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А що Ви святкуєте у травні?
Чимало людей великого значення надають початкові —
тижня, місяця, року: мовляв,
як зустрінеш, так і проведеш.
Можна вважати це забобоном, а можна сприймати й
серйозно: від фундаменту
залежить, як довго простоїть
будинок, відтак початок —
основа справи.
Як і січень, травень в Україні
починається з вихідного
дня, навіть двох, тоді, як
мало хто може пояснити,
чому до Дня солідарности
трудящих (ух, яке слово —
пролетарське) додається
ще один „святковий“ день,
тим більше, що практично
для всіх очевидно — вихідні
(разом із 9 травня) більшість
використовує явно „не за
призначенням“, а просто собі
відпочиває — хто на природі,
хто на грядках чи дачі.
Хоча далеко не всі вважають,
що українці відпочивають
забагато, навпаки існує точка зору (принаймні в Еспанії
чи Італії, де маса українських
заробітчан), що ми дуже
працьовита нація. І в Остапа
Вишні „чухраїнці“ мають дві
ментальні риси — „якби ж
знаття“ та „якось воно буде“,
а не лінь, нехіть до роботи.
Он і студенти використовують
усі вихідні, щоб надолужити якісь прогалини
перед сесією, щоб „підігнати“ диплом, зрештою,
банально погуляти, поки
пар немає. Не вірите? Тоді
читайте відповіді випадково опитаних. Зрештою,
якщо погоджуватися, що
справжній відпочинок —
це зміна роду діяльности,
то провести день поза роботою чи університетом —
і є справжній відпочинок.
Здебільшого справді святкує
молодь лише День Матері.
І це вже вихідний не для
нас усіх і не для студентів,
це час робити приємне
матерям — сюрпризи,
подарунки чи просто взяти
на себе хоч на один день усі
обов’язки головної людини
в житті кожного.

Владислав Батюженко, студент першого курсу Інституту будівництва
та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Я народився у травні“
Свята цього місяця для мене починаються 2 травня — з мого дня
народження. Тому вихідні у ці дні дуже доречні. Відзначаю також
9 травня. Я вважаю, що Україна зробила великий внесок у День
перемоги. У другу неділю травня вітаю маму з її святом — дарую
квіти, цукерки.
Богдан Рудак, студент четвертого курсу Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Вихідні — це не свята“
Та я нічого особливо не святкую з тих днів, які відзначені в календарі. Звісно, добре, що 1 — 2 травня, а потім 9 вихідні (така у
нас країна), але я не вважаю, що є привід для свята. У ці вихідні я
робив диплом. Можна святкувати хіба що День Матері. Я куплю
мамі стандартні подарунки, як усі — шоколадку (мама любить
шоколад), квіти.

Ірина Прокопій, студентка п’ятого курсу Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Травень асоціюється з Днем Матері“
Для мене травень асоціюється з Днем Матері. Ну, ще святкове
9 травня. Ці дні я проводжу з сім’єю. Моя мама не любить подарунків, вона більше цінує зроблене своїми руками, увагу. Тому
я традиційно готую вечерю, а вона відпочиває. Перші вихідні
проводжу з друзями на природі. А от для тих, хто поспішає зробити купу справ, багато
вихідних — це недобре.
Ольга Буханська, студентка першого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Завдяки вихідним можна відпочити“
Для мене травневі свята — це просто вихідні від навчання дні
(важко навіть пригадати, що то за день — 1 травня, і з якої нагоди
аж два вихідні). Адже рідко коли є час просто погуляти, відпочити
від студентських буднів.

Павло Свистун, студент другого курсу Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Я нічого не святкую“
Я взагалі нічого не святкую, навіть свій день народження. Я цього
не люблю. Кожен день має бути святковим, а не тільки якісь великі
свята — Миколая, іменини чи ще щось. День Матері — це, здається, не українське свято. День солідарности трудящих, 9 травня — це
взагалі радянські свята. Тішить хіба те, що це вихідні і не треба йти на роботу чи на пари,
є більше часу підготуватись до сесії, „підігнати“ навчання.
Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ
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адміністрація і профспілка

день міста

Політехнікам буде комфортніше
жити і працювати

Львів святкує

Д

о зустрічі з ректором президія
профспілкового комітету готувалася завчасно і ґрунтовно. Комісія,
поспілкувавшись із профспілковими
активістами, передала Юрію Ярославовичу 25 питань, які найбільше
хвилюють політехніків.
Юрій Ярославович зазначив, що
у проєкті Закону „Про вищу освіту“
прописано статус дослідницьких самоврядних автономних вищих навчальних закладів, але галузеві міністерства
внесли десятки поправок у ніби вже
остаточний законопроєкт, створено
нову робочу групу і все починається
спочатку…
Приємною стала звістка про скасування обов’язкових тендерів для різного роду закупівель, які здійснюють
виші. Відповідний закон Президент

підписав нещодавно, після зустрічі у
Львові з представниками інтеліґенції,
під час якої це питання порушив голова
ради ректорів Юрій Бобало.
Юрій Ярославович не міг оминути
такої болючої для всіх вишів теми як
брак б’юджетного фінансування. І тим
не менше Львівська політехніка безупинно будує, ремонтує, купує…
Приємна новина для мешканців
гуртожитків. До першого вересня в усі
кімнати буде проведено по дві лінії
інтернету. Чималу суму виділено для
закупівлі інтерактивних дошок, хоч не
всі викладачі готові з ними працювати.
Вирішується питання щодо звукового
повідомлення про початок і закінчення
пар. У перспективі — облаштування
університетського радіотрансляційноЗакінчення на 11 с. →

український всесвіт

Газета, яку можна читати,
слухати і дивитися

У

Урочистості з нагоди Дня Львова розпочалися 5 травня зі святкової ходи
центром міста, у якій взяли участь
понад 4 тисячі осіб та 44 колективи.
Після вітального слова мера над
Ратушею підняли прапор. О 12.56
(символічній годині, яка нагадує
про рік заснування Львова) відбувся
радіо-флеш: на всіх радіостанціях
міста одночасно звучала пісня про
Львів. На проспекті Свободи й площі
Ринок звучали святкові концерти. У
Музеї народної архітектури та побуту
відбувався Фестиваль середньовічної культури „Львів стародавній“, а у
Центральному парку культури та відпочинку імени Б. Хмельницького —
Міжнародний фестиваль футболу
„Великий м’яч“. Крім цього відбувся
відкритий чемпіонат України з ралі та
фестиваль старожитніх автомобілів.
Багато видатних львів’ян отримали з
нагоди свята відзнаки. Серед них —
А. Содомора („Почесний громадянин
міста Львова“), родина Новаківських
(„Шляхетна львівська родина“),
зв’язкова Головного командира УПА
Р. Шухевича О. Ільків („Львів’янка
року“).
Серед нагороджених — також політехніки. За значні наукові досягнення
відзнакою міського голови — „Почесний знак Святого Юрія“, зокрема,
нагороджено професорів Г. Ільчука,
В. Токарєва та ст. наукового співробітника І. Чернілевського, за вагомі
успіхи в навчанні подякою відзначено студента ІТРЕ Р. Савицького.
За матеріялами інформаґенцій

знай наших!

„Я там, де є
благословення!“

Світлина Анни Герич

нашій країні тепер така
ситуація, як у Польщі
на початках існування „Солідарности“: громадянське
суспільство є, але лиш починає себе проявляти. У
цьому впевнена головний
редактор всеукраїнської газети „День“ Лариса Івшина,
яка спільно зі Львівською
політехнікою та Міжнародним інститутом освіти,
культури та зв’язків з діяспорою 26 квітня провела
конференцію „Самоосвіта
online“. Цього ж дня відбулося урочисте відкриття
фотовиставки „День-2011“,
присвячене 15-літтю газети.
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Презентація цьогорічної „колекції“
світлин із усієї України, серед яких, за
словами лавреата Національної премії імени Тараса Шевченка фотомитця
Василя Пилип’юка, є такі, що переростають українське фотомистецтво,
відбулася у фойє головного корпусу
Політехніки, де можна переглянути її до
16 травня. Піднесену весняну львівську
атмосферу „Дню“ подарував камерний

оркестр університету „Поліфонія“ під
керівництвом дириґента Назара Яцківа.
Головну увагу конференції було
зосереджено на інтернет-ресурсах
газети, зокрема, на новій гуманітарній програмі „Самоосвіта online“, яка
стартувала в березні у рамках проєкту
„Україна Incognita“. Ініціятива полягає
Закінчення на 9 с. →

Народна хорова капела студентів „Гаудеамус“ Львівської політехніки виборола третє місце на ІІ відкритому
Европейському фестивалі-конкурсі
духовної пісні „Я там, де є благословення!“. Учасниками фестивалю
були хорові колективи та вокальноінструментальні групи з усієї України, а також Грузії, Молдови, Польщі,
Румунії, Білорусії та Нігерії — близько 1200 учасників. Почесне перше
місце отримав хор братів Тернопільської вищої духовної семінарії імени
Патріярха Йосифа Сліпого.
Н. Я.
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із головної зали

Нагороди і підсумки

О

Передовсім ректор професор
Юрій Бобало вручив нагороди переможцям всеукраїнських олімпіяд.
Окрім тих, про кого „Аудиторія“ вже
писала, диплом ІІІ ступеня за результатами Всеукраїнської студентської олімпіяди зі спеціяльности
(напряму) „Міжнародна економіка“
з Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет
економіки і торгівлі“ привезла Марія
Фарат, диплом ІІ ступеня — Оксана
Матійце (Всеукраїнська студентська
олімпіяда з дисципліни „Европеєзнавство“, Донецький державний
університет управління). Студент
4 курсу ІНЕМ Володимир Паньків
отримав із рук ректора одразу два
дипломи — за третє місце на олімпіяді зі спеціяльности „Економіка
підприємства“ (Полтавський НТУ)
та друге місце з дисципліни „Інвестування“ (Донецький університет
економіки та торгівлі). Ст уденти
кафедри транспортних технологій
ІІМТ привезли дипломи з Харкова:
Максим Афонін посів друге місце на
Всеукраїнській студентській олімпіяді зі спеціяльности „Організація
і регулювання дорожнього руху“, а
команда Львівської політехніки на
цьому змаганні посіла перше місце
серед технічних та політехнічних
університетів (керівник — старший
вик ладач кафедри Юрій Ройко);
Ірина Лобач виборола 3 місце на
Всеукраїнській студентській олімпіяді зі спеціяльности „Організація перевезень і управління на транспорті
(за видами)“ (керівник аспірант
кафедри Ігор Могила).
Ювілейною пам’ятною медаллю
„20 років Служби безпеки України“
нагороджено завідувача кафедри
захисту інформації ІКТА Валерія Дудикевича та доцента кафедри, підполковника запасу Держспецзв’язку
Петра Гаранюка.
Професора та засновника кафедри програмного забезпечення
ІКНІ Романа Базилевича з нагоди
75-річного ювілею нагороджено
Почесною грамотою Львівської політехніки.
Згодом обговорили виконання
попередніх ухвал Вченої ради (за-

Світлина Тетяни Пасович

станнє засідання Вченої ради
було незвично коротке — як
цьогорічний весняний семестр.
Щоправда, Евро-2012 тут ні до чого.

