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Іван Іщенко, студент п’ятого курсу Інституту геодезії Львівської політехніки:

„Буде два в одному: творчість і відпочинок“
Цьогоріч маю добру нагоду відпочити в Криму. Путівку в навчально-оздоровчий табір „Політехнік-1“ 
я отримав як нагороду за спецномінацію на фестивалі короткометражного кіно „Кінопіксель“. Спо-
діваюся, що відпочинок принесе не лише масу позитивних емоцій, але й багато творчих здобутків. 
Там буде все необхідне для творчости і відпочинку: гори, море і мальовнича природа Криму. 

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Христина Дарміць, студентка першого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Фестивалі, Говерла і добрий настрій“
Планую, щоб це літо було фестивальне. Поїду на „Шипіт“, „Кор-
дон“, „Фортмісію“. Для мене обов’язковими атрибутами якісного 
відпочинку є річка і гори. Ми з друзями щороку вибираємо нове 
місце в Карпатах і там кілька днів із наметами біля вогнища, 
піснями під гітару відпочиваємо від міської суєти. Особливою 

традицією нашої компанії є сходження на Говерлу — ми її дотримуємося щороку.

Мар’яна Похильчук, студентка четвертого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Вступатиму до маґістратури“
Це літо буде складне, бо зараз закінчую четвертий курс і вступа-
тиму в маґістратуру. А це займе досить багато часу. Але думаю, 
що все ж знайду час і для друзів, і для відпочинку. Мені подо-
бається активний відпочинок: на річці, в горах, а навіть якщо 

залишатися в місті, то обов’язкові прогулянки в парку, їзда на роликах. 

[ваша ДуМКа]

Юрій Космина, аспірант першого року навчання Інститут економіки 
та менеджменту Львівської політехніки:

„Люблю активний відпочинок“
Відпочинку ще не планував. Значну частину літа займе робота у 
сфері консалтингу, але принаймні два тижні виділю для відпочинку. 
Хочу поїхати в Карпати на Чорну гору. Люблю активний відпочинок. 

Як проведете свої літні канікули?
Початок календарного літа цього-

річ стане і початком канікул для 
всіх студентів. Це добра нагода 
реалізувати багато цікавих за-
думів, на які не вистачало часу 
протягом року чи в попередні 
короткі канікули, а ще — гарно 
відпочити, набратися позитив-
них емоцій, добрих вражень на 
весь рік. 

Спосіб і місце для відпочинку 
кожен обирає на свій смак і за 
своїми можливостями. А маса 
цікавих молодіжних заходів 
дають можливість зробити 
відпочинок яскравіший та на-
сиченіший.

Дехто якомога швидше намага-
тиметься вибратися з шумного 
міста на лоно природи, инші, 
навпаки, шукатимуть нагоди по-
трапити в найпопулярніші місця 
чи стати очевидцем грандіозних 
матчів Еврочемпіонату. Одні 
помандрують новими країнами, 
відкриваючи для себе инші 
культури та цікаві звичаї, а хтось 
надасть перевагу пізнанню рід-
ного краю. Декому для того, аби 
відчути справжній відпочинок, 
треба добре вигрітися на піща-
ному морському пляжі, а хтось, 
навпаки, повнішу насолоду від 
канікул може відчути лише під 
час активного відпочинку, під-
корюючи нові вершини Карпат 
чи инших гір. Також літній 
відпочинок — добра нагода 
провідати рідних людей, для 
яких через зайнятість не завжди 
знаходиться достатньо часу.

Щоправда, завжди є ті, хто ціле 
літо активно працюватиме і 
лише у вихідні матиме нагоду 
відпочити. Хоча й за декілька 
днів можна гарно провести час, 
поспілкуватися з друзями, від-
відати цікаві місця. Головне — 
добрий настрій.

віталій андреєв, студент першого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Встигну підзаробити і відпочити“
Я довго чекав на ці канікули, бо навчання забирало дуже багато 
часу. Перш за все, буду волонтером під час Евро-2012, щоб за-
робити трохи грошей. Потім планую з друзями поїхати в гори, 
ще буде багато святкувань днів народжень. А наприкінці літа 
трохи підпрацюю офіціянтом чи барменом. 

Ярема Гриців, студент п’ятого курсу Інституту архітектури Львів-
ської політехніки:

„Робота і нічого крім роботи“
Відпочинок цього літа мені не світить. Планую працювати. Бо 
саме закінчив навчання і треба шукати роботу за спеціяльністю. 
Зараз для мене значно важливіше знайти своє місце в професії.
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Минулого четверга ректор Львів-
ської політехніки професор Юрій 

Бобало підписав угоду з президентом 
Французького Альянсу у Львові На-
талією Демчук у присутності нового 
посла Франції в Україні Алена Ремі.

Французький посол у Львові вже 
вдруге, а до Політехніки разом із 
дружиною завітав уперше. Юрій 
Ярославович коротко розповів гос-
тям (у складі делегації в університеті 
перебували також Почесний консул 
Франції у Львові Данило Ярема, ди-
ректор Французького Альянсу Жером 
Ванепен) про університет, а також про 
співпрацю із французькими науковими 
установами, про виконання спільних 
науково-технічних грантів, зокрема, 
спільну участь у створенні деяких 
елементів великого андронного колай-

дера. Ректор висловив сподівання на 
взаємну користь від зустрічі.

Посол, зокрема, сказав, що хоче 
зробити все від нього залежне, аби 
стимулювати черговий етап співпраці 
Політехніки з французькими науков-
цями, розширити спектр галузей та 
університетів, з якими Політехніка 
співпрацює. Зокрема, Ален Ремі запро-
понував, аби не лише у Києві, а й також 
у Львівській політехніці проводилися 
зустрічі вчених, куди могли би при-
їжджати французькі науковці.

Наостанок Юрій Бобало та Наталія 
Демчук своїми підписами на угоді 
(з ініціятиви французької сторони) 
юридично підтвердили вже існуючу 
співпрацю, а також задекларували 
дальше її розширення та поглиблення.

Тетяна ПАСОВИЧ

знай наших!

Недосяжні 
політехніки

в кінці квітня у Національному 
технічному університеті „Хар-

ківський політехнічний інститут“ 
відбувся ІІ етап всеукраїнської 
студентської олімпіяди з електро-
техінки — львівські політехніки 
привезли низку перемог.

Першим із 58 учасників олімпіяди 
виявився четвертокурсник Анатолій 
Сєрий (ІБІД), який набрав 41,5 із 
46 можливих балів. Студент ІБІД 
Ярослав Шугайло з 39,5 балами по-
сів другу сходинку. А Богдан Костів 
з ІІМТ став одинадцятий.

— Втішило, що цього року ми взяли й 
перше командне місце. Дуже хотіли 
цього, адже минулого року були 
другі, — каже досвідчений „олім-
пієць“ Анатолій Сєрий, який вже 
виборював „золото“ на олімпіяді з 
електротехніки торік.

Успіх студентів — це й успіх виклада-
чів. Уже вісім років політехніків до 
олімпіяди готує старший викладач 
кафедри теоретичної та загальної 
електротехніки Наталія Мусихіна 
(завідувач — професор Петро 
Стахів). Цьогоріч викладач отрима-
ла грамоту за сумлінну підготовку 
студентів. Але вона наголошує: 
„недосяжний рівень Політехніки“ на 
олімпіяді — це насамперед заслуга 
студентів, які мають бажання вчити-
ся і наполегливо працюють.

— Наша перемога — це старанна 
праця, — погоджується четверто-
курсник Ярослав Шугайло. — Впро-
довж трьох місяців двічі-тричі на 
тиждень ми ходили на підготовку 
до Наталії Павлівни. Готували шість 
традиційних тем (електричні кола, 
змінний струм та ин.): опрацюва-
ли львівські й харківські видання, 
збірники задач. Якщо то все пере-
робити — на олімпіяді не так вже й 
страшно і складно.

І. ш.

Вісімнадцятого травня в Актовій залі 
Львівської політехніки з лекцією на 
тему „Додатні системи не цілого по-
рядку“ виступив голова центральної 
контрольної комісії Польщі (аналогічна 
Вищій атестаційній комісії України) 
професор Тадеуш Качорек. На зустрічі 
з науковцями одразу трьох інститутів 
університету — ІЕСК, ІТРЕ та ІКНІ — 
вчений з Варшавської і Білостоцької 
політехнік розповів про нові підходи 
до моделювання технічних, хімічних і 
біологічних процесів з використанням 

нової математики. Увазі українських 
колег він запропонував навіть матема-
тичний апарат, що дозволяє описати 
процеси в електронних системах і 
організмі людини. До Львова профе-
сор приїхав на запрошення ректора 
Політехніки Юрія Бобала, а відбулася 
зустріч у рамках семінару „Моделі та 
методи комп’ютерного аналізу елек-
тричних кіл та електромеханічних 
систем“ НАН України.

