатка до диплома про освіту бака-
лавра, спеціаліста чи магістра, а на 
спеціальності АБС, ДИЗ додатково 
враховуються результати творчого 
конкурсу з трьох дисциплін: рису-
нок архітектурної деталі, креслен-
ня, композиція – на спеціальність 
„Архітектура будівель і споруд“ та 
рисунок голови натурника, компо-
зиція, живопис – на спеціальність 
„Дизайн“.

Умови навчання

Терміни навчання: 2 роки 6 місяців, 
а за спеціальностями ЕКП, ЕМР, ЕФІ, 
ЕОА – 2 роки. Навчання платне – за 
кошти фізичних чи юридичних осіб. 
Початок навчання – вересень. 

Після закінчення випускник отри-
мує диплом спеціаліста про перепід-
готовку державного зразка з присво-
єнням відповідної кваліфікації.

ДОКУМЕНТИ, які необхідно подати до 
Відбіркової комісії інституту:
1. Заява.
2. Анкета вступника.
3. Медична довідка за формою 086-о.
4. Чотири кольорові фотокартки роз-
міром 3х4 см.
5. Диплом і додаток до диплома про 
вищу освіту (2 копії, одна з них заві-
рена нотаріально).
6. Копія диплома бакалавра і додатка 
до диплома
7. Дві копії довідки ДПА про присвоєн-
ня ідентифікаційного номера.
8. Дві копії першої, другої та одинад-
цятої сторінок паспорта.
9. Витяг з трудової книжки для осіб зі 
стажем практичної роботи, завірений 
у відділі кадрів установи.

Примітка. Паспорт, диплом, дода-
ток до диплома необхідно пред’явити 
особисто.

Прийом документів – із квітня.

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ!!!

Робота в Польщі,  
Фінляндії і Швеції для 
студентів на час літніх 

канікул

Тел. 067 670 15 12; ПП „Тер-
моакустика“ 79005, м. Львів, 
вул. Івана Франка, 61, оф. 299 а 
termoakustyka@rambler.ru (лі-
цензія МПІСПУ АВ № 547368).

ДОВІДКИ: 79013, м.Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навч. корпус, 2-й під’їзд, 
кімн. 10. Тел.: 258-25-80 – приймальна комісія, тел./факс: (032) 258-22-92 — дирекція. 
E-mail: ipdo@lp.edu.ua HTTP: www.ipk.polynet.lviv.ua.

ч. 15-16 (2775-2776)
26 квітня — 9 травня 2012



Колектив НДЧ Львівської політехніки вітає з ювіле-
єм завідувача відділу організації наукових дослі-
джень та маркетингу

Надію Романівну ВІННІЧЕК
і бажає:

Від щирого серця — щастя земного,
і місячних днів, і веселих пісень,
 міцного здоров’я, неба ясного,
і це усе Вам — у народження день!

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №120456.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп‘ютерне складання — Павло ПРОЦІВ

Редакція послуговується Проєктом нового 
українського правопису. Редакція застерігає 
за собою право літературного редагування, 
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації 
не рецензуємо і не повертаємо. Автори 
матеріялів відповідають за достовірність 
наведених фактів. Редакція не завжди поділяє 
позицію авторів публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Катерини ГРЕЧИН.
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Колектив кафедри іноземних мов ІГСН 
Львівської політехніки висловлює щире 
співчуття доценту Мирославі Петрівні 
Весні з приводу тяжкої втрати — смерти 
матері

анастасії.

Колектив кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Інституту комп’ютерних техноло-
гій, автоматики та метрології Львівської політехніки з глибоким сумом сповіщає про передчасну 
смерть кандидата технічних наук, доцента, докторанта

Богдана Юрійовича Гриневича
і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив кафедри української мови ІГСН Національного університету „Львівська політехніка“ 
щиро сумує з приводу тяжкої втрати — смерти відомого українського мовознавця, доктора 
філологічних наук, багаторічного професора кафедри 

Лева Михайловича Полюги.
Розділяємо горе родини, бо втрата найдорожчої людини є важким життєвим ударом і ви-
пробуванням.
Хай земля буде йому пухом, а живе тепло його серця, його мудрі творчі настанови, світла 
пам’ять про нього назавжди залишаться в наших серцях.

Вічная пам’ять!
21 квітня родина й академічна громада Львова прощалися з видатним науковцем і порядною 
людиною — професором Левом Полюгою. Господь оцінив його життя за Божими законами 
і невтомну працю на благо свого народу, тому забрав до себе саме у Світлий тиждень. Тільки 
ця віра може полегшити нашу невимовну скорботу, яку колектив редакції розділяє разом із 
родиною і друзями. Пам’ять про багатолітнього автора і читача тижневика „Аудиторія“ 

Лева Михайловича Полюгу 
назавжди збережеться в наших серцях. 

Колектив кафедри психології, педаго-
гіки та соціяльного управління ІНПП 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює глибоке співчуття 
заступнику завідувача кафедри, доценту 
Олександру Миколайовичу Ієвлєву з 
приводу важкої втрати — смерти матері

Олени Володимирівни Ієвлєвої,
колишньої наукової співробітниці  
НДЛ-14 ІНЕМ.

Адміністрація Інституту економіки та ме-
неджменту і колектив кафедри маркетин-
гу і логістики Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлюють гли-
бокі і щирі співчуття доктору економічних 
наук, професору Ользі Богданівні Мних з 
приводу тяжкої втрати — смерти 

матері.

Колектив НДЧ Львівської політехніки щиро вітає з 
ювілеєм завідувача відділу докторантури та аспі-
рантури

Інну Олегівну ШИШКІНУ

Всю доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе серед людей,
Усі найкращі на планеті квіти
Даруємо Вам в цей незабутній день!

Многая літа!Многая літа!

експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачений диплом ПТ № 776026, виданий 
Львівським технікумом радіоелектроніки на 
ім’я Лаби Ольги Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гнатюк Вікторії Іванівни;
утрачений студентський квиток 
ВК № 083866586, виданий Національним 

університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кліща Олега Любомировича;
утрачений диплом ВК № 30703167, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сидорко Галини Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Грачової Ольги Дмитрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Лепих Христини Ярославівни;

утрачений студентський квиток № 07596037, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Маніли Олексія 
Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Теглівця Юрія Михай-
ловича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Ля Дінь Лан.

ч. 15-16 (2775-2776)
26 квітня — 9 травня 2012