слухавши доповідь голови організаційної комісії професора Валерія
Дудикевича, учасники засідання дійшли висновку, що загалом ухвали
виконують).
Члени Вченої ради підтримали
пропозицію директора Інстит ут у
економіки і менеджменту професора Євгена Кузьміна створити нову
кафедру зовнішньоекономічної та
митної діяльности під керівництвом
Ольги Мельник (тобто від ділити
частину від величезної кафедри
менеджменту і міжнародного підприємництва, адже є відповідне
матеріяльно-технічне та кадрове
забезпечення, навчальні площі, а
також кафедра готує студентів за
двома спеціяльностями).
Найбільше час у у часники засідання зосередили на першому
питанні — про стан і перспективи
розвитку Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології.
Вис т упаючи перед поважним
товариством, директор ІКТА професор Богдан Стадник навів чимало
цифр, зокрема про фундаментальні
та прикладні наукові дослідження;
матеріяльно-технічну базу інституту; наукові звання та середній вік
викладачів; отримання студентами
паралельно з українським диплома
европейських вишів; успішність студентів тощо.
З о к р ем а, в і н наг о л о с ив, щ о
успішних студентів на перших курсах — близько 70%, а на 4 — 5 — вже

майже 100%. Щоправда, Юрій Ярославович (акцентуючи, що йдеться
не про ІКТА, а про Політехніку загалом) зауважив: оцінки повинні
бути справедливі. За його словами,
ректорський зріз у багатьох групах
із дуже високою чи дуже низькою
успішністю показав, що часто ці
результати відповідно завищено
або занижено. Відтак і надалі проводитимуть ректорські зрізи, аби
проаналізувати неупередженість
викладачів.
Комісію, котра перевіряла ІКТА,
очолював директор Інституту будівництва та інженерії довкілля
професор Зеновій Бліхарський.
„Інспек тори“ підійшли до перевірки ретельно, прискіпливо, але
справедливо. Комісія побачила деякі недоліки: за достатнього рівня
забезпечення навчально-виховного
процесу науково-педагогічними
працівниками з ученими ступенями
та званнями (81%) їхній середній
вік становить 50,9 р.; потребує активізації підвищення ефективности
аспірант ури, винахідницької діяльности, реалізації комплексних
науково-дослідних робіт та збільшення обсягів госпдоговірних робіт,
публікацій наукових результатів у
науково-методичних виданнях.
Водночас загалом роботу ІКТА
визнали задовільною, про що зокрема йдеться у відповідній ухвалі
Вченої ради.
Тетяна ПАСОВИЧ
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„Поступ у нафтогазопереробній
та нафтохімічній промисловості“
і д т а ко ю н а з в о ю у
Львівській політехніці
25 — 28 квітня відбулася
VI науково-технічна конференція, яку організували і провели МОНМС
України, кафедра хімічної
технології переробки нафти і газу Політехніки та
Українська нафтогазова
академія.
В її роботі взяли участь
науковці США, Німеччини,
Польщі, Туреччини, Грузії
та Ізраїлю. Україну представляли вчені вишів Києва, Дніпродзержинська,
Донецька, Сєвєродонецька, Хмельницького, представники ВАТ „Авдієвський
ко к с ох і м і ч н и й з а в од“,
ПАТ „Херсонський НПЗ“,
ТзОВ „Науково-виробнича
компанія „Галичина“, ПАТ
„Нафтохімік Прикарпат-

олімпіяда

Світлина Катерини Гречин

П

тя“, науково-виробничий
центр „Перспектива“, ПАТ
„Укрнафтохімпроєкт“ компанії Image Oil Invest, Fuel
Technologies LTD.
На пленарному засіданні виступали професори
зі Львівської політехніки,
Києва та Ізраїлю. Наступні
два дні учасники конференції працювали у секціях

перероблення нафти та
газу і нафтохімії, а також
брали участь у стендовій
сесії з перероблення нафти
і газу, хіммотології, екології,
вуглехімії, нафтохімії, продуктів органічного синтезу,
полімерів і композиційних
матеріялів. Конференція
була насичена цікавими
доповідями, дискусіями

стосовно проблем та перспектив нафтогазової промисловости, особливостей
розвитку біопаливної галузі,
використання альтернативних моторних палив, стану
та проблем стандартизації
в нафтопереробній та наф
тохімічній промисловості,
проблем „малої“ нафтопереробки в Україні та використання високосірчистого
вугілля, сучасного стану
нормування природних
втрат на об’єктах системи
паливозабезпечення, застосування технології ефективних мікроорганізмів для
очистки стічних вод від нафтопродуктів тощо.
Молоді науковці отримали нагороди за свої найкращі усні і стендові доповіді. Загалом упродовж трьох
днів виступило понад 200
доповідачів.

Перемогли найкращі

У

Учасників олімпіяди привітали голова оргкомітету проректор Дмитро Федасюк, його заступник завідувач кафедри
метрології, стандартизації та сертифікації ІКТА професор
Петро Столярчук та відповідальний секретар олімпіяди
доцент Наталія Гоц. Згодом три години в одній із авдиторій кафедри учасники олімпіяди розв’язували завдання з
метрології, стандартизації та сертифікації.
Після того, як учасники виконали завдання, члени журі
визначили переможців. Перше місце посіла Анна Мороз
(Харківський національний університет радіоелектроніки),
два других місця розділили Анастазія Вихрест (Львівський національний аграрний університет) та Юлія Харламова (ДВНЗ
„Національний гірничий університет“ із Дніпропетровська).
Чотири третіх місця отримали В’ячеслав Ліпов (Одеська державна академія технічного регулювання та якости), Христина
Серкез (Львівська політехніка), Анастасія Темненко (ДВНЗ
„Донецький національний технічний університет“) та Катерина Ганюкова (Національний технічний університет „ХПІ“).
Командні місця посіли Харківський національний
університет радіоелектроніки (перше місце), Донецький
національний університет, Одеська державна академія технічного регулювання та якости (другі місця), Національний
авіяційний університет, Севастопольський національний

Світлина Катерини Гречин

Львівській політехніці 23 — 26 квітня проходила Всеукраїнська студентська олімпіяда з напряму „Метрологія, стандартизація та сертифікація“, в якій взяло участь
35 спудеїв зі споріднених вишів України.

університет ядерної енерґії та промисловости (треті місця). Переможці й учасники олімпіяди отримали грамоти,
пам’ятні призи та подарунки.
Цього ж дня відбувся круглий стіл із напряму „Метрологія, стандартизація та сертифікація“, на якому йшлося
про підготовку фахівців із цього напряму на кафедрі МСС
Львівської політехніки та инших вишів України; тематику
наукових досліджень кафедр-учасниць олімпіяди; практичні
розробки; досвід організації наукової роботи студентів; обмін досвідом методичної роботи з напряму.
Сторінку підготувала Катерина ГРЕЧИН
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за успіхи

Майбутнє помітили вже сьогодні

Н

Ідея відзначити успішних студентів виникла в середовищі Асоціяції
випускників кафедри ПМ, що є складовою загальноуніверситетської
Асоціяції.
— На зібранні, присвяченому
40-річчю кафедри, ї ї випускники
вирішили, що варто проводити діяльність окремим осередком — кафедральною Асоціяцією випускників:
звернулися до ІТ-фірм — потенційних
і фактичних роботодавців наших
випускників — з ініціятивою підтримати майбутнє галузі. Відгукнулись
компанії SoftServe і „Техніка для
бізнесу“, персонально долучилися й
деякі випускники кафедри, — розповів старший викладач кафедри ПМ,
заступник голови кафедральної АВ
Владислав Алєксєєв.
Отож, 19 другокурсників, 17 третьокурсників і 24 четвертокурсники

Світлина Ірини Шутки

едавно у Політехніці відбулася
церемонія вручення відзнак
Асоціяції випускників 60 кращим
ст удентам кафедри прикладної
математики. Серед лідерів, які є
успішними чи не у всіх профільних
дисциплінах, — Галина Бутович
(2 курс), Дмитро Іванишин (3-й) та
Світлана Лаврович (4-й)

напрямів „Прикладна математика“
й „Інформатика“ отримали грамоти і
грошові нагороди. Рейтинговий відбір проводився на основі результатів,
отриманих студентами за профільні
дисципліни у двох семестрах 2010/11
навчального року. Загальне друге
місце посіли: серед другокурсників
Юлія Брезмен і Сергій Власюк, серед
третьокурсників Дмитро Чаплаєв і
Михайло Панчук, а також Арсен Слюсарчук і Марія Галущак із четвертого

курсу. Третю сходинку розділили Андрій Сало, Андрій Пилипець та Ірина
Хімка (2 курс), Ірина Герасімова, Василь Артемюк і Юлія Мисюк (3 курс),
Володимир Хмельовський, Ірина
Ракоча та Христина Цісінська (4 курс).
На урочис тому нагород женні
були присутні директор ІМФН Петро
Каленюк, завкафедри ПМ Петро
Костробій, викладачі й випускники
кафедри. А відзнаки студентам вручили проректор Політехніки Богдан
Моркляник, заступник голови правління АВ Політехніки Володимир
Старчевський, а також представники
компаній-меценатів — Володимир
Семенишин (SoftServe) і Микола Песин („Техніка для бізнесу“).
На кафедрі ПМ сподіваються, що
відзнака стимулюватиме молодь
до навчання й саморозвитку — це,
як каже Владислав Алєксєєв, „знак
для студентів, що можна і потрібно
вчитися“. А відзначення досить значної частини спудеїв (навіть тих, які
в котрійсь із дисциплін і „недотягнули“), засвідчує, що їхня праця не
залишилася непомічена, і водночас
має формувати здорове конкурентне
середовище серед студентства.
Ірина ШУТКА

олімпіяда

Світлина Олени Давидової

Створити програму — якісно і швидко

У

кінці квітня відбувся I етап Міжнародної командної олімпіяди
з програмування ACM ICPC — найбільших і найпрестижніших міжнародних змагань серед студентів.
Змагання проходили одночасно
по всій Україні, у них взяло участь
648 команд. У Львівській політехніці
боролося 24 команди — з Політехніки
і Дрогобицького державного педа-

гогічного університету ім. І. Франка.
Студентам треба було впоратися
із завданням (15 задач) за п’ять годин. Враховувалась не лише коректність розв’язків, але й витрачений
на них час. Створені розв’язки —
комп’ютерні програми — перевіряла
автоматична система, що зараховувала лише ті, які успішно пройшли
всі тести. За кожну невдалу спробу
команда отримувала штрафні бали.
Серед учасників, які змагалися
на майданчику Львівської політехніки, перше місце здобула команда
Prime — студенти Артур Безносюк
(ПММм-11), Мар’ян Лобур (ІТПм-12)
і Тарас Теслюк (КН-23). Друге місце
посіла команда Liberior: Олександр
Басалкевич (КН-13), Василь Романчак
(КН-23) і Назар Данило (ІФ-41). Третє
місце за командою Bug_Crew — це
Мирослав Гавдьо (КН-25), Дарій Кордіяк (КН-25) й Андрій Рудик (ПІ-22).