Анна ГЕРИЧ

міжнародні зв’язки

Політехніка поглиблює 
співпрацю з Францією

наукові зустрічі

Польський вчений — про 
можливості нової математики
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„Тебе шукає робота!“ — так на-
зивався двадцятий львівський 

ярмарок кар’єри, який відбувся 15 
травня у центральній частині міста 
перед театром опери та балету 
імени Соломії Крушельницької та 
вздовж проспекту Свободи. Осо-
бливу увагу в ювілейному заході 
постійні організатори — обласний 
центр зайнятості та Львівська по-
літехніка, — присвятили кадровим 
потребам компаній, які займаються 
інформаційними технологіями.

Під час його відкриття перший 
заступник міського голови Олег 
Синютка у вітальному слові навіть 
замахнувся на статус невеликої „си-
ліконової долини“ у найближчому 
майбутньому. А перший реальний 
крок до здійснення сміливих мрій 
про економічне самоврядування 
міста Лева — це підписаний Мемо-
рандум про співпрацю між пред-
ставниками ІТ-сфери та Державною 
службою зайнятости.

Майбутніх працівників уже дру-
гий рік поспіль працедавці шукали 
буквально на вулиці, пропонуючи 
допомогу у складанні резюме, мож-
ливість пройти тести на професійну 
придатність, поспілкуватися й отри-
мати консультації у представників 
працедавців і служби зайнятости, 
домовитися про проходження прак-
тики і навіть пройти співбесіду. За-
галом свої пропозиції представили 
понад 80 працедавців державного 
і приватного секторів зі Львівської, 

Івано-Франківської, Рівненської та 
Тернопільської областей. Незва-
жаючи на молодіжне спрямування 
цьогорічного заходу, його відвідали 
майже 4 тисячі людей різного віку.

Ярмарок кар’єри — добра мож-
ливість не тільки для тих, хто шукає 
місце праці, а й для самих працедав-
ців. Вони можуть презентувати себе 
і чітко окреслити вимоги до фахівців 
своєї галузі.

― Галузь ІТ-технологій розви-
вається швидкими темпами — кіль-
кість вакансій зростає до 30% за рік. 
Тут найвищі стандарти заробітної 
плати, найкращі умови праці, мож-
ливий стрімкий кар’єрний ріст. Од-
нак перешкодою є високі вимоги 
працедавців до молодих фахівців, 
які, зі швидким розвитком галузі, 
на пів кроку відстають від потреб 
нинішнього дня, — пояснив пробле-
му ІТ-компаній директор львівської 
асоціяції „Інформаційні технології 
України“ Тарас Кіцмей.

Щоб подолати бар’єр між мож-
ливостями претендентів на роботу і 
очікуваннями працедавців, найбіль-
ша компанія-розробник програмного 
забезпечення в Україні, головний офіс 
якої розміщений у Львові, створила 
можливість 3 — 5-місячного без-
коштовного навчання і підвищення 
кваліфікації для молодих спеціялістів, 
заснувавши ІТ-академію. Підписаний 
меморандум, який передбачає все-
бічне сприяння і співпрацю між пра-
цедавцями, державними органами та 
вишами, що здійснюють підготовку 

фахівців ІТ-сфери, задля розв’язання 
кадрових потреб ІТ-галузі, дозволить 
спільно продовжити і розвинути цю 
ініціятиву підприємців. Зокрема, 
в. о. директора ЛОЦЗ Василь Буртник 
заявив про готовність організувати на 
базі своєї структури 12-місячне дона-
вчання і перекваліфікацію осіб, які 
відповідатимуть сучасним кадровим 
запитам ІТ-сфери.

З боку держави меморандум 
підписав директор Державного 
центру зайнятости Петро Петрашко. 
Він зазначив, що „Державна служ-
ба зайнятости вперше впроваджує 
секторальний підхід до співпраці з 
перспективною галуззю ІТ та її робо-
тодавцями. Львів входить до трійки 
українських міст, поряд із Києвом 
і Харковом, з найбільшим рівнем і 
потенціялом розвитку ІТ-галузі. Тому 
ці міста стали учасниками пілотного 
проєкту співпраці СЗ і підприємців, 
з допомогою якого держава споді-
вається істотно зменшити безробіття 
серед молоді“. Сфера інформаційних 
технологій, за попередніми про-
гнозами, до 2015-го має всі шанси 
створити ще 100 — 150 тисяч нових 
робочих місць.

У Львові є майже 140 компаній, 
які працюють в ІТ-сфері. Вони забез-
печують місце праці 4 тисячам фахів-
ців. Перспективи галузі виконавчий 
директор львівського кластера ІТ та 
бізнес-послуг Володимир Воробей 
назвав обнадійливими та наголосив, 
що найближчим часом підприємці в 
галузі ІТ-технологій намагатимуться 
професійно орієнтувати учнів шкіл, 
заохочуючи до вивчення математики 
та англійської мови.

У свою чергу Тарас Кіцмей за-
значив, що українська ІТ-галузь 
перебуває на етапі агресивного 
накопичення інтелектуального по-
тенціялу, нарощування критичної 
маси досвідчених спеціялістів та на 
порозі до ери домінування якости 
над кількістю. За його словами, укра-
їнські ІТшники стоять на щабель вище 
за колег із Китаю, Індії, бо мають 
потужне спрямування на результат, 
тоді як представники инших країн зо-
середжуються на процесі. Заробітна 
плата для працівників сфери інфор-
маційних технологій, за даними об-
ласного центру зайнятости, у Львові 
коливається від мінімальних тисячі 
до 50 тисяч гривень за місяць.

Анна ГЕРИЧ

ярмарок кар’єри

ІТшників шукали на вулиці
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У кого економіка асоціюється з циф-
рами, мав нагоду переконатись, 

що це ще й … психологія та філософія. 
Саме цьому аспекту значну увагу при-
ділили учасники міжвишівського на-
укового семінару, який організувала 
кафедра менеджменту персоналу та 
адміністрування.

Теоретики (науковці кафедри МПА 
та инших кафедр Інституту економіки 
і менеджменту) зустрілися з практи-
ками (працедавцями для таких фахів-
ців), за словами завідувачки кафедри 
професора Галини Захарчин, аби 
започаткувати діялог партнерів — не 
по вертикалі, а по горизонталі, знайти 
точки дотику. Її — як керівника кузні 
управлінських кадрів для роботи з пер-
соналом — цікавив рівень компетенції 
та вимог до випускників, які ставлять 
працедавці.

― Ми як педагоги не все можемо 
змінити у підготовці фахівців, бо об-
межені навчальними планами, — за-
уважила Галина Миронівна. — Але 
можемо спільно шукати якісь моменти 
співпраці, зокрема, маємо можливість 
формувати варіятивну частину дис-
циплін, тому хочемо почути від пред-
ставників бізнесу, які саме компетенції 
необхідні нашим випускникам, щоб 
бути конкурентними на ринку. Хочу 
сказати, що викладачі нашої кафедри 
читають студентам такі курси, які 
відповідають викликам сьогодення 
(„Корпоративна культура“, „Мотивація 
праці“, „Технологія лідерства“), дають 
необхідні професійні знання і водно-
час відіграють світоглядну функцію. Ка-
федра має свою концепцію управління 
персоналом, яка відповідає філософії 
Духовної людини і соціокультурологіч-
ним тенденціям сьогодення.

Заступник завідувача кафедри до-
цент Йосип Ситник додав, що мета 
семінару — окреслити нішу наймолод-
шої кафедри у Львівській політехніці і 
в ІНЕМ, тобто напрям наукових дослі-
джень, напрям підготовки фахівців, ви-
значити стиль, методику викладання, 
відповідати сучасним тенденціям рин-
ку, щоб студенти завжди були озброєні 
передовим досвідом і передовими 
технологіями, що притаманні сучас-
ному ринку праці і бізнес-середовищу. 
Він, зокрема, підкреслив, що кваліфі-
кований менеджмент повинен бачити 

працівника як індивідуальність, а не 
лише як фахівця. А потім тезово ви-
окремив 17 проблем, які виникають 
при намаганні деяких керівників дбати 
передовсім про добробут компанії, 
забуваючи про інтереси працівників. 
На думку доповідача, це надто ризи-
ковано, бо навпаки може призвести 
до втрат.