Учасників привітав голова оргкомітет у олімпіяди, проректор з
науково-педагогічної роботи Дмитро Федасюк. А призи найкращим
вручили представники спонсорів —
компаній Adva Soft та Еleks. Ми також
вітаємо всіх учасників олімпіяди, а
переможцям бажаємо успіхів у наступних етапах!
P.S. Для тих, хто хоче навчитися
розв’язувати цікаві алгоритмічні задачі та перемагати на різноманітних
змаганнях із програмування, у Львівській політехніці діє Алгоритмічний
гурток. Дізнатися розклад його роботи та иншу корисну інформацію
можна на сайті bfs.org.ua.
Антоній МЕЛЬНИК,
аспірант кафедри
інформаційних систем
та мереж Львівської політехніки
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Права людини і громадянина в сучасній Україні

Пленарне засідання відкрив директор ІНПП професор Володимир
Ортинський. У роботі конференції
взяли участь учені з різних вишів
України, а також практичні працівники
правоохоронних органів, адвокати,
судді. Долучились і колеги з Російської
Федерації — із Санкт-Петербурзького
державного університету. Працювало
сім секцій. Науковці розглядали проблеми та перспективи захисту прав і
свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави з
позиції різних галузей юридичної науки
та психології. Одну зі секцій було присвячено свободі ЗМІ та свободі слова.
Цікавими були пленарні доповіді.
Зокрема, завідувач кафедри теорії
та філософії права професор Степан
Сливка торкнувся проблеми при-

Світлина Ірини Шутки

25 квітня в Інституті права та психології Львівської політехніки відбулась
І Всеукраїнська науково-практична
конференція „Захист прав і свобод
людини та громадянина в умовах
формування правової держави“

родних прав людини, їх значення та
філософсько-правового змісту. Заступник директора ІННП, завідувач
кафедри адміністративного та інформаційного права доцент Надія Бортник
підняла питання ґенези концепцій
розуміння прав і свобод людини.
Особливу зацікавленість у присутніх викликала доповідь завідувача кафедри журналістики та засобів масової
комунікації професора Олени Кузнецової, яка стосувалася свободи слова

ЗМІ. Вона зупинилася на проблемах
блогерства і журналістики України. Ця
тема викликала жваву дискусію, в якій
взяли участь представники факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка, а також доцент кафедри теорії журналістики і масових комунікацій Вищої школи
журналістики і масових комунікацій
Санкт-Петербурзького державного університету доцент Людмила Мар’їна.
Практичні поради щодо захисту прав
людини і громадянина дали инші науковці.

26 — 28 квітня відбулася міжнародна науковопрактична конференція
„ О бл і ко в о - а н а л і т и ч н е
забезпечення системи
менеджменту підприємства“, присвячена 10-річчю кафедри обліку та
аналізу ІНЕМ Львівської
політехніки. Конференція
традиційна: її проводять
двічі на п’ять років. Цьогорічна зустріч стала третьою і вперше вийшла за
межі України
На пленарному засіданні
науковців із Польщі, Росії,
Болгарії, Молдови, Білорусі,
всіх реґіонів України (загалом долучилося понад 30
докторів наук, професорів)
привітали проректори Політехніки Зорян Піх й Анатолій
Загородній, директор ІНЕМ
Євген Кузьмін.
Завідувач кафедри обліку та аналізу Анатолій
Загородній розповів:

— Проблематика конференції актуальна, тому
що прийняття будь-якого
управлінського рішення
вимагає інформації. Її більша частина формується в
системах фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку,
а відповідно й звітности.
Формування, зберігання та
використання інформаційних масивів вимагає коштів,
затрат трудових, технічних
ресурсів. Відтак актуальним
питанням є зменшення цих
затрат. Инші проблеми, які
обговорили на конференції, — формування масивів
обліково-аналітичної інформації залежно від рівня
управління і величини підприємства, а також методи
формування цих масивів.
Проректор із наукової
роботи Зорян Піх зосере
див увагу на наукових досягненнях кафедри за 10
років. Це не залишилося

Світлина Ірини Шутки

Інформація — для успішного менеджменту

поза увагою: „за вагомі
здобутки в навчальній, методичній, науковій, організаційній роботі та з нагоди
10-річчя кафедри обліку та
аналізу“ нагрудним знаком
Політехніки нагородили доцентів кафедри Володимира
Шквіра й Галину Кіндрацьку, грамотою університету
— доцента Володимира
Воськала, а дипломами —
доцентів Аллу Ясінську й
Олега Височана, асистента
Юрія Кулиняка й завідувача
лабораторії Зіновія Биленя.

Відзнаку ректора Політехніки „Нагрудний знак університету“ вручили і шефредакторові газети „Все
про бухгалтерський облік“
Олександрові Степовому
(цю нагороду він отримав
улітку минулого року). З виданням кафедра має тісну
та плідну співпрацю.
Другого дня учасники
конференції працювали в
секціях.
Сторінку підготувала
Ірина ШУТКА
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громадські слухання

Про засади державної молодіжної політики

Е

кспертні слухання щодо обговорення законопроєкту „Про засади
державної молодіжної політики в
Україні“ відбулися 27 квітня у Львівській політехніці.
Слухання організували представники Управління з питань сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації,
Всеукраїнська спілка молодіжних
та дитячих громадських організацій
„Український молодіжний форум“ та
представництво Фонду ім. Фрідріха
Еберта в Україні.
Участь у заході взяли представники
молодіжних та дитячих громадських

організацій, а також начальники відділів з питань сім’ї та молоді Перемишлянського, Жовківського та Мостиського районів Львівщини.
Учасників заходу привітали начальник Управління з питань сім’ї та молоді
ЛОДА Анатолій Ігнатович та голова
секретаріяту Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій „Український молодіжний форум“ Анатолій Половинець. Анатолій
Ігнатович, зокрема, наголосив, що сьогодні головне завдання молоді — не
допустити марґіналізації молодіжної
політики після проведення адміністративних перетворень, запевнивши, що

багаторічні традиції

конкурс

Світлина Наталії Павлишин

Теренова гра — зріз на знання
та кмітливість

Т

еренові ігри, присвячені тій чи
иншій визначній даті чи постаті
„Пласту“, — традиція Львівської
академічної гімназії при Львівській
політехніці. 12 квітня у закладі відбулася святкова лінійка, присвячена
сторіччю заснування організації (підготували пластуни Анастасія Садов’як
та Роман Тимоцко).
— Саме цього дня 1912 року на
подвір’ї нашої гімназії пластуни склали
свою першу присягу. „Пласт“ заснував
викладач нашої гімназії професор біології Олександр Тисовський. Потім організація поширила свою діяльність на
всі терени Західної України, — зробила
короткий екскурс в історію педагогорганізатор Наталія Петровська.
Теренова гра, яка відбулася 24 квітня (також приурочена цій визначній

управління докладе максимум зусиль
для створення соціяльно-економічних,
політичних, організаційних, правових
умов та гарантій для життєвого самовизначення, соціяльного становлення,
інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її
творчого потенціялу.
Напрацьовані молоддю під час
обговорення на круглих столах пропозиції щодо внесення доповнень та
пропозицій до проєкту Закону України
„Про засади державної молодіжної
політики в Україні“ скерують до цент
ральних органів законодавчої та виконавчої влади.

даті), пройшла за всіма пластовими
правилами — з привітаннями „СКОБ“,
спільною молитвою, славнями України
та „Пласту“. Учні змагалися у знанні
історії організації, імен її керівників та
багато иншого. У тереновій грі взяли
участь дев’ять команд 2 — 4 гімназійних класів. Комендантом змагання
була Мар’яна Кунч, бунчужною —
Анастасія Сворик, писарем — Ліля Артим (усі належать до куреня ім. Марусі
Чурай).
За підсумками теренової гри найкращою стала команда „Нескорені“
(4-А клас), друге місце посіли пластуни
з команди „Скоропад“ (4-В), а третє
місце розділили дві команди — „Пішли“ (3-В) та „Новаки“ (2-Б).
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Охорона праці
очима студентів
Упродовж майже двох місяців, з 1
березня до 28 квітня, у Львівській
політехніці тривав конкурс малюнка,
приурочений святкуванню Всесвітнього дня охорони праці (28 квітня).
Учасниками стали студенти коледжів, які входять до складу Львівської політехніки, та учні Львівської
академічної гімназії. Організував
конкурс малюнка відділ охорони
праці університету.
— Учасниками були студенти віком
від 15 до 17 років. Протягом березня
ми проводили конкурс у коледжах.
Роботи оцінювала комісія, до складу
якої входили директори коледжів,
інженери з охорони праці. Очолив
журі проректор Політехніки Богдан
Моркляник, — розповів начальник
відділу охорони праці Львівської
політехніки Володимир Шепітчак. —
А студентів Львівської політехніки
ми, при нагоді, залучаємо до участи
у конференціях і круглих столах,
де обговорюємо питання охорони
праці, збереження здоров’я і життя
в процесі трудової діяльности.
Переможцем конкурсу стала студентка третього курсу Львівського
техніко-економічного коледжу
Христина Миськів. Друге місце посів
студент другого курсу Львівського
автомобільно-дорожнього коледжу
Роман Пастернак. А третім став
малюнок другокурсника цього ж
коледжу Андрія Сидоренка. Всі ці
роботи відзначили преміями.
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Світлина Анни Герич

Газета, яку можна читати,
слухати і дивитися

в організації низки „круглих столів“ за
участю політиків, громадських діячів і науковців на найболючіші теми сьогодення
й історії. Ці зустрічі покликані започаткувати широкий суспільний дискурс і
транслюються в режимі online, про їхні
підсумки можна прочитати у п’ятничних
випусках газети. В інтернет-просторі „невідомої України“ — унікальні проєкти:
„Музей online“, що дає змогу віртуально
відвідати великі і маленькі музеї в різних
кутках України, „Сімейний альбом України“, „Інтелектуальна карта України“ тощо.
― Після трьох голодоморів і десятків
років нищення української свідомости,
щоб бути українцем, потрібно докласти
чималих зусиль, — переконана Лариса
Івшина. Також вона стверджує, що нам
належить найперше створити модель
України в собі, уявити її докладно, щоб
знати, що втілювати в життя. А для цього
ми маємо перечитати історію, усвідомити
себе як древню і мудру націю. Допомогти
українцям зробити це, крім названих вище
інтернет-ресурсів, мають книги бібліотеки
„Дня“, яких вже назбиралося одинадцять.
У тому, що „День“ справді не просто
поширює інформацію, а творить смисли,
можна переконатися, звернувши увагу на
імена тих, хто завітав на відкриття фотовиставки, взяв участь у конференції, а нерідко й сам промовляє зі сторінок газети.
Серед них — письменник Роман Лубківський, головний режисер Національного
академічного українського драматичного
театру ім. Марії Заньковецької Федір Стригун, проректори Львівської політехніки
Володимир Павлиш та Богдан Моркляник,
ректор Львівської національної академії
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наш календар

український всесвіт

→ Закінчення. Початок на 3 с.

[суспільство]

мистецтв Андрій Бокотей та її проректор
Роман Яців, Герой України Юрій Шухевич,
поет і дисидент Ігор Калинець, музикознавець Любов Кияновська, директор Музею
релігії Зоряна Білик, співзасновник фонду
„Короля Данила“ Степан Кубів та повна
зала викладачів, студентів, аспірантів і
гостей Політехніки. Ведучою була одна
з ініціяторів і активна організаторка вже
традиційних щорічних фотовиставок та
инших заходів „Дня“ у Львівській політехніці директор МІОК Ірина Ключковська.
Під час спілкування учасники порушили
низку важливих питань, які стосуються нинішньої суспільно-політичної ситуації в Україні, спадку нашої діяспори, сучасних викликів,
які постають перед журналістами, якости
українських медія та їхнього завдання.
― Ми стараємося зробити газету, яка
містить інформацію, що впливає на всі
види людського сприйняття: її можна читати, можна дивитися світлини, які часом
говорять більше, ніж сам текст, можна
самому фотографувати і брати участь у
конкурсах, дописувати, слухати, а з появою онлайн-трансляцій круглих столів —
ще й дивитися. Хай наш читач робить,
що забажає, аби він тільки залишався в
магнітному полі українського всесвіту, —
зазначила Лариса Івшина.
Свою думку про важливість існування
якісної всеукраїнської газети, її роль у
становленні і розвитку національної свідомости висловила директор Інституту
гуманітарних і соціяльних наук Ярина
Турчин. Подякував „Дню“ за важливість
порушених тем і висловив свої пропозиції
Роман Лубківський, із запитаннями до
редактора газети мали змогу звернутися
всі присутні в залі.
Анна ГЕРИЧ

13 травня — День Матері.
15 травня — Міжнародний
день сім’ї.

Пам’ятні дати
10.05.1866 — помер Іван Вагилевич, український письменник, один із організаторів
„Руської трійці“.
10.05.1879 — народився Симон
Петлюра, Головний Отаман i
Голова Директорiї УНР.
11.05.1907 — створено в Києві
Українське наукове товариство.
13.05.1849 — народився Панас
Мирний (Рудченко), видатний український письменникдемократ.
13.05.1878 — помер Джозеф
Генрі, американський фізик, який
відкрив явище самоіндукції.
13.05.1888 — помер Яків Головацький, український поет i
вчений, член „Руської трiйцi“.
13.05.1933 — на знак протесту
проти погрому української культури заподіяв собі смерть Микола Хвильовий, український
письменник i літературний
критик.
14.05.1796 — англійський лікар
Едвард Дженнер уперше в світі
зробив вакцинацію проти натуральної віспи.
14.05.1871 — народився Василь
Стефаник, видатний український письменник.
15.05.1848 — скасовано панщину в Галичині.
15.05.1854 — народився Іван
Горбачевський, український
біохімік, гігієніст та епідеміолог.
15.05.1856 — народився український письменник Андрiй
Чайкiвський.
15.05.1859 — народився Панас
Саксаганський (Тобiлевич), видатний український актор i
режисер.
15.05.1859 — народився П’єр
Кюрі, французький фізик і хімік.
15.05.1988 — почали виводити
радянські війська з Афґанiстану.
16.05.1648 — блискуча перемога Богдана Хмельницького
над польсько-шляхетськими
військами пiд Жовтими Водами.
16.05.1817 — народився Микола Костомаров, відомий український історик i письменник,
один із засновників КирилоМетодіївського товариства.
16.05.1954 — вибухнуло пов
стання політв’язнів у радянському концтаборі Кінґірі.
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свято
юди не розмножуються брунькуванням. Ми справді маємо за що бути вдячними своїм матерям. Оминаючи
Л
пишні фрази поетів, за щоденну службу. Мама готує їсти, годує, одягає, навчає, підтримує, виховує… Часом
сама себе прирікає на вигнання — за кордоном заробляє на гідне життя дітей. Українські жінки найчастіше беруть
на себе всі численні домашні справи, з якими більшість чоловіків себе просто не асоціюють. Діти, помешкання,
робота, чоловік, власна краса і навіть хобі — все під силу українкам. Ми точно особливі, але чи щасливі?

Мати — це жінка, яка може все
Про гендерну
рівність
Батьки, в основному, залишаються працівниками
своєї фірми/установи й після того, як у них з’явилися
нащадки. Нічого з їхнім
життям не діється. Для них
триває кар’єрне сходження, до них не навідується
післяпологова депресія,
нічого не змінюється в їхньому організмі, їх надалі
не тривожить щоденне
меню і затишок в оселі…
Працююча жінка, яка народила дитину й автоматично стала матір’ю, повинна
всім щось доводити, узгоджувати, поєднувати, щоб
справитися з подвійною
роллю. Чи, точніше, кількома ролями: працівника,
матері, дружини, кухарки,
прибиральниці, а часом — і
медичної сестри. Словом,
проза жіночого життя зас луговує на бонуси „за
шкідливість“.
Зазвичай жінка відпрошується з роботи, коли
син чи донька хворі, часто перебуває (ночує) при
ліжку дитини, якщо вона
потрапляє до лікарні, мусить швидше йти, щоб
встигнути забрати маля з
дитячого садка. Так, татусів, які відіграють велику
роль у вихованні своїх дітей, більшає. Та все ж їхні
заслуги з материнськими
не співмірні. Не вірите? То
відвідайте дитячі поліклініки, лікарні, постійте зранку
або надвечір біля входу до
дитсадка. Така ситуація не
тільки у Львові, а й по всіх
містах, містечках і селах
України. Та навіть — світу.
Водночас, голосуючи
за підвищення пенсійного

віку для жінок, вболіваючи
за гендерну рівність, можновладці на різних рівнях,
представники різних політичних партій, начебто
т урбуються про жіноче
щастя. Уявімо собі таке
диво, що жінок справді є
у всіх державних і приватних структурах однакова
кількість з чоловіками, їм
платять однакову зарплату, вони мають однакові
права, діти забезпечені
якісною дос т упною дошкільною й шкільною освітою. Все справді виглядає
прекрасно. Але хто близько опівночі варить борщ
і смажить котлети, щоб
було що їсти наступного
дня? Хто встає о 6 ранку,
щоб налаштувати пральну
машинку на „швидке прання“ і підігріти сніданок для
всієї родини? Хто тримає
в голові всю логістику родинного календаря: коли
і хто робитиме закупи, як
встигнути посеред дня з
дитиною до стоматолога?..
Це не дрібні справи, хоч
ніхто не записує їх до книги
історії.

В чому ми
особливі?
За даними Київського інстит у т у соціології, щасливими себе вважають
менше половини українок.
Починаючи від 29 років
кількість щасливих зменшується. До нещасливих
переходять і матері. Вебсайт Еврос тат у повідо мляє, що українські жінки
стають матерями в середньому 1 раз і після 25 років,
що є майже закономірним
явищем для сучасної Европи. Такі самі показники
у Чехії, Австрії, Німеччині.
По двоє дітей народжують жінки Нідерландів,
Великобританії та Франції.
Жодна европейська країна не може похвалитися
середньою цифрою більшою, ніж 2. Тому ті сім’ї,
які мають 3 дітей, у 2011
році справедливо визнані
багатодітними.
Соціологи і просто гості
нашої країни відзначають,
що українки стараються виглядати гарно щодня. По-

при неідеальні економічні
умови, складну гендерну
політику, краса залишається важливою частиною
еталону української жінки. І не тільки зовнішня.
Варто зауважити, скільки
жінок-матерів відвідують
львівські храми, підрахувати поетес, художниць,
а також вишивальниць та
зберігачок инших самобутніх українських традицій і
вмінь…

Жінкам важливо
відчувати
духовний
комфорт і любов
Таємницю свого досвіду
поєднання різних ролей
відкрила доцент кафедри
технології біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології Інституту
хімії та хімічних технологій Львівської політехніки
Романа Петріна.
― Я не сказала б, що
мені важко бути мамою
і науковцем, хоч багато
людей дивуються, як я
встигаю виховувати двох
дітей 10-ти і 8-ми років,
підтримувати вдома лад і
мати успішну кар’єру. Так
склалося, що наші щоденні
сімейні розклади контро
люю саме я. Звичайно,
якщо я хотіла б саме тепер
активно розвивати свою
кар’єру, то мені було б
дуже важко. Чоловікам
легше, бо вони не настільки переймаються всім.
Жінкам важливо відчувати
духовний комфорт, любов
і підтримку, мир і спокій
в сім’ї. Це джерело нашої
сили і щоденної наснаги.
Анна ГЕРИЧ
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адміністрація і профспілка

Політехнікам буде комфортніше жити і працювати
→ Закінчення. Початок на 3 с.

го вузла для різного роду повідомлень,
трансляції відпочинкової музики…
Йшлося й про почерговість ремонтних робіт. За словами ректора, насамперед відновлюють великі авдиторії — на 100 — 150 місць, ремонтують
туалети. І прикро, що є непоодинокі
випадки їх руйнації, недотримання
елементарних вимог санітарії і гігієни.
Нарешті відновлено надійне енерґопостачання головного корпусу зав
дяки встановленню додаткових трансформаторів. Невдовзі розпочнеться
впорядкування площі перед головним
корпусом. Вона набуде первинного
вигляду, як це було передбачено проєктом Юліяна Захарієвича. У міській
раді вирішується питання про передачу університетові скверу на площі
святого Юра з подальшим його впорядкуванням.