Усі практики (у семінарі взяло 
участь 10 запрошених гостей) пого-
джувалися з тим, що слід враховувати 
індивідуальність кожного працівника, 
що відповідає філософії Духовної 
людини. Зокрема, начальник відділу 
кадрів Львівської міської ради Галина 
Бордун наголосила, що менеджер із 
персоналу повинен бути всебічною 
людиною, адже ця діяльність є до-
сить непроста, випускник університету 
для такої роботи повинен додатко-
во здобути практику; Галина Даців 
(директор Софт-Серв Університету), 
ділячись досвідом з роботи з персо-
налом, запевнила, що для компанії 
найвартніше — це люди, Софт-Серв 
Університет має мету виховувати собі 
працівників від початкового рівня до 
такого, як потрібно. Як з’ясувалося під 
час обговорення, багато учасників про-
грами „Перший кар’єрний крок“ потім 
не завжди залишаються працювати в 
міській раді, а часто ідуть у Софт-Серв.

Директор ІНЕМ професор Олег 
Кузьмін висловив переконання, що 
невдовзі родинні зв’язки перестануть 
бути визначальним чинником у пра-
цевлаштуванні (наразі таке часом тра-

пляється). Навіть якщо син чи донька 
талановиті, влаштовувати їх „на тепле 
місце“ неправильно, адже тоді вони 
розвиваються в неконкурентному се-
редовищі, наголосив Олег Євгенович.

З цією тезою погодилась і професор 
кафедри менеджменту і маркетингу 
Ольга Мних.

Ще два учасники стали прикладом 
кар’єрного росту випускника ІНЕМ: 
Марта Завербна — учасниця, а тепер 
координатор програми ЛМР „Перший 
кар’єрний крок“; Мирослав Кри-
са — починав рядовим працівником 
Першого українського міжнародного 
банку, доріс до керівника відділення 
Львівської філії.

Якраз на тому, що не слід боятися 
починати з рядової посади, наголо-
шувала менеджер з персоналу ПрАТ 
„Ензим“ Наталія Крук. Адже якщо лю-
дина здібна, вона розвиватиметься й 
підніматиметься по щаблях, а рядова 
посада дає можливість „дорогою до-
гори“ навчатись.

Професор Галина Захарчин підсу-
мувала, що всі учасники семінару — не 
конкуренти, а партнери. Працедавці 
охоче пообіцяли і надалі брати на 
практику та стажування студентів, ви-
кладачів, натомість Галина Миронівна 
заохотила практиків до участи в науко-
вій роботі кафедри.

На зустрічі було наголошено, що 
ринок праці відчуває потребу в фахів-
цях із управління персоналом.

Тетяна ПАСОВИЧ

[СтуДІї]
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Запорука успішного менеджменту —  
бачити цінність фахівця як людини
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У 1872 — 73 роках на хіміко-
технологічному факультеті По-

літехніки навчалося 12 студентів. 
Сьогодні в Інституті хімії та хімічних 
технологій, сформованому у 2001 
році на базі хіміко-технологічного 
факультету і факультету технології 
органічних речовин, навчається 
приблизно 1000 студентів. Тут є 15 
науково-дослідних лабораторій, 
працює три спеціялізовані ради із 
захисту кандидатських і докторських 
дисертацій. За останні 30 років хіміки 
захистили 100 докторських і понад 
700 кандидатських, опублікували 
понад 7500 наукових праць, одержа-
ли майже 800 авторських свідоцтв і 
патентів. Чим живе інститут нині — 
про це говоримо із директором ІХХТ 
Йосипом Ятчишином, його заступни-
ками Володимиром Атаманюком і 
Володимиром Гуменецьким та голо-
вою Ради молодих учених інституту 
Олександром Іващуком.

Добра школа
— У кінці минулого року на конфе
ренції трудового колективу ректор 
Політехніки Юрій Бобало відзначив 
ІХХТ як один із передових у науці. 
Й. Я.: У нас працює 32 доктори наук, 
професори. Правда, середній вік про-
фесорського складу помітно зріс і ми 
докладаємо всіх зусиль, щоб омолоди-
ти його. На цей рік заплановано захист 
5 докторських і близько 15 кандидат-
ських дисертацій.

Хіміки у Політехніці публікують чи 
не найбільше статей у наукових видан-
нях і подають чи не найбільше заявок 
на отримання патентів на винахід, 
активно виступають на міжнародних 
конференціях. Наш інститут єдиний в 
університеті має англомовний журнал 
— „Chemistry & Chemical Technology“, 
який цього року введено до наукоме-
тричної бази даних Scopus. Основна 
заслуга у створенні та просуванні 
видання належить його головному 
редакторові професору Михайлові 
Братичаку. Важливо, що це незалеж-
ний журнал, який не дублює „Вісник 
інституту“. Крім наших, у журналі 
друкуються вчені з Америки, Ізраїлю, 
Мексики, Індії.

— Які наукові напрями розвиваються 
найактивніше?
Й. Я.: Інститут нині об’єднує 12 кафедр. 
Наукова робота спрямована на ство-

рення нових матеріялів і технологічних 
процесів, вдосконалення існуючих тех-
нологій. Найактивніше розвивається 
наука на кафедрі органічної хімії (відо-
ма наукова школа під керівництвом 
професора Станіслава Воронова, яка 
займається синтезом полімерних 
композиційних матеріялів, поліфунк-
ціональних пероксидних сполук). 
Вона потужно співпрацює з вишами 
Америки, Німеччини, має добру базу, 
потужних науковців; за останні роки 
тут захищено 5 докторських і близько 
15 кандидатських дисертацій, „на ви-
ході“ — 2 докторські, кілька кандидат-
ських. Кафедра має приблизно 1,5 млн 
грн. б’юджетного фінансування в рік, 
чимало госпдоговорів.

Потужна наукова школа є на кафедрі 
технології біологічно активних сполук, 
фармації та біотехнології (професор 
Володимир Новіков). Там, зокрема, 
займаються розробкою теоретичних 
основ синтезу нових нітрогено- та 
сульфомісних сполук — потенційних 
субстанцій для створення різних лікар-
ських форм і препаратів з протимікроб-
ною, антивірусною, протипухлинною 
дією. Кафедра також має договори і на-
лагоджену співпрацю з вишами Украї-
ни, а також Болгарії, Польщі, Туреччини, 
Ізраїлю. Тут досить омолодився склад, 
і зараз до захисту готують З докторські 
і з десяток кандидатських дисертацій.

Добре наукова робота проводиться 
і на кафедрі хімічної технології пере-
робки пластмас під керівництвом 
професора Олега Суберляка. Там за-
ймаються термопластичними поліме-
рами, мінеральними композитами. В 
останні роки захищено 2 докторські і 
6 кандидатських дисертацій. У плані 
госпдоговорів непоганою є ситуація на 
кафедрі хімічної технології переробки 
нафти та газу (професор Михайло 
Братичак). 

Деякі кафедри не мають дер-
жавного фінансування і ми мусимо 
подбати про це, а також про поліп-
шення матеріяльно-технічної бази (на 
багатьох кафедрах зроблені ремонти, 
але нове наукове чи навчальне об-
ладнання через брак коштів, на жаль, 
дозволити собі не можемо).

За останні роки ми провели кілька 
конференцій міжнародного рівня. За-
раз кафедра загальної хімії (професор 
Володимир Старчевський) готується 
до масштабного заходу — ХІІІ конгресу 
Звукохімічної асоціяції, який відбудеть-
ся у липні і збере представників 26 
країн. А в листопаді на кафедрі техно-
логії органічних продуктів (професор 
Зорян Піх) відбудеться конференція, 
приурочена сторіччю від дня наро-
дження відомого вченого, колишнього 
завідувача кафедри Дмитра Толопка.

Аргументи „за науку“  

— Доводилось чути добрі відгуки на 
адресу молодих учених ІХХТ. Як вони 
долучаються до життя інституту?
О. І.: У нас сформувався досить гарний 
актив, який долучається до організації 
різних дійств і безпосередньо бере в 
них участь. Це Фестиваль освіти і науки, 
щорічна велика конференція в рамках 
фестивалю Litteris et artibus. Восени 
ми провели чергову конференцію: 
приїхали учасники з усієї України, а 
також поляки і навіть один йорданець. 
Важливо, що нам вдалося підвищити 
поінформованість молодих учених: 
півтора року тому ми ввели електронну 
розсилку, яка дозволяє науковцям ді-
литися важливою інформацією.

— Як залучаєте студентів до нау
кової роботи?
Й. Я.: З другого курсу викладачі почи-
нають приглядатися до студентів. Як 

до професійного свята

„Хімічні зв’язки“ інституту хімії
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мотивуємо? Маємо кілька аргумен-
тів: наука — це можливість отримати 
вищу, іменну, стипендію; перспек-
тива аспірантури (іноді навіть маємо 
конкурс), запорука доброго робочого 
місця. Великого значення надаємо ста-
жуванню за кордоном. Наші, зокрема, 
були в Америці, Тайвані, Німеччині. 
Цього року знову маємо кілька кан-
дидатур. Але це річ неоднозначна, бо 
зазвичай за кордон їдуть найкращі, й 
більшість там осідає. Так, наприклад, 
двоє наших стажерів залишились у 
Швейцарії… Тим часом Україні потрібні 
фахівці. Зокрема, є запити з Бердян-
ська, нафтопереробних підприємств 
на півдні країни (Одеса, Херсон). Инше 
питання, що туди ніхто особливо не 
прагне їхати. То ж в основному забез-
печуємо Західний реґіон. Але загалом 
наші випускники працюють у всьому 
колишньому Союзі, обіймають високі 
пости в Україні, Росії (Тюмень, Сургут).

Що змушує хвилюватись

— Як пропагуєте хімію серед потен
ційних студентів?
В. Г.: Профорієнтаційну роботу треба 
проводити якнайраніше, наприклад, 
у 8-9 класах, коли діти починають ду-
мати про майбутнє. Тоді буде ефект. Я 
разом із директором ІННЦПКО Полі-
техніки Олександром Захар’яшем був 
у навчальних закладах, на ярмарках 
кар’єри в багатьох західноукраїнських 
містах. Підтримуємо зв’язок з учителя-
ми хімії, вони привозять до нас учнів, 
ми проводимо безплатні консультації 
для абітурієнтів — це дає їм змогу 
краще підготуватись до ЗНО та озна-
йомитись із Політехнікою.

— Ваші колегифізики скаржаться 
на непідготовленість школярів з 

основних технічних дисциплін. Поряд 
з тим кількість годин фізики у виші 
„урізали“. А яка ситуація з хімією?
Й. Я.: Ситуація не зовсім добра, пере-
довсім через існуючі стандарти вищої 
освіти, які часто є необґрунтовані. На-
приклад, у стандарті з екології до міні-
муму зведено такий базовий предмет, 
як аналітична хімія. На якість навчання 
негативно впливає і прив’язаність 
викладацького штату до кількости 
студентів: страх скорочення змушує 
викладачів поблажливіше ставитись 
до студентів.

Цьогоріч нам зменшили набір — зі 
100 до 80 — на такий важливий напрям 
як хімічна технологія. На инші напря-
ми також позрізали по 5 — 10 місць. 
Шкода, що не маємо тіснішого зв’язку 
з коледжами, зокрема в Калуші, — це 
дало б змогу забезпечити неперервну 
і системну підготовку висококваліфіко-
ваних спеціялістів. Крім того, численні 
київські виші перехоплюють нам по-
тенційних студентів. Всі ці нюанси 
змушують нас хвилюватися за набір.
В. А.: Ще один негативний момент, 
який відганяє від нас вступника-
„середняка“, — зарахування до вишу у 
три етапи: воно дозволяє на першому 
етапі рекомендувати до зарахування 
тільки ту кількість студентів, яка перед-
бачена планом набору. Тобто, якщо 
маємо 20 місць, а подано сто заяв, до 
зарахування буде рекомендовано пер-
шу двадцятку, а тим часом п’ятдесятий 
і тим більше сотий, боячись, що черга 
до нього так і не дійде, тікає в инший 
виш, де його приймуть негайно. Тим 
часом у низці навчальних закладів, де 
навчання поставлено на комерційну 
основу, про його якість дбають мало.
О. І.: При тому, що, можливо, за-
гальний рівень студентів не такий 
високий, як би хотілось, у нас багато 
талановитих і достойних студентів. 
Вони їздять на олімпіяди, виборюють 
призові місця. Тобто хто хоче і може, 
той вчиться. Можливо, дехто потребує 
особливого підходу — просто треба 
знайти, як його зацікавити і заохотити. 
Намагаємося зробити навчання зруч-
ним і цікавим. Скажімо, наші студенти 
мають доступ до багатьох матеріялів 
в інтернеті; якщо не помиляюсь, по-
ловина електронних навчальних по-
сібників у віртуальному навчальному 
середовищі — хімічні.

P.S. Співрозмовники „Аудиторії“ 
вітають усіх працівників ІХХТ і 
студентів — майбутніх хіміків — із 
професійним святом!

Ірина ШУТКА

коротко

Львівська політехніка піднялась на 
одну сходинку у рейтингу вищих нав-
чальних закладів „Компас-2012“. В 
оприлюднених Міністерством освіти 
і науки, молоді та спорту результатах 
університет посідає четверте місце 
серед 232-х українських вишів. Очо-
лили рейтинг київські виші.

Науковцеві Львівської політехніки 
присуджено Державну премію 
україни в галузі науки і техніки 
2011 року. Доктора технічних наук, 
завідувача кафедри напівпровід-
никової електроніки університету 
Анатолія Дружиніна відзначено у 
складі авторського колективу за 
роботу „Мікроелектронні датчики 
нового покоління для інтелектуаль-
них систем“. Про це йдеться в Указі 
Президента від 18 травня 2012 року.

Серед відзначених державними наго-
родами україни з нагоди Дня науки — 
випускник Політехніки. Директора 
Головної астрономічної обсерваторії 
Національної академії наук України, 
доктора фізико-математичних наук 
Ярослава Яцківа нагороджено орде-
ном „За заслуги“ І ступеня.

16 травня у приміщенні освітнього 
центру „Еколенд“ (вул. Плугова, 
12) відбулась презентація нового 
освітнього проєкту. Водночас було 
підписано договір про співпрацю 
між освітнім центром „Еколенд“ — 
початкова школа, дошкільний за-
клад, позашкільна освіта (директор 
Галина Брегін), Львівською акаде-
мічною гімназією (директор Леся 
Юхман), Національним університе-
том „Львівська політехніка“ (ректор 
Юрій Бобало). 

З тестувань із хімії 15 травня в 
україні розпочалося зовнішнє не-
залежне оцінювання. Спостерігачі 
Громадянської мережі „Опора“, які 
в перший день вели спостереження 
на 7 пунктах тестування, відзна-
чили якісну організацію процесу 
ЗНО: доб ре облаштовані місця для 
учасників тестування, наявність 
вказівників до авдиторій та рекреа-
ційних зон, налагоджений механізм 
пропуску абітурієнтів на пункт тесту-
вання. Водночас порушення з боку 
абітурієнтів залишилися такими ж, 
як і минулого року: використання 
мобільних телефонів, шпаргалок.

За матеріялами інформаґенцій
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Цьогорічні четвертокурс-
ники, готуючи свої дипломні 
проєкти, пройшли тритиж-
неву практику на заводі 
„Електронпобутприлад“, 
де не лише ознайомилися 
з виробничим процесом, а 
й спробували себе в ролі 
робітників, працюючи на 
різних робочих місцях, по-
бачили процес виготовлен-
ня всіх частин електричних 
машин. Це, звичайно, по-
зитивно вплинуло на під-
готовку проєктів. Про що 
свідчили впевнені доповіді 
Ігора Бойка, Андрія Біщаню-
ка, Михайла Буфана, Сергія 
Ришка, Дмитра Кравця та 
инших. Однак, коли прискі-
пливі члени ДЕКу, який очо-
лював колишній випускник 
кафедри, а нині керівник 
Західного реґіону компанії 
„Шнайдер Електрік — Укра-
їна“ Ігор Сметана, „засипа-
ли“ хлопців додатковими 

запитаннями, їм довелося 
трохи попітніти.

Як зізнався Андрій Бі-
щанюк, перед захистом він 
дуже переживав, але зумів 
себе опанувати, заспокоївся 
і, користуючись креслення-
ми на трьох листах ватману, 
впевнено розповідав про 
двигун постійного струму 
змішаного збудження.

— Захист дипломних 
проєктів спеціяльности 
„електричні машини і апа-
рати“ тривав два дні, — роз-
повідає завідувач кафедри, 
декан базової вищої освіти 
професор Василь Ткачук. 
— До нього студенти під-
готувалися добре. Хотів 
би відзначити дипломний 
проєкт Віталія Шніцара. Хло-
пець розробив колекторний 
двигун постійного струму 
для приводу колеса міні-
господарського комплексу. 
Ми маємо угоду з Дніпро-

петровським КБ „Півден-
не“, тож власне для нього 
розроблено цю машину 
для прибирання придворо-
вої території (обстригання 
газонів, живоплоту, при-
бирання снігу, поливання 
тощо). Напередодні захисту 
Віталій здобув третє місце 
на Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових 
робіт і на Всеукраїнській 
студентській олімпіяді за на-
прямом „Електромеханіка“. 
Можна відзначити також 
відмінні проєкти Мирона 
Васишака, Андрія Канціра, 
Василя Вовка, Михайла Бу-
фана, Мирона Васишака, 
Павла Гадуп’яка. Студенти 
готували реальні дипломні 
проєкти, які після незначної 
доробки можуть бути впро-

ваджені у виробництво. 
Сумлінно підготувався до 
захисту студент із Марокко 
Кадімі Файсал. Хлопець до-
бре знає українську мову, 
предмет, що стосується його 
фахової підготовки. Серед 
тих, що захищалися, є один 
студент-екстерн, який теж 
отримав „добре“.