Повідомив ректор про цікавий задум — розібрати стару будівлю між
корпусами ІТРЕ та ІІМТ і звести на
цьому місці 6-поверховий корпус для
інноваційного розвитку університету.
Не зменшується гострота житлової
проблеми. Здійснюється інвестиційна
програма, коли забудовники, споруджуючи житло на виділених університетом ділянках, зокрема на вулиці
Лазаренка, виділяють для політехніків
по кілька квартир. Вирішується питання про виділення ділянок на вулицях
Коновальця, Генерала Чупринки,
будівництва 9-поверхового будинку
на вулиці Щурата. Формування черги,
вирішення організаційних питань, на
думку ректора, — це турбота саме
профспілок. Юрій Ярославович констатував, що не завжди квартири отримували ті, хто їх найбільше потребував.
Не вельми шляхетно поводять себе
деякі особи, які, маючи добротне жит-

ло, не звільняють кімнати у сімейному
гуртожитку.
Юрій Ярославович чітко пояснив,
які питання може вирішити адміністрація, як кажуть, у робочому порядку, а
що слід розв’язувати на законодавчому рівні, у міністерствах і відомствах,
у судовому порядку.
На завершення цієї зустрічі ректор
сказав:
― Основа нашої співпраці — колективний договір. Ректорат намагається
робити все можливе, щоб політехнікам
було комфортно жити і працювати.
Голова профкому Володимир Гайдук, подякувавши за вичерпні відповіді, зазначив:
― Ми знаходимо спільну мову і
завжди вирішуємо спірні питання на
користь наших спілчан.
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ,
прес-служба університету

проєкт зближення

Російські студенти зробили крок до України
рамках проєкту МІОКу „Крок до
України“ (передбачає розробку
навчально-методичного забезпечення для представників діяспори і
громадян инших держав, які хочуть
вивчати українську мову) впродовж
двох тижнів (17 квітня — 1 травня) у
Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діяспорою Львівської
політехніки відбувалося стажування
студентів відділення міжнародних
відносин Історико-архівного інституту
Російського державного гуманітарного університету (Москва).
Програма перебування російської
молоді передбачала інтенсивний комунікативний курс української мови
як іноземної, навчальні екскурсії Львовом, оглядові лекції з історії України,
відвідування фахових занять у Політехніці, участь у культурно-мистецьких
подіях Львова.
— Надзвичайно важливо, щоб
відбувались такі стажування, бо, приїжджаючи в Україну, громадяни инших
держав долають певні стереотипи,
хибні уявлення про нашу державу, які
існують в їхніх країнах. На початку і в
кінці стажування ми провели анкетування серед студентів із московського

Світлина Наталії Павлишин

У

університету, і його результати продемонстрували, що пряме спілкування із
львів’янами, студентською молоддю
змінило їхнє сприйняття України. Важливо й те, що студенти здобули тут нові
знання про нашу державу, культуру,
історію, — зауважила директор МІОКу
Ірина Ключковська.
Наприкінці стажування відбулася
зустріч студентів РДГУ з колективом
інституту, під час якої Ірина Ключковська повідомила про підписання договору між Національним університетом

„Львівська політехніка“ та Російським
державним гуманітарним університетом, який передбачає освітню й
наукову співпрацю. Одним із пунктів
договору є обмін викладачами, докторантами, аспірантами та студентами
для стажування та курсів підвищення
кваліфікації, організація курсів із вив
чення української мови як іноземної
на базі Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діяспорою.
Наталія ПАВЛИШИН
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рідні терени

Відлуння операції „Вісла“

Н

Спочатку дрібний дощ, а
потім чудова весняна погода
сприяли надсянцям, у їхній
благородній меті. Вшанувати
пам’ять загиблих приїхали й
українці Перемишля і його
околиць разом із головою
Перемиського відділення
Об’єднання українців Польщі Марією Туцькою.
Розпочався скорботний
захід панахидою, яку відправив о. Павло Поточний з
катедрального собору Івана
Хрестителя. Як відзначив він
у своїй проповіді, забути цю
трагедію і драму неможливо, але як християни маємо
простити одне одному за
вчинені злочини.
На думку Марії Туцької,
запланована акція „Вісла“,
яка мала на меті знищити
українців на їхній етнічній
землі, розпорошити на теренах Польщі, асимілювати
їх, так і не вдалася. Українці

можуть нині приїхати на
могили невинно убієнних,
вклонитися та вшанувати
пам’ять молитвою і квітами,
походити стежками, якими
ходили самі і їхні батьки.
Вона висловила подяку
всім, особливо львів’янам,
які не забувають дороги до
цієї могили, адже „це наша
пам’ять і наша скорбота“.
Голова товариства „Надсяння“ Володимир Середа
нагадав присутнім про ті
сумні події, які сталися в
Малковичах 17 — 18 квітня:
— Українці Малкович
готувалися до світлого Христового Воскресіння, коли
вночі їх розбудила банда
Романа Кісєля. Нелюди вбивали старих і молодих, і навіть немовлят… З ініціятиви
священика з сусіднього села
убитих (153 особи) поховали
через кілька днів на місцевому цвинтарі у великих

Світлина Катерини Гречин

а Провідну неділю, 22 квітня, члени Суспільнокультурного товариства „Надсяння“ віддали шану
пам’яти колишнім мешканцям села Малковичі (Польща),
які трагічно загинули 17 — 18 квітня 1945 року під час
сумнозвісної операції „Вісла“.

ровах на площі 17 × 6 м.
Над ними насипали метрову
могилу. У шістдесятих роках
минулого століття з ініціятиви польського ксьондза
могилу зрівняли із землею.
Відновили її у 1991 році (але
вже меншою за площею —
6 × 6 м) завдяки старанням тодішнього очільника
Перемиського відділення
ОУП Мирослава Сидора. На
могилі встановили освячену
у церкві Св. Юра бронзову
плиту з викарбуваними пріз-

вищами загиблих, яку спроєктував львівський скульп
тор Петро Дзиндра. Не знаю,
як можна оправдати вбивць,
але оцінку цим подіям маємо дати, щоб остаточно
розв’язати українську проблему на цих теренах. А
ще — зробити ексгумацію
тіл, щоб точно знати, хто
тут спочиває. Тільки тоді
ця могила стане символом
поховань українців на цій
землі, а ми повернемо собі
віру в наше майбутнє.

ІІ Конґрес українців у Польщі

З

нагоди 65-річчя депортаційної
акції „Вісла“ в Українському Народному Домі у Перемишлі 28 — 29
квітня відбувся ІІ Конґрес українців. У
його роботі брала участь і делегація
Львівщини, в складі якої був голова
Об’єднання товариств депортованих
українців „Закерзоння“ Володимир
Середа.
Учасники Конґресу у своїх підсумкових документах і резолюції
висловили занепокоєння розвитком
політичної ситуації в Україні і звернулися до Президента України iз закликом
зробити все, щоб опозиційні політики вийшли на волю і взяли участь у
політичному й державному житті, а
також закликали українську громаду
Польщі, польських друзів України та
прихильників розвитку демократії в
Евpoпi і світі до активної участи у спостереженні за демократичним ходом

виборчої кампанії, самих виборів та
підрахунку голосів.
Українці Польщі засудили акцію „Вісла“ і в прийнятому Зверненні відзначили, що „мети, яку поставила перед
собою польська комуністична влада,
не досягнуто. Українське національне
життя в польській державі продовжує
розвиватися… Відновлено українське
життя на рідних землях Лемківщини,
Бойківщини, Надсяння, Холмщини та
Південного Підляшшя… Пробуджується українська ідентичність на Північному Підляшші, єдиному реґіоні,
якого акція „Вісла“ не зачепила. Після
великої руїни виросли паростки, які
вселяють надію на збереження і розвиток українства…“
II Конґрес українців висловив
вдячність уряду Польщі, реґіональній i місцевій владам за сприяння
передачі Народного дому українській
громаді, а також Українській державі

за підтримку та готовність матеріяльно допомогти у його відновленні.
Відродження Народного дому, в
якому буде відновлено громадське,
культурне та економічне життя і діятиме Центр української культури,
очевидно, залежить від української
громади у Польщі, вихідців із неї та
всіх небайдужих до долі української
культури в Польщі. Учасники Конґресу
звернулися до української спільноти
із закликом збирати кошти, надсилати пожертви та ділитися всім
необхідним для відродження Народного дому.
З детальнішою інформацією про
підсумкові документи та резолюції
Конґресу можна ознайомитися на сайті суспільно-культурного товариства
„Надсяння“.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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арт-проєкти

Новини від „Драми“ на „Драбині“

ІІІ

міжнародний драматургічний
фестиваль „Драма.UА“ цього
року відбуватиметься 27 — 30 вересня. Передує ж йому конкурс сучасної
драматургії: з квітня до початку серпня молоді автори-драматурги можуть
надсилати на адресу оргкомітету
свої неопубліковані й непоставлені
драматургічні твори. Про проєкт —
розмова з куратором міжнародного
фестивалю аматорських театрів „Драбина“ Оксаною Дудко.
― Усе почалося з того, що якось
на очі потрапили збірники сучасної
британської драматургії — мене і моїх
друзів дуже захопили ці п’єси, і ми вирішили спочатку зробити одноразовий
проєкт-читання сучасної драматургії.
Але контакти із закордонними колегами, де ця практика вже розвинулась
як окремий напрям альтернативного
театру (Швейцарія, Австрія, Німеччина,
Англія, Росія) показали, що це цікавий
досвід, який віддзеркалює сучасний
мистецький процес. Захотілося і Львів
активніше залучити до нього.
― А в чому найбільша цінність театральної практики цього проєкту?

прем’єра

когось із представників течії нової драми (цьогоріч буде презентована п’єса
берлінського драматурга Мартіна
Гекманса) — постановка унікальна, бо
створюється тільки під цей фестиваль.
До того ж, ми практикуємо як постави
мовою ориґіналу, так і замовляємо
спеціяльно переклади п’єс у професійних перекладачів.

― Передовсім у тому, що ми експериментуємо з простором. Це може бути
як театральна сцена, так і, для прикладу, „Фабрика повидла“ на Підзамчі.
Також цінність полягає і в тому, що на
традиційних фестивалях театр приїжджає, показує вже свою готову виставу
і їде геть, а ми запрошуємо колектив і
пропонуємо п’єсу до постави-читання

― Підтримку і зацікавленість серед
львівських критиків та професійних
театрів маєте?
― Ми від самого початку співпрацюємо із Першим українським театром
для дітей та юнацтва і Молодіжним
академічним театром імени Л. Курбаса, а також театром „Воскресіння“
та Львівським драматичним театром
імени Лесі Українки. Окрім цього, після
художньої читки п’єс або перегляду
постав за текстами нової драми (наприклад, у попередніх проєктах брали
участь автори-драматурги Павло Ар’є
(Львів — Берлін), Мартін Гекманс (Берлін), Ейпріл де Анжеліс (Лондон), Лаша
Бугадзе (Тбілісі) та ин.) ми прагнемо започаткувати обговорення побаченого
та почутого професійними критиками
із різних міст України і не тільки.