Захист дипломних про-
єктів спеціяльности „елек-
тропобутова техніка“ від-
бувся дещо швидше. Із гру-
пи з шести осіб один студент 
роботи не представив. Як 
відзначає завідувач кафе-
дри, результати в цій групі 
трохи гірші. За результата-
ми захисту, в магістерці на 
б’юджетній основі навча-
тиметься сім студентів, на 
комерційній — один.

У 105-й авдиторії, залі для рисунку, 
функціонує виставка натюрмортів 

студентів кафедри дизайну та основ 
архітектури ІАРХ Львівської політех-
ніки. Експозицію імпровізованого ви-
ставкового простору відкриває один із 
ескізних варіянтів хоругви-штандарту 
старшого викладача кафедри Василя 
Кузміча, який зараз розробляє їх для 
кожної кафедри свого інституту.

Вже другий рік поспіль старші ви-
кладачі кафедри ДОА Віолетта Радом-
ська та Іванна Бичковська організову-
ють виставку-перегляд поточних робіт 
студентів-дизайнерів другого курсу 
з предмету „Живопис“, які ваблять 
око своєю багатоколірною палітрою, 
цікавою технікою виконання.

— Перед студентами стояло досить 
складне завдання: відтворити холод-

ну і теплу гами в постановці неживої 
натури, інтер’єрне середовище і на-
тюрморт в інтер’єрному середовищі, 
— говорить Віолетта Радомська. — Як 
свідчить ця експозиція, студенти зу-
міли передати академічну методику 
постановки, яскраво представивши 
(що дуже важливо для дизайнерів) 
декоративну форму подачі. Натюрмор-
ти були для всіх однакові, адже нам 
хотілося довідатися, наскільки творчо 
і в різних форматах студенти зуміють 
показати своє вміння трансформувати 
рисунок. Найважливішим у їхніх робо-
тах є завдання декоративне: у площин-
ному форматі передати реалістичні 
предмети. Для дизайнера — це перша 
сходинка до вміння формотворити, 
реалізовувати свій задум. Саме тому 
такі виставки-перегляди користують-
ся великою популярністю студентів-

першокурсників: вони реально бачать, 
як їхні колеги вже на другому курсі по-
чинають творчо мислити. Крім цього, 
у наш технологічний, комп’ютерний 
час дуже важливо побачити ориґінал, 
подивитися, як працював пензель, які 
барви перенесено на папір. Цікаво, що 
ці фондові роботи розташовані в тому 
середовищі, де студенти працюють, 
творять у реальній, живій мистецькій 
„кухні“. 

На думку Віолетти Радомської, ця 
виставка — не просто показ спільної 
роботи викладачів і студентів. Це 
швидше методичний наочний мате-
ріял для наступних курсів і для самих 
студентів, адже це перша нагода по-
бачити свою роботу у виставковому 
форматі.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

підсумки навчального року

Мистецька „кухня“ у виставковому форматі

дипломні проєкти

До захисту бакалаври підготувалися добре

На кафедрі електричних машин ІЕСК Львівської полі-
техніки 11 травня завершився захист бакалаврських 

дипломних проєктів із напряму підготовки „Електроме-
ханіка“. Перед поважною державною екзаменаційною 
комісією 11 доповідачів намагались довести, що чотири 
роки навчання у Політехніці не минули даремно.
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наш календар
24 травня — Вознесіння Господнє.
24 травня — День слов’янської 
писемности і культури.
26 травня — День працівників 
видавництв, поліграфії та книго-
розповсюдження. 
27 травня — День хіміка. 

Пам’ятні дати
24.05.1742 — помер у Яссах (Мол-
дова) гетьман Пилип Орлик.
24.05.1844 — Самюель Морзе 
вперше у світі передав елек-
тричним способом телеграфне 
повiдомлення на вiдстань 65 км.
24.05.1881 — народився Олек-
сандр Богомолець, український 
фізіолог, академік.
24.05.1882 — народився Кирило 
Стеценко, відомий український 
композитор, дириґент i громад-
ський дiяч.
24.05.1912 — народився Михайло 
Стельмах, український письмен-
ник.
24.05.1940 — у Вашинґтонi ство-
рено Український Конґресовий 
Комiтет Америки.
24.05.1942 — помер Іван Горба-
чевський, український біохімік, 
гігієніст та епідеміолог.
24.05.1964 — зловмисний пiдпал 
вiддiлу українiки Бiблiотеки 
Академiї наук УРСР.
25.05.1709 — росiйськi вiйська 
зруйнували Чортомлицьку Сiч.
25.05.1926 — у Парижi більшо-
вицький аґент убив Симона Петлю-
ру, Головного Отамана військ УНР.
27.05.1929 — народився Роман 
Іваничук, український письменник, 
автор історичних романів „Маль-
ви“, „Манускрипт з вулиці Руської“, 
„Четвертий вимір“, „Орда“.
28.05.1916 — помер Іван Франко, 
геніяльний український письмен-
ник, учений, політичний i громад-
ський діяч.
29.05.1878 — народився Петро 
Карманський, український поет-
модернiст, автор збірок „З теки 
самовбивці“, „Ой люлі, смутку“, пе-
рекладач „Божественної комедiї“ 
Данте Аліґ’єрі.
30.05.1651 — відбулася битва 
під Берестечком між польською 
армією та козацьким військом під 
проводом Б. Хмельницького.
30.05.1778 — помер Вольтер (Марі 
Франсуа Аруе), французький пись-
менник, філософ, історик, діяч фран-
цузького Просвітництва XVIII ст.
30.05.1887 — народився Олек-
сандр Архипенко, відомий укра-
їнський скульптор i живописець.
30.05.1923 — у Празі засновано 
Українське історико-філологічне 
товариство на чолі з Дмитром 
Антоновичем.

У травні українці святкують День ге-
роїв. Ми спробували знайти зако-

номірність, чому це свято відзначають 
у травні. На нашу думку, арґументами 
можуть слугувати ті факти, що саме 
цей весняний місяць найбагатший ви-
значними датами в українській історії.

Так, 1 травня 1638 р. гетьман Остря-
ниця розгромив поляків під Голтавою, 
2 травня 1848 р. — у Галичині створено 
Головну Руську Раду — першу політичну 
організацію для оборони прав україн-
ського народу.

4 травня 1744 р. Олекса Довбуш здо-
буває Богородчанську фортецю — оплот 
тих, хто обкладав поборами підгірян, 
5-го 1900 р. у с. Завалля, біля Снятина, 
створено молодіжне товариство „Січ“, 
яким керував Кирило Трильовський. 
Згодом товариство переросло у потужне 
військо (УСС).

6 травня 1648 р. військо Б. Хмель-
ницького розгромило польські полки під 
Жовтими Водами.

9 травня 1890 р. на Полтавщині на-
родився Кирило Осьмак, якого у 1944 р. 
обрали Президентом Української голов-
ної визвольної ради.

10 травня 1879 р. у Полтаві народив-
ся Симон Петлюра, Головний отаман 
військ Української народної республіки, 
державник і Голова Директорії УНР. 25 
травня 1926 р. Петлюрі обірвав життя 
С. Шварцбарт.

12 травня 1915 р. Українські Січові 
Стрільці перемогли на горі Маківці.

16 травня 1648 р. козацтво Б. Хмель-

ницького розбило сильне польське 
військо під Корсунем.

Того ж дня 1954 р. розпочалося 
40-денне повстання політв’язнів у кон-
центраційному спецтаборі Кінгір (Ка-
захстан). Нескорених українок (а їх біль-
шість — до 500 осіб) розчавлено танками.

22 травня 1861 р. відбулося урочисте 
перепоховання Т. Шевченка на Чернечій 
горі біля Канева.

22 травня 1979 р. Україна прощалася 
з видатним композитором Володими-
ром Івасюком, який загинув за досі не 
з’ясованих обставин.

23 травня 1924 р. у Києві чекісти 
замордували основоположника модер-
ного українського націоналізму слобо-
жанина Миколу Міхновського, а такого 
ж дня 1938-го у Роттердамі підступно 
вбито голову Організації українських 
націоналістів Євгена  Коновальця.