Чи був би Шекспір задоволений?

В

ипадково довідавшись про прем’єру курбасівців „Театр
злочину“, пішла зі своєю приятелькою на її перегляд.
Цікаво: чому цей театр останнім часом, принаймні за
назвами вистав, так тягне у кримінальну тематику — то
„Маленькі подружні злочини“, то знову злочин, тільки
вже в театрі?

Після перегляду моя
приятелька поділилася своїми враженнями: „Вистава
по-шекспірівськи пристрасна, а тому не для тих, у кого
слабкі нерви“.
Здається, коментарі зай
ві, та додамо кілька коротеньких ремарок.
1. Вистава є режисерським деб’ютом актора цього
театру Миколи Берези. Впадає в око, що постановник у
своїй режисерській партитурі
покладався на внутрішню
логіку п’єси, на закладену в
ній сценічну інтерпретацію та
вдало підібраний акторський
ансамбль.

2. Форма китайської
скриньки (в цьому випадку — театр у театрі) дала
змогу режисерові та акторам експериментувати з
часопростором.
3. Вистава зайвий раз
продемонструвала, що
Львів багатий на акторські
таланти. Актриса Марічка Копитчак (виконавиця
ролі Софі) була то наївнобезпосередня, то емоційно
екзальтована. Її прагнення і
способи реалізації амбіцій
абсолютно зрозумілі та
впізнаванні, однак і дієві!
Поза сумнівом, темперамент акторки абсолютно

не схожий до її персонажа
(як не кумедно, але початкуючої акторки). І саме
ця контрастність дозволяє
Марічці Копитчак вимальовувати, здавалося б, абсолютно негативного персонажа не одноманітними
чорними, а кольоровими,
тобто неоднозначними,
фарбами, що є визначальним камертоном усього
спектаклю.
Перефразовуючи слова
одного з головних героїв
постави Альберта, роль
якого виконує Андрій Козак, справжнім гравітаційним центром усього
дійства є мадам Газуль
(Тетяна Каспрук). Саме ця,
на перший погляд, другорядна роль є наскрізна і
зв’язує всі елементи мозаїки в один драматичний
малюнок.

Що ж до Альберта, треба
зазначити, що актор показав
себе як майстерний „технар“, водночас наділений
вулканічним нутром, здатний переконливо проживати емоцію тут і зараз. Такий
професійний універсалізм
Андрія Козака абсолютно
необхідний для цієї ролі:
вона наче створена саме
для нього.
― Правдива вистава,
все, як у житті! Справжні
шекспірівські пристрасті,
навіть закохані в кінці помирають! — підсумувала
моя при ятелька.
Як красномовно свідчить напис на футболці
драматурга: „Шекспір не
помер…“. Тож ласкаво просимо у „Театр злочину“!
Сторінку підготувала
Оксана ПАЛІЙ
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творчий звіт

Червоні троянди від ректора
квітня на сцені великої актової
зали Львівської політехніки зібралися учасники духового оркестру
університету, щоб продемонструвати
своє вміння за допомогою музичних
інструментів тримати слухача у чарівній напрузі прекрасних мелодій.
Після виступу атестаційна комісія
визнала, що колектив заслуговує на
відновлення звання народного.
Програма концерту була насичена відомими творами української
та зарубіжної класики, між якими
ведуча — заслужена артистка України Ірина Швайківська розповідала
історію створення колективу. „Коти“,
„Привид опери“ Ендрю Веббера, „Під
небом Парижа“ Зенона Жиро — ці
знайомі мотиви в оркестровому виконанні набували нового звучання.
У „Джамайці“ Тонні Віллі й „Чардаші“
Вітторіо Монті оркестр став звуковим
фоном для соло на трубі Богдана
Когута й соло на кларнеті Петра Кохановського. Своє бачення, як „Місто
спить“ (з репертуару Квітки Цісик)
запропонувала солістка Вероніка
Посацька, а Наталя Щипанкевич виконала „Концертну п’єсу для сопілки
з оркестром“ Володимира Матвійчука. Особливе задоволення принесли
слухачам „Містичні образи Карпат“
Олександра Бродовінського — в основну мелодію вплітався незвичний

Світлина Наталі Яценко
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звукоряд, який викликав асоціяції
блукання гірськими стежками.
У репертуарі оркестру — понад 40
творів. Його музиканти беруть активну
участь у різних університетських заходах та урочистостях. А починалося
все з того, що 1948 року колишні
фронтовики-студенти створили свій
духовий колектив. З того часу він пройшов творчий шлях від самодіяльного
гуртка до народного (почесне звання
здобув у 1971 році) — був лавреатом
всесоюзних конкурсів, здобував на
них перші місця, їздив навіть за межі
колишнього Союзу. Але згодом через
об’єктивні й суб’єктивні причини оркестр не працював. Два роки тому з
ініціятиви ректора університету професора Юрія Бобала та директора На-

родного дому „Просвіта“ заслуженого
працівника культури України Степана
Шалати оркестр роботу відновив, з
новою потугою та натхненням. Тепер
у його складі — понад 30 студентів та
викладачів Політехніки.
На окрему похвалу заслуговує
талановитий дириґент оркестру —
заслужений діяч мистецтв України
Ярослав Горбаль. Він професійний
майстер, у доробку якого — власні оркестрові твори та пісні, аранжировки.
Завдяки його вмінню з’єднати воєдино
різнобарв’я музичних інструментів
оркестру і голосів народної хорової
капели студентів „Гаудеамус“ фінал
концерту став потужним акордом,
після якого на виконавців чекав шквал
оплесків і червоні троянди від ректора.

презентація

Поезія, продиктована життям

В

ипускники Львівської політехніки
повертаються до неї, до того ж
часто з творчими здобутками. Ярка
Богач, отримавши тут диплом архітектора, подалась до Америки. Однак
туга за батьківщиною вертає українців до рідного дому, хоча б через
слово. У Ярки ж воно поетичне. „Чуєш
птаху?.. Це я“ — її поетичний деб’ют,
радістю від якого вона вирішила поділитися у стінах свого університету.

Презентація виданих віршів поєднала в собі й акторське читання
текстів — спочатку у традиційному
виконанні студенток театрального
факультету ЛНУ ім. І. Франка, згодом — експериментальному (особливо зворушив усіх реповий варіянт
вірша „Деякі люди завжди на війні…“)

студентів народного театру-студії
„Хочу“, і виступи тих, хто так чи инак
до збірки причетний.
Ярка Богач, незалежний усний та письмовий перекладач, авторка збірки:
― Життя далеко від України відкрило
мені очі, як я люблю свою мову. Коли ж
на десятому поверсі, де живу, в ящиках
виросла гречка, яку не сіяла, її квіти
запилив джміль і я зібрала врожай, то
це сприйняла як знак, що мушу видати
власні вірші і видати саме в Україні.
Дмитро Сапіга, директор видавництва
„Каменяр“, де вірші видано:
― У цю збірку заходиш, як у добру домівку — для кожного є своє кріселко,
своє віконце. Вірші тримаються спільної
думки, є свій стиль подачі матеріялу —

можливо, склалось спонтанно, можливо, далась взнаки освіта архітектора.
Тематично широкий діяпазон. Особливість збірки — велика повага до слова.
Ігор Калинець, поет і прозаїк:
― Поетка міська, бачить реалії двох
світів — американського і львівського.
Знає традиції і вміє говорити мовою
сучасности. Відчувається постійний
душевний двобій романтичного з
буденним.
Ярка Богач наприкінці зустрічі
прочитала нові ненадруковані тексти
і висловила думку: якщо література
житиме й далі, то домінуватимуть у
ній поезія і коротка проза.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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студентський фестиваль

Найкращі „веснярі“ — геодезисти

У

середу, 25 квітня, відбувся останній концерт „Весни Політехніки
2012“ — гала з нагородженням
переможців у різних номінаціях. У
грозовий день оплески найкращим
номерам, акторам та чемпіонам фестивалю — команді Інституту геодезії
лунали гучніше за грім за вікном.

Учасники та глядачі також привітали команду КВН „Загорецька Людмила
Степанівна“ з перемогою у Студентській лізі КВН „Европа“ — це вперше
команда Політехніки здобула кубок
такого рівня.
Але головне, що цікавило глядачів,
а ще більше команди, — хто взяв найбільше статуеток, а також який інститут цілий рік володітиме перехідним
кубком фестивалю. Отже, найкращі
„веснярі“ цього року:
• афіша — ІХХТ;
• програмка — ІГДГ;
• оформлення сцени і музичне
оформлення — ІГДГ;
• декорації — ІАРХ;
• візитка — ІНЕМ;

• дебют (ім. Людмили Бригадир) —
Максим Михалевич (ІКТА);
• ведучі — Анна Шиба, Катерина
Ходак (ІГСН);
• актор — Тарас Букрій (ІНЕМ);
• акторка — Катерина Гринюх (ІЕСК);
• актор 2-го плану — Андрій Чижевський (ІЕСК);
• бальний танець — румба (Павло
Гнатюк, Анна Жилінська, ІГДГ);
• східний танець — „Танець з канделябрами“ (ІНПП);
• ориґінальна хореографічна постановка — „На межі почуттів“ (Сергій
Мандебура, Дарія Кулініч, ІГДГ);
• патріотичний номер — „Ветеранам присвячується“ (ІХХТ);
• вокал — Софія Козак (ІНЕМ);
• бард — Юлія Шпилюк (ІБІД);
• авторська пісня — Михайло Свалявчик (ІГДГ);
• музикант — Михайло Романишин
(скрипка) (ІМФН);
• музичний гурт — Septima (солістка
Наталія Покора, ІЕПТ);
• монолог — „Апофеоз нещасливої
любові“, Вікторія Скоц (ІБІД);

• авторський вірш — „Доля“, Ірина
Камшій (ІАРХ);
• художнє читання — Дмитро Дідошак (ІКТА);
• пантоміма — „Крізь стіни до щастя“ Сергій Мандебура, Дарія Кулініч
(ІГДГ);
• відео — візитка (трейлер) (ІГДГ);
• фінальний номер — ІКТА (16 гітар);
• гості фестивалю — ІГДГ (Повітряні
гімнасти Ілля та Оля Рогоуліни);
• найкращий номер фестивалю —
„Артеміда“ (Олександр Савчук,
Катерина Гринюх, ІЕСК);
• спеціяльна відзнака від журі — „Орігамі“ (Володимир Андрущак, ІТРЕ);
• спеціяльна відзнака від редакторської колегії та оргкомітету — Анна
Яремчук (ІХХТ);
• відкриття фестивалю — команда
ІЕСК;
• режисура — ІГДГ (Іван Микуляк);
• сценарій — ІАРХ;
• Приз глядацьких симпатій — ІГДГ.
Тетяна ПАСОВИЧ,
член журі фестивалю