1942 р. Постановою ІІ Великого Збору 
ОУН день 23 травня затверджено Днем 
Героїв Революції.

31 травня 1944 р. перемогою УПА 
завершилися важкі п’ятитижневі бої з 
великим угрупуванням банд червоних 
партизанівм. Командував чорноліськи-
ми куренями Василь Андрусяк — „Ґре-
гіт“, „Лицар золотого хреста“.

Ми проминули в переліку ще чима-
ло визначних дат з історії українського 
національно-визвольного руху та його 
видатних діячів, але навіть того, мабуть, 
достатньо, щоб саме цього весняного 
місяця вшановувати своїх героїв.

Олег СЕМЕНИШИН

21 травня журналістові Георгію 
Ґонґадзе виповнилося б 43 роки.

Журналіст, засновник і перший ре-
дактор інтернет-видання „Українська 
правда“ Г. Ґонґадзе, відомий критич-
ними виступами щодо влади, зник 16 
вересня 2000 року. Нині в Печерському 
райсуді Києва триває процес допиту 
свідків у кримінальній справі за звину-
ваченням екс-начальника департаменту 
зовнішньої розвідки МВС Олексія Пукача 
у вбивстві журналіста.

У день народження Георгія його дру-
жина, журналістка Мирослава Ґонґадзе 
написала для УП: „Україна, за яку ти був 
готовий і віддав своє життя, продовжує 
жити без надії. Від твоєї смерті країна 

пішла по третьому колу спіралі, яка 
веде у нікуди. Ті ж обличчя у політиці, 
така ж безвихідь у суспільстві, і така ж 
зневіра і невіра людей у свої сили. Оди-
ниці сміливців губляться у масі слабких, 
розчавлених та пристосуванців. І поки 
кількість тих, хто готовий не миритись, 
не збільшиться, а маса розумних, але 
слабких не набереться сили, марно спо-
діватись на якісь зміни. Нам потрібно 
більше таких, як ти. Сьогодні кожен, 
перш за все для власного добра, мусить 
нарешті вирішувати не з позиції страху, 
а з позиції відваги. Саме тому кожен 
мусить зробити бодай маленький, але 
крок, щоб змінити своє життя і життя 
навколо себе“.

І. Ш.

пам’ять

Чому травень — місяць героїв?

„Нам потрібно більше таких, як ти“
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У травневі дні, коли ми 
вшановуємо 151 роко-

вини перепоховання Коб-
заря, розповім про місци-
ну у Львові, про яку мало 
хто знає, але де Шевченко 
у різний спосіб присутній. 

Кімната-музей Тараса 
Шевченка не є ні частиною 
екскурсійних маршрутів, ні 
популярним серед львів’ян 
місцем, проте прекрасно 
пасує Львову. Знаходить-
ся вона в центрі міста (на 
вулиці Коперника, в при-
міщенні Палацу мистецтв), 
невеличка і камерна, але 
тут тебе завжди привітно 
зустрінуть та знайдуть час 
на розмову або й навіть 
дискусію.

Ця кімнатка є музеєм 
Тараса Шевченка в усіх 
сенсах цього слова. Датою 
заснування музею можна 
вважати 1997 рік, коли 
тодішній директор Палацу 
мистецтв Роман Наконеч-
ний вирушив у мистецьку 
експедицію місцями Тараса 
разом із групою львівських 
художників. Власне їхні 
роботи і стали першими 
експонатами й розмісти-
лися у трьох кімнатках на 
другому поверсі Палацу. 
А далі, як то часто буває, 
хтось вишивку якусь з дому 

приніс, хтось — давні ви-
дання Тараса Шевченка, 
хтось статуетку витяг із 
шафи — і так мало-помалу 
розрісся музей. Його екс-
позиція, яка вся не може 
вміститися в стінах музею, 
постійно змінюється. На 
третьому ж поверсі Палацу 
мистецтв знаходиться бі-
бліотека, основну частину 
якої, звісно, становлять 
книги Кобзаря, видання 
про нього та на шевченків-
ську тематику. Окрім цього, 
є книги мистецького спря-
мування, історична, духо-
вна література, українська 
та зарубіжна класика. Осо-
бливо вартісні — україно-
мовні закордонні видання, 
деякі з них датуються ХІХ 
століттям.

Працівники музею зай-
маються пошуковою, на-
уковою та просвітницькою 
діяльністю. Важливим здо-
бу тком наукового спів-
робітника музею Зеновії 
Філіпчук є ї ї дослідження 
літературної Шевченкіяни 
міжвоєнної Праги, що дало 
поштовх до реалізації ново-
го проєкту — повернення 
забутих імен українських 
еміґрантів на Батьківщину. 
Так було перевидано збір-
ку Софії Будко „Українське 
небо повниться“, яка ви-

йшла в Празі 1938 року. 
Останнє оповідання у ній, 
що й дало назву збірці, 
власне про Тараса Шев-
ченка. Також видано збірку 
„Молітесь Богові одному, 
молітесь правді на землі“, 
куди ввійшли вірші поетів 
„Празької школи“, і книгу 
Петра та Пилипа Терпил 
„Ґете і Шевченко“ —  у ме-
жах відзначення 200-річчя 
від дня народження Коб-
заря.

Музей об’єднує сво-
їм духом та аурою вчите-
лів, науковців, викладачів 
львівських вишів, людей 
мистецтва і культури. Цьо-
го року у всеукраїнському 
журналі „Українська мова 
та література в сучасній 
школі“ розпочато публі-
кацію результатів такої 
роботи статтею Петра Іва-
нишина. До друку готують 
праці (роботи) Тараса Са-
лиги, Ірини Ключковської 
та инших науковців.

Важливим завданням 
музею є гуртування на-
вколо себе як педагогів, 
так і молоді. Тут постійно 
відбуваються „Зустрічі у 
Кобзаревій світлиці“ з ху-
дожниками, котрі брали 
участь у мистецьких ман-
дрівках місцями Тараса. 
Спільно зі Львівським об-
ласним товариством імени 
Олени Теліги відбуваються 
вечори „Їхнім учителем був 
Шевченко“. Частими гос-
тями музею є молодь, що 
навчається на філологічних 
і мистецьких напрямах, та 
учні шкіл. На базі музею 
працює гурток для шко-
лярів старших класів, де 
вони мають змогу не тільки 
покращити знання з україн-
ської мови, а й займатися 
науково-дослідницькою 
роботою в галузі шевчен-
кознавства.

Про буденне життя му-
зею розповідає Зеновія 
Філіпчук:

― Здебільшого прихо-
дять гості Львова, зокрема 
й зі Східної України. Люби-

мо з ними спілкуватися, 
адже у них часто не зовсім 
правильне уявлення про 
Захід, Галичину, Україну. 
Дехто, переступаючи поріг 
музею, має упередження, 
інколи навіть недовіру. Ми 
намагаємося толерувати ту 
межу, яка може між нами 
виникнути. У ході розмови 
люди відкриваються. Ось 
недавно відвідали нас троє 
чоловіків із Донецька, які 
розмовляли російською. 
Побачивши портрети Бан-
дери і Шухевича в нашій 
бібліотеці, один мене пи-
тає: „Как это узнать правду 
о Бандере? У нас про это 
всякое говорят…“ За такий 
короткий час я не змогла 
всього розказати, та на 
полиці у нас лежали кни-
жечки о. Ігора Царя, які він 
нам спрезентував, і я їм 
подарувала цю книжечку 
зі словами „Будете їхати в 
потязі, прочитайте, дізна-
єтеся багато нового“.

Тим же, хто перед від-
в і д ин а м и му з е ю хо ч е 
більше дізнатися про ньо-
го, радимо завітати на 
його веб-сторінку http://
kobzarmuseum.org.ua. І не 
забуваймо, що генії не жи-
вуть у музеях, вони живуть 
насамперед у пам’яті і серці 
кожного.

Орест КОНДРАТОВИЧ

кімната-музей

Тарас Шевченко по-львівськи
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Упродовж усього остан-
нього місяця весни 

християнські церкви за-
кликають до особливого 
вшанування Діви Марії, 
хоч упродовж місяця не-
має великих Богородич-
них свят.

„Маївки“
Особливим моїм дитячим 
спогадом є маленька, від-
новлена після зруйнування 
більшовиками, сільська 
капличка на роздоріжжі. 
У травні щовечора там 
збиралися старенькі жін-
ки з усієї околиці на мо-
лебень до Богородиці. 
Староруські слова з давно-
друкованих молитовників 
при свічках звучали напів 
таємничо. Мені — ще зо-
всім малій школярці до-
водилося немало вечорів 
дослухатися, щоб відгада-
ти, що ж можуть означати 
деякі зі співаних висловів 
сучасною мовою. Після 
щоденних весняних робіт 
молитва починалася пізно: 
близько 22 — 23 години 
вечора. Була вона подякою 
за весняний день, що рік 
годує, і проханням. Бабусі 
перебрали цю традицію 
від своїх бабусь і мате-
рів, а в 1965 році берегти 
ї ї закликав навіть Папа 
Павло VI.  Цими днями 
львівські церкви також 
запрошують на щовечірні 
молитви.

Традиція травневих від-
прав до Богородиці давня. 
Свого часу вона сприя-
ла християнізації народ-
них язичницьких звичаїв 
зустрічання літа і навіть 
успадкувала назву обрядо-
вих пісень Клечальної (Зе-
леної) неділі — „маївки“.

Шляхи до Марії

Вшановувати Пресвят у 
Діву щоденними молеб-
нями у храмах — не єдина 
можливість долучитися 
до відзначення ї ї місяця. 

Давньою християнською 
традицією є паломництво 
до місць об’явлення святих 
або туди, де зберігаються 
їхні чудотворні ікони. Се-
ред травневих прощ уже 
традиційними є молодіж-
ні. Багато років поспіль від-
бувається молодіжна піша 
проща до Святоуспенської 
Унівської лаври (с. Унів, 
Перемишлянський район, 
Львівська область), де збе-
рігається чудотворна ікона 
Богородиці. Вона почина-
ється зі Львова від церкви 
святого Архистратига Ми-
хаїла Студійського Уставу 
(УГКЦ) і триває, зазвичай, 
два дні. У третю неділю 
травня прочани урочисто 
відзначають свято ікони 
Унівської Богородиці, хоч 
храмовий празник у Лав-
рі припадає на 28 серп-
ня, Успіння Діви Марії, і 
також щороку знамену-
ється великою прощею. 
Цьогоріч свій молитовний 
шлях з 18 до 20 травня 
галицька молодь здолала 
дев’ятнадцятий раз. Він 
був присвячений 120-літ-
тю від Дня народження 
Йосипа Сліпого, а в дорозі 
паломники роздумували 
над темою покликання 
мирян. Символічно, що й 
погода ніби залежала від 
наближення до святого 
місця: з кожним десятком 
кілометрів ставало відчут-
но тепліше.

Якщо не вдалося піти 
до Унева або 19 травня 
до Крехова (Жовківський 
район), де в старовинному 
василіянському монастирі 
зберігається чудотворна 
ікона Крехівської Богоро-
диці, то є й инші піші прощі 
до місць, де зберігаються 
чудотворні ікони Матері 
Божої. Можна сміливо пла-
нувати паломництво май-
же на кожне Богородичне 
свято: у неділю всіх святих 
до Жидачева (Жидачівська 
чудотворна ікона), у липні 
до Стрия (Ліська ікона), у 
грудні до Червонограда 

(Кристинопільська ікона), 
на Благовіщення до Туч-
ного (Перемишлянський 
район, Тучнянська іко -
на), на початку травня до 
с. Грушів (Дрогобицький 
район, Грушівська ікона)… 
Недалеко від Львівщини й 
Почаїв та Зарваниця. Най-
частіше кожна ікона, крім 
переказів і свідчень про 
чуда, здійснені за ї ї посе-
редництвом, має за собою 
ще й цікаву кількавікову 
історію. А відтак кожен об-
раз і кожен монастирський 
комплекс — великий куль-
турний і духовний скарб 
нашого народу.

Листи від Бога

Мріючи про море і  за-
кордонні тури бодай на 
вихідні, не часто задуму-
ємося, що маємо такі ці-
каві туристичні й релігійні 
маршру ти: величезний 
перелік чудотворних ікон, 
поряд осяяні Божою благо-
даттю місця — старовинні 
монастирі в Крехові, Уневі, 
Зарваниці, Почаєві, Підка-
мені, Гніздичеві… Знаково, 
що більшість чудотворних 
ікон — зображення Матері 
Божої. 

― У всіх слов’янських 
країнах з прийняттям хрис-
тиянства зростає особлива 

набожність до Богороди-
ці. Ментальність слов’ян 
характеризує надто емо-
ційне переживання віри. 
Зрештою, як і сприйняття 
світу. Мабуть, тому наші 
предки рідко йшли на ко-
гось війною. Щодо чудот-
ворних ікон, то в кожному 
часі Бог давав знаки чи то 
поодиноким людям, чи ці-
лим народам. Об’явлення 
Богородиці, чудотворна 
сила Її ікон також є проява-
ми діялогу Бога з людьми. 
Наш народ мав і має ве-
лику набожність до Пре-
чистої Діви Марі ї, тому 
чудотворних ікон багато. 
Образ Богородиці як Ма-
тері і Покрови завжди був і 
надалі залишається близь-
кий кожній людині, яка 
потребує по-особливому 
пережити Боже милосердя 
та любов, — пояснює цю 
особливість нашого краю 
керівник серпневих прощ 
до Унева Юстин Бойко, 
ієромонах Студійського 
уставу.

Попри найважливіший 
духовно-релігійний ви-
мір, прощі допомагають 
молодим людям зрозуміти 
себе і своє покликання, 
знайти друзів-однодумців, 
а часто — зустріти кохання 
всього життя.

Анна ГЕРИЧ

християнські традиції

Травень Божої Матері
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У травні у Львові перебував болгар-
ський експерт ЮНЕСКО-ІКОМОС 

(Міжнародна рада з питань пам’яток 
і визначних місць) Тодор Крестев. 
Метою візиту европейського експерта 
була планова перевірка (проводиться 
що два роки) збереження історичних 
пам’яток, які належать до Списку сві-
тової спадщини ЮНЕСКО.

Про значення цього інспектування 
та основні питання, які обговорювали з 
експертом, розповів президент Благо-
дійного фонду „Збереження історико-
архітектурної спадщини міста Львова“, 
голова ЛОО Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури, 
віце-президент Українського національ-
ного комітету ІКОМОС Андрій Салюк:

— Такі інспекції передовсім спрямо-
вано на перевірку того, чи є результати 
зауважень і рекомендацій попере-
днього інспектування, а також огляда-
ють загальну ситуацію і відповідність 
до загальних вимог ЮНЕСКО щодо 
збереження культурної спадщини. 

У Львові Тодор Крестев був уперше, 
тому підійшов до аналізу надзвичайно 
скрупульозно і докладно, намагаючись 
цілісно зрозуміти корені проблемати-
ки міста. Особливо докладно вивчав 
питання генерального планування 
Львова, всієї нормативної документа-
ції місцевого і загальноукраїнського 
рівня. Також европейський експерт 
взяв участь у зустрічі з представниками 
громадських організацій, які займа-
ються пам’яткоохоронною діяльністю, 

та з членами б’юро українського націо-
нального комітету ІКОМОС. Усі зустрічі 
відбувалися у формі діялогу, під час 
якого спільно шукали раціональне 
вирішення і шлях для дальшого руху.

Після обговорень дійшли до кіль-
кох спільних висновків. Зокрема, 
про необхідність усунення колізій у 
чинному законодавстві (деякі закони 
суперечать один одному), вирішення 
проблеми з недосконалими місцеви-
ми нормативними документами (на-
приклад, у генеральному плані міста 
недостатньо чітко зазначені правила 
поведінки на території, яка є об’єктом 
Світової спадщини) тощо.

Обговорювали на зустрічах й орга-
нізаційні питання. Зокрема й те, що, 
незважаючи на існування у Львові 
міського Управління охорони історич-
ного середовища і обласного Управ-
ління охорони культурної спадщини, 
мусить бути самостійна і незалежна від 
муніципальної влади інституція, яка 
могла би виступати своєрідним „ад-
вокатом“ культурних пам’яток. Міська 
влада наполягає, що всі ці функції по-
трібно віддати на міське управління, 
але контраргументом до цього є те, що 
міське управління цілком підконтроль-
не муніципальній владі і, відповідно, 
не убезпечене від прийняття незаанґа-
жованих рішень. А обласне управління 
не має всіх необхідних повноважень і, 
крім Львова, опікується усією областю: 
це і територіально багато, і є величезна 
кількість об’єктів, які потребують не 
меншої уваги. 

Одним зі способів усунення бага-
тьох проблем може стати відновлен-
ня діяльности Державного історико-
архітектурного заповідника, який одно-
часно став би майданчиком для обміну 
думок і комунікацій і був представником 
Міністерства культури в конкретному 
реґіоні та науковою інституцією, яка за-
ймалась би підготовкою й організацією 
всієї необхідної документації та відсте-
жувала стан збереження пам’яток. 

Серед багатьох инших тем обго-
ворення було питання облаштування 
велодоріжок у центральній частині 
міста. Експерт наголосив, що не можна 
дозволити в центральній частині про-
кладати червоні асфальтні доріжки, 
бо дорога і хідники старого Львова 
з традиційним мощенням бруківки, 
орнаментом, покладанням бордюрів 
теж є елементами пам’ятки. В проєкту-
ванні велодоріжок треба враховувати 
потреби велосипедистів так, щоб вони 
не суперечили концепції збереження 
культурної спадщини. 

З висновками інспектування Тодор 
Крестев доповідатиме на засіданні 
ІКОМОС. Після цього до Міністерства 
культури і до місцевих органів влади на-
дішлють рекомендації, а через два роки 
відбудеться наступне інспектування. 

Надзвичайно важливо, аби у всіх 
рішеннях про збереження наших 
пам’яток було розуміння, що вони на-
лежать не лише території міста, але є 
пам’яткою ЮНЕСКО.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

у фокусі

Збереження Львова — на порядку денному

17 — 18 травня у Львівській 
політехніці проходила між-
народна наукова конфе-
ренція „Книжкова та ру-
кописна культура: історія, 
методологія, джерельна 
база“.

Співорганізаторами кон-
ференції був Центр неза-
лежних історичних студій, 
Інститут історії України НАН 
України, Канадський ін-
ститут українських студій 
Альбертського університету, 
Львівська обласна рада та 
Львівська політехніка.

Учасників та гостей кон-
ференції від імени ректора 
Політехніки привітав про-
ректор Богдан Моркляник, 
наголосивши на важливості 
обраної тематики. 

З привітальним словом 
також виступила дирек-
тор ІГСН Ярина Турчин. Від 
імени голови ЛОДА приві-
тання передав заступник 
начальника Управління з 
питань соціяльно-культурної 
діяльности А. Холявка. 

На пленарних засідан-
нях виступили відомі на-
уковці зі Львова, Вроцлава, 

Праги, Сянока. Протягом 
двох днів тривала робота в 
секціях „Джерелознавство“, 

„Книгознавство“, „Сучасні 
проблеми книгознавства і 
книжкової справи“ та ін.

міжнародна конференція

Науковці обговорили книжкову та рукописну культуру
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Старший науковий співробітник МІОКу Олеся Палінська 
і науковий співробітник Оксана Туркевич взяли участь 

у Всеканадськійм учительській конференції „Бути канад-
цем і залишатися українцем“, яка відбулася в Торонто на 
початку травня.

Організували конференцію Українське національне 
об’єднання, Шкільна рада з Торонто та инші організації. В 
її роботі взяли участь учителі з шести країн, які викладають 
в українських щоденних і суботніх світських та католицьких 
школах українську мову як іноземну. Оскільки в Канаді ви-
користовують підручник МІОКу „Крок-1“ (Українська мова 
як іноземна), то його співробітники представили свої під-
ручники і презентували нову, готову до друку і апробовану 
серед старшокласників навчально-методичну розробку 
„Мандрівка Україною“. 

― Ми поспілкувалися з найкращими фахівцями з ви-
кладання української як іноземної, почерпнули дуже багато 
методичних ідей стосовно розробки курсів і підручників, 
отримали безцінний досвід, адже працюємо з іноземцями 
в Україні і ніколи не працювали з українцями з походження, 
які своєї мови не знають, — ділиться враженнями Олеся 
Палінська. — Тамтешнім учителям потрібні підручники для 

роботи з дітьми, тому ми домовилися з допомогою наших 
педагогів адаптувати свої книжки для дитячого віку. 

Катерина ГРЕЧИН

[•] олеся Палінська і оксана туркевич у колі учасників 
всеканадської учительської конференції

Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діяспорою 

Львівської політехніки 17 травня про-
вів творчу зустріч студентів і викла-
дачів університету та громадськости 
Львова зі Станіславом Лазебником 
— автором понад 30 видань про 
Україну та закордонне українство, 
членом Національної спілки журна-
лістів, Надзвичайним і повноважним 
посланником України.

Станіслав Юхимович презентував 
присутнім свою нову книжку, що нале-
жить до „літератури факту“, — „Роман 
із діаспорою. Історія і сьогодення вза-
ємовідносин“. Досвідчений журналіст, 
дипломат і дослідник відзначив, що 
МІОК — „унікальний заклад у вищому 
навчальному закладі, подібного якому 
нема в Україні. Мені приємно бути у 
Львівській політехніці, яка ввійшла у 
п’ятірку кращих вишів України, тож 
хотів би побажати їй посісти з часом 
найвищу сходинку цього рейтингу“.

У своїй книжці автор спробував 
проаналізувати і дати оцінку склад-
ним проблемам, які переживала 
діяспора у різні роки, про взаємини 
України із закордонним українством 
упродовж ХХ століття. Особливу увагу 
він приділив останньому двадцяти-

літтю — „четвертій хвилі“ еміґрації, 
відсутності системної державної по-
літики щодо використання потужного 
творчого потенціялу українського за-
рубіжжя для розбудови економічно 
розвиненої демократичної України, 
державній політиці щодо діяспори, 
нашим землякам та їхнім нащадкам, 
котрі живуть у різних країнах і най-
більше спричинилися до розбудови 
зв’язків із землею батьків. Станіслав 
Лазебник не оминув увагою свою 
працю у Товаристві зв’язків з україн-
цями за межами України (товариство 
„Україна“), яке свого часу очолював, 
поділився творчими планами на 
майбутнє.

Виступ Станіслава Лазебника ви-
кликав жваву дискусію, в якій взяли 
участь завідувачка відділу історії укра-
їнської міґрації Львівського історично-
го музею Ірена Давид-Трач, заступник 
голови Союзу українок України Рос-
тислава Федак, науковий співробітник 
Інституту народознавства НАН України 
Оксана Годованська, її колега, старший 
науковий співробітник інституту Окса-
на Сапеляк та инші.

Наостанок з нагоди нещодавнього 
75-ліття від дня народження Станіс-
лава Лазебника проректор Львівської 
політехніки Богдан Моркляник вручив 
йому пишний букет білих кал. 

Катерина ГРЕЧИН

творчі зустрічі

Роман з діяспорою: історія і сьогодення

учительська конференція

Бути канадцем і залишатися українцем
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Осередком молоді у Львівській 
політехніці є Колегія і профком 

студентів та аспірантів. Саме ді-
яльність в органах студентського 
самоврядування для багатьох по-
літехніків стає платформою для 
дальшого розвитку як у науці, так і 
в кар’єрі. Діяльність активістів про-
фкому відчутна в багатьох сферах 
студентського життя. Але є чимало 
внутрішньої роботи, яка на перший 
погляд не помітна, але є чи не най-
важливішим етапом у підготовці 
всіх заходів.

—  О к р і м  щ о д е н н о ї  б ’ю р о -
кратичної роботи, ми закладаємо 
динаміку розвитку нашої органі-
заці ї ,  намагаємося с творювати 
сприятливі умови для того, щоб 
народжувалися нові ідеї і в диску-
сійному середовищі нових лідерів 
створювалося щось свіже і цікаве 
для молоді. До прикладу, студенти 
першого курсу — це молодь, яка 
не просто виросла, а народилася 
в незалежній Україні, тобто це вже 
нова генерація з цілком иншою 
свідомістю (така молодь очолює 
профбюро ІГСН, ІЕСК). Загалом ми 
намагаємося, щоб студентськими 
лідерами були люди, які генерували 
б цікаві ідеї такого формату, який 
відповідає попиту сучасної молоді. 
Бо ніколи не може старша людина 
повністю знати і відчувати потреби 
та розуміти погляди студентів, як 
це розуміють самі студенти, — каже 
заступник голови Колегії та про-
фкому студентів та аспірантів Львів-
ської політехніки Юрій Баланюк.

Тон роботі студентського само-
врядування задають старші члени 
організації, які тримають у своєрід-
ному робочому тонусі діяльність 
студентів. Тут уже на початкових 
курсах молодь вчиться працювати 
з документацією (протоколами, 
клопотаннями, рішеннями і т. д.). Ці 
навики будуть дуже корисні в їхній 
подальшій громадській діяльності 
чи кар’єрі. 

— Ми прагнемо, щоб усі моло-
ді члени організації мали досвід, 
були фаховими менеджерами, а не 
просто лідерами за темперамен-
том. Очільники профбюро добре 
вчаться, їхні гуртожитські кімнати 

зразкові, а ставлення до студентів 
є добрим прикладом стосунків. Зви-
чайно, що бувають якісь прогалини, 
але ми їх мінімізуємо, — наголосив 
Юрій.

Ще однією особливістю діяль-
ності студентської Колегії та про-
фкому є те, що вони завжди