в об’єктиві

„Кінопіксель“: короткі метри доброго кіно

У

рамках „Весни“ 23 квітня відбувся ІІ фестиваль аматорського
короткометражного кіно „Кінопіксель“. Гран-прі отримала комічна
„Драма“ Ольги Рудейко (ІНЕМ),
Дмитра Денисенка, Ярослава Турківського зі Львова.
Усе було в кращих кінофестивальних традиціях. До зали вела червона
доріжка. Добрий ритм вечору задав
уже знаний у Політехніці інструментальний дует Володимира Котлярова
і Михайла Романишина: хлопці не
просто зіграли добірку відомих кіномелодій, але під час виступу перевтілювались відповідно до теми. Ну,
а тоді — увага на екран.
Для перегляду з пів сотні надісланих робіт організатори обрали двадцять. Учасники фесту — на сучасній
кінохвилі: як і переможець цьогорічного „Оскара“ — німий „Артист“,
їхнє кіно без слів або маломовне.
Замість слів — добра акторська гра,
цікаві режисерські й операторські
рішення, вдало дібрана музика.
Ще одна особливість — комізм, до

того ж найширшого діяпазону, від
гумору до стьобу: згадаємо „Кіллер
vs Алкоголь“ Володимира Войтини
з Тернополя (про те, що „алкоголь
вбиває швидше“), „Як це було“ Івана
Гавриляка з Києва (про ворогування
пластилінових патріотів і комуністів)
і позаконкурсні роботи вже досвідченого Олександра Юдіна.
Було також соціяльне документальне відео — „Місто ангелів“ (про
онкохворих дітей) та „Твій малюк
має право на життя“ (із закликом
„мамо, я хочу народитися!“). Не побоялися студенти вивести на екран і
складну філософію: геодезисти Іван
Іщенко й Іван Микуляк у „Choice“
розказали про складність вибору,
а Назар Шпільчак з ІАРХ у трилері
„Совість“ — про те, що людина, очевидно, з нечистим сумлінням, „вбиває“ себе. Вишуканою художністю
запам’яталися „Leaves“, „Choice“.
Звичайно, не обійш ло с я без
футболу: емоціями глядацьку залу
р оз па ли ли ф ани, з а фі ль м о в ані
Богданом Лисиком і Віталієм Небельським (ІКНІ) в роботі „Кубок

Львова“. Це відео і „Moove“ Миколи Пу тька (Івано - Франківськ)
журі відзначило в номінації „Найкраща операторська робота“. За
найкращий сценарій виокремили
„Драму“, а за монтаж — „Совість“.
Були й спецномінації від журі: Чад
Зоратлі із команди фестивалю Wizar t відзначив „Choice“, режисер
Марта Шумковська — „Стул“ (Сергій
Філоненко, Харків — Суми), дизайнер Роман Дзвонковський — відео
у стилі стоп-моушн „Нічний Львів“
(Антон Хмільовський, Львів), а керівник студії „Талан“ Люба Сорокіна
— „Промо-ролик Львова“ Михайла
Олійника. Вона також похвалила
організаторів „Пікселя“ — це Ірина
Камшій, Сергій Зварич, Олександр
Лопушанський, Роман Зорій. Лавреатами фесту також стали „Історія
життя іграшки“ (Айгюль Мінєєва,
Львів), „Дух газети“ (Дмитро Захаревич, Київ), „Leaves“ і „Temptation“
(Юрій Катинський, Соснівка), „Кіллер vs Алкоголь“ і „Як це було“.
Ірина ШУТКА
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міс політехніки

Свято краси, вишуканости та елеґантности

Щ

ороку навесні Львівську політехніку охоплює вир краси — серед
найгарніших дівчат Львова (а вони,
звичайно, навчаються саме в Політехніці) обирають ту, яка представлятиме
всю прекрасну половину університету. Цьогоріч Міс Політехніки обирали
24 квітня.

Світлини Наталії Павлишин

Традиційно взяти участь у конкурсі
краси було чимало охочих. Серед достойних відібрали чотирнадцятеро
красунь із різних інститутів Політехніки. Щоправда, найбільше дівчат було
з Інституту економіки та менеджменту.
Свято краси, вишуканости та стилю
розпочалося з відеопредставлення
конкурсанток після чого з’явилися й
вони. Протягом усього вечора дівчата
дефілювали у різноманітному вбранні,
та найяскравішими були представлення в національному одязі та фінальний
вихід у весільних сукнях. Чоловічій
частині глядацької зали, звичайно,
найбільше до вподоби припав вихід у
купальниках.
Поміж дефілюваннями красунь
глядачів розважали танцями та піснями студенти Інституту хімії та хімічних технологій, фіналістка конкурсу
„Супер-зірка“ Уляна Малиняк, шоубалет „Мадрін“ та шоу-балет „Нанобум“ (хореограф — Юлія Наванкевич),
неперевершеним став і виступ повітряних гімнастів — дуету „Небесні
ангели“.
Оцінювало дівчат журі, яке очолив
начальник Управління сім’ї та молоді
ЛОДА Анатолій Ігнатович. Серед членів суддівської колегії був проректор
Богдан Моркляник, голова Колегії
та профкому студентів і аспірантів
Політехніки Богдан Поліщук, директор Студмістечка університету Ігор
Гельжинський, власник модельного

аґентства „Катріна“ Юрій Попко, Міс
Львова Богдана Примак та гендиректор весільного салону „Весільний дім“
Лілія Томська.
Цьогоріч думки журі та глядачів
збіглися — звання „Міс Політехніки“
та „Міс глядацьких симпатій“ здобула Софія Свищ (ІКНІ). Особливим
подарунком для переможниці стала
романтична десятиденна подорож
для двох до Болгарії (подарунок від
турфірми „Вир мандрів“) та навчання
у модельній аґенції „Катрін“.
У бліц-інтерв’ю дівчина зізналася,
що мріяла про перемогу і вважає це
доброю нагодою, щоб проявити себе,
показати свої сили та довести, що
у Львівській політехніці навчаються
найрозумніші та найкрасивіші дівчата
в усьому Львові. Надалі Софія планує
розвиватися в модельному бізнесі та
реалізовувати себе в обраній спеціяльності. Також Софія Свищ розповіла, що під час конкурсу серед дівчат
були лише теплі стосунки і здорова
конкуренція, яка стимулювала йти до
перемоги.

„Першою віце-міс“ стала Іванна
Зельман (ІАРХ), а звання „Друга віцеміс Політехніки“ отримала Оксана Рос
(ІХХТ). Подарунками для дівчат стала
подорож у Карпати від турфірми „Сам“.
Не залишилися без нагород і решта дівчат. Отож, звання „Міс чарівність“ отримала Богдана Форошівська
(ІНЕМ), „Міс елеґантність“ — Марія
Тимчишин (ІНЕМ), „Міс спокуса“ —
Анна Задорожна (ІНЕМ), „Міс фото“ —
Оксана Колесник (ІАРХ), „Міс загадковість“ — Наталя Марко (ІГДГ), „Міс
усмішка“ — Христина Тимчишин (ІГДГ),
„Міс фігура“ — Оксана Бойко (ІНЕМ),
„Міс грація“ та „Міс інтерактив“ — Юля
Петрук (ІНЕМ), „Міс романтичність“ —
Христина Руснак (ІХХТ), „Міс харизма“ — Наталя Феденко (ІНЕМ) та „Міс
спорт“ — Оксана Сідельник (ІНПП).
Усі учасниці конкурсу отримали
чимало подарунків, серед яких —
прикраси від різноманітних салонів,
абонементи від фітнес-центрів, школи
хореографії, спа-центру, сертифікати
на навчання в студії візажу та ин.
Наталія ПАВЛИШИН
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п’єдестал

Баскетболістки-політехніки — чемпіонки

Н

Вони без зайвих зусиль
перемогли команди ЛНУ
ім. І. Франка (64:26) та ЛНАУ
(56:29). У напруженій боротьбі за перше місце дівчата Львівської політехніки
вдруге поспіль переграли
команду ЛДУФК з рахунком — 47:44. Чемпіонками
Універсіяди-2012 стали Катерина Качан, Надія Ряба
(студентки ІІМТ), Анастасія
Хмелевська, Неля Несторук,
Дзвенислава Книш (ІГСН),
Ірина Кусік, Анна Мітюк,

Тетяна Пирень, Юлія Богуш, Марія Білейчук (ІНЕМ),
Ірина Бондарець, Наталія
Дімітрієвич (ІАРХ), Ксенія
Довбанюк (ІКТА), Надія Дверій (ІХХТ), Тетяна Новікова
(ІКНІ). Срібні нагороди —
у баскетболісток ЛДУФК
(ЛНУ ім. І. Франка — 43:29,
ЛНАУ ― 50:32), бронзові ―
ЛНУ ім. І. Франка (ЛНАУ ―
58:13), четверте місце —
ЛНАУ.
У другій групі баскетболістки розіграли місця

Світлина з архіву „Аудиторії“

агороди Універсіяди-2012 з баскетболу розіграло
сім жіночих команд. Боротьбу за захист чести своїх
вишів вони вели у двох групах. Команди першої групи
розігрували місця від першого до четвертого. Найкращу
техніко-тактичну та фізичну підготовку продемонстрували
вихованки тренерів Віктора Корягіна й Галини Гребінки —
баскетболістки Львівської політехніки.

з п’ятого по сьоме. Вони
в табелі про ранги розташувалися таким чином ―
НЛТУ України, Львівська
державна фінансова ака-

демія, Львівський інститут
банківської справи. Команда ЛКА на ігри не з’явилася.
Арнольд ПРОХОРОВ

олімпіяда

Найстаріші спортивні змагання в історії людства
Львівські олімпійці
довоєнного періоду

Л

ьвівщина, де ідеї фізкультурного
виховання широко почали розвиватися з кінця XIX століття разом
із першими Олімпійськими іграми,
стала тереном, звідки поширилися
Україною і Польщею популярні види
спорту — футбол, баскетбол, теніс,
велогонки, легка атлетика.

Зокрема, зі Львова веде свій родовід український футбол — 14 липня
1894 року на стадіоні у Стрийському
парку було проведено перший показовий футбольний матч між командами
Львова і Кракова.
На перших Олімпійських іграх в
Афінах (1896) львів’яни ще не були
представлені, бо спорт у нашому місті
робив тільки перші кроки. Та вже у 1912
році на олімпійській арені в Стокгольмі
на старт з бігу на 200 м вийшов наш земляк Владислав Понурський. Він виступав тоді за олімпійську команду Австрії
і взяв участь ще й у бігу на 400 м. Його
деб’ют не вдалий, бо бігун в обох забігах
був третій і не продовжив боротьби за
вищі нагороди. Але саме Понурський
відкриває список олімпійців зі Львова.

Через 12 років на Олімпійських
іграх 1924 року в Парижі львів’ян
було вже семеро — цього разу вони
представляли спортивну делегацію
Польщі у змаганнях із легкої атлетики,
фехтування, футболу, кінного і велосипедного спорту. На цих іграх прийшов
і перший успіх — у кінному спорті в
подоланні перешкод вершник Адам
Крулікевич здобув бронзову нагороду. Инші олімпійці Львова, які брали
участь у тогорічних змаганнях, — Тадеуш Коморовський (кінний спорт,
триборство — 26 місце, в команді — 7
місце), Казімеж Кшемінський (представник студентського спортивного
товариства, велосипедний спорт,
шосейна гонка на 188 км — 57 місце),
Фелікс Костшембський (велосипедний спорт, шосейна гонка — 54 місце),
Станіслав Сосницький (у 1934 році —
консул у Радянському Союзі, після
війни — посол Польщі у Туреччині;
легка атлетика, біг 100 м, стрибки у
довжину), Адам Папес (фехтування,
шабліст; був учасником ще трьох Олімпійських ігор і здобував бронзові медалі, але тоді він уже мешкав у Кракові),
Мєчислав Батш (закінчив Львівську
політехніку, футболіст, нападник „Погоні“), Вацлав Кухар (футбол; перед
війною — тренер „Динамо“ (Львів),

після війни — футбольної збірної
Польщі).
ІХ Олімпійські ігри — 1928 рік,
Амстердам. Варто відзначити члена
клубу „Львів“ фехтувальника Тадеуша
Фрідріха — він здобув бронзову медаль у командних змаганнях шаблістів.
У 1932 році в Лос-Анджелесі теж отримав бронзову медаль, але тоді він уже
мешкав у Варшаві.
ХІ Олімпійські ігри — 1936 рік,
Берлін. Серед учасників — Кажімєж
Кухарський (четверте місце в бігу на
400 м), Броніслав Ганцаж (у марафоні — 33 місце), Міхал Гутовський
(кінний спорт, подолання перешкод),
Ян Комаровський (кінний спорт, подолання перешкод — 36 місце), Антоні
Франц (фехтування, шпага), Спиридон
Альбанський (футбол, воротар команди „Погонь“ (Львів)), Міхал Матіас
(футбол, нападник „Погоні“ (Львів),
а у 1941 році і „Динамо“ (Київ), після
війни — тренер збірної Польщі), Ян Васєвич (футбол, півзахисник львівських
клубів РКС „Легія“ і „Погонь“).
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного
виховання Львівської політехніки,
майстер спорту
Далі буде.
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Кросворд
Горизонтально:
4. Позбавлення спортсмена права брати участь у змаганнях.
8. Отруйна речовина, крапля якої „вбиває“ коня. 9. Територіяльна одиниця, створена для проведення виборів.
10. Індіянці Північної Америки. 11. Прелюдія зарплати.
13. Грошова одиниця Монголії. 16. Ріка в Росії, на якій стоїть
місто Краснодар. 19. Одна з чотирьох сторін світу. 20. Старший син Тараса Бульби. 21. Назва Феодосії у ХІІІ — ХV ст.
22. Столиця Туреччини. 25. Дикий кінь, предок свійського
коня. 28. Високий чоловічий співацький голос. 29. Смугастий
різновид халцедону. 31. Кольоровий діяпозитив. 32. Людина, яка може передавати думки на відстань або відчувати
стан иншої людини. 33. Автоматичне викидання пілота з
літака в разі аварії.
Вертикально:
1. Боковий удар у боксі. 2. Уміння керувати літаком. 3. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога або
святого. 4. Неспроможність держави виплатити свої борги.
5. Верховний бог східних слов’ян, батько Дажбога. 6. Хоботна комаха з прозорими крильцями, самці якої видають
характерне сюрчання. 7. Злакова рослина, яку використовують як сировину для пивоварної промисловости. 11. Вправний гімнаст, виконавець складних гімнастичних номерів у
цирку. 12. Оздоблена коштовним камінням та різьбленням
палиця, що є знаком царської влади. 14. Турецьке ім’я, яким
Карась назвався перед Одаркою. 15. Князівський титул в
Індії. 17. Музичний знак, який скасовує дію дієза чи бемоля. 18. Горюча корисна копалина. 22. Вітрозахисна куртка з
капюшоном. 23. Багаторічний режим погоди в даній місцевості. 24. Німецький філософ і політичний діяч, автор праці
„Діалектика природи“, що започаткувала діялектичний
Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 15-16
Горизонтально: 5. Фортуна. 6. Нікотин.
7. Луара. 9. Абвер. 12. Старт. 15. Орда.
16. Ралі. 18. Орф. 19. Нін. 20. Бокс.
22. Нокіа. 23. Депо. 26. Осика. 28. Сомик. 31. Аймак. 32. Рисак. 33. Ерато.
34. Зерно. 35. Лорка. 36. Нарис. 37. Нетрі. 41. Нафта. 43. НАСА. 45. Ванга.
46. Ясир. 47. Оже. 48. Ріг. 49. Саки.
51. Дега. 53. Тарту. 56. Аверс. 58. Кумир.
59. Копійка. 60. Лауреат.
Вертикально: 1. Афіна. 2. Брикет. 3. Бунтар. 4. Варна. 7. Лотос. 8. Рур. 10. Бал.
11. Раунд. 12. Сауна. 13. „Алеко“. 14. Тріаса. 15. Офіс. 17. Інки. 20. Біатлон.
21. Компрес. 24. „Експрес“. 25. Оркестр. 26. Океан. 27. Катар. 29. Омега.
30. Крона. 38. Ефес. 39. Іврит. 40. „Інтер“.
41. Нанду. 42. Тура. 44. Аорта. 46. Ягуар.
50. Акр. 52. Гну. 54. Амплуа. 55. Таймер.
57. Скеля. 58. Каста.

J J J
Увага, оголошення!
Усі заяви про відгули — за сімейними обставинами, через хворобу і
т. п. — повинні бути здані у відділ
кадрів не пізніше, ніж за добу до
фінального матчу „Евро-2012“.

матеріялізм. 26. Давньогрецький філософ, учень Сократа.
27. День тижня. 30. Нижня частина ноги людини. 31. Колода
або товстий брус, встановлені вертикально.
Склала Христина ВЕСЕЛА

веселі та кмітливі

Усі до Львова привозять сміх

У

часникам Відкритої телевізійної ліги КВН „Европа“
29 квітня вдалося зарядити
добрим настроєм на травневі
свята всіх, хто завітав на 1/8 фіналу в Міський палац учнівської
молоді.
Ігри сезону стартували за
участи представників різних реґіонів країни, тому й жарти відображали інтереси, ментальність
і колорит Києва, Львова, ІваноФранківська, Чернівців, Сум, Дубно
і, як прийнято казати, „столиці гумору“ — Одеси. Глядачі отримали одразу
2 гарні сюрпризи: у вартість квитка
входило аж дві гри (о 17.00 та 19.00),
а поряд із професіоналами на сцені,
у доброму сенсі слова, подивували
своїми жартами дві шкільні команди
КВН („Макогін“ і „8-ка жигулів“). За
результатами двох ігор, в 1/2 фіналу
потрапили гості з Івано-Франківська

(„Post Skriptum“), а продовжать змагатися за честь виступати у півфіналі
„Коліжанки“ (Львів), „Проспект наук“
(Київ), „R2D2“ (Харків), „МУА“ (Одеса),
„Такато“ (Львів) і додатково, за рішенням ведучого і залу, одеська команда
„Викид ендорфіну“.
Наступна гра Відкритої телевізійної ліги КВН „Европа“ відбудеться 13
травня.
Анна ГЕРИЧ
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варто знати

Сплата єдиного внеску
фізичними особами — платниками
єдиного податку

Многая
літа!
Колектив кафедри безпеки життєдіяльності ІХХТ
поздоровляє доцентів кафедри з ювілеєм
Оксану Іванівну КОЗІЙ
і Марію Петрівну ПЕТРУК
Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
Національний університет „Львівська політехніка“
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
„бакалавр“ за напрямом підготовки 6.020103 „Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури“.

Робота в Польщі, Фінляндії і Швеції
для студентів на час літніх канікул
Тел. 067 670 15 12; ПП „Термоакустика“ 79005,
м. Львів, вул. Івана Франка, 61, оф. 299 а

termoakustyka@rambler.ru ліцензія МПІСПУ АВ № 547368

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН Національного університету „Львівська політехніка“ зі сумом сповіщає про смерть
завідувача кафедри з 1964 до 1992 рр., видатного вченого,
шекспірознавця, педагога, професора
Бориса Миколайовича Князевського
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив відділу кадрового забезпечення Національного університету „Львівська політехніка“ щиро сумує з приводу смерти
кандидата наук, доцента
Леоніда Львовича Лібацького
та висловлює співчуття родині померлого.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120491.

1 січня 2012 року набрали чинності норми Закону України „Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності“
від 04.11.2011 №4014-VІ, відповідно до яких платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб,
звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного
місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої
копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше
календарних днів.
У зв’язку з численними запитами платників та підвідомчих органів
Фонду щодо сплати єдиного податку фізичними особами — платниками єдиного податку за місяць перебування у відпустці або хвороби
та, враховуючи роз’яснення Державної податкової служби України,
повідомляємо наступне.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України
„Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування“ (далі — Закон) фізичні особи — підприємці, у
тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, визначені
платниками єдиного внеску.
Оскільки фізичні особи — платники єдиного податку першої і другої
груп — у період протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)
непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів, залишаються платниками спрощеної системи оподаткування, відповідно
мають обов’язок щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зазначений період.
Крім цього, платники єдиного податку третьої групи сплачують
єдиний податок у відсотках отриманого доходу протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації
за податковий (звітний) квартал. Оскільки у податковому (звітному)
кварталі зазначені вище особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та віднесені до платників єдиного податку, єдиний внесок
сплачується такими особами на загальних підставах, незалежно від
розміру отриманого доходу.
Управління Пенсійного фонду України
в Залізничному районі м. Львова

Колектив кафедри фізики ІМФН Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття інженеру кафедри Лесі
Степанівні Капустинській з приводу тяжкої втрати — смерти
матері.

Колектив кафедри обліку та аналізу ІНЕМ Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття
доценту кафедри обліку та аналізу Тетяні Теодозіївні Гринів
та доценту кафедри маркетингу і логістики Наталії Теодозіївні
Гринів з приводу тяжкої втрати — смерти їх матері
Валентини.
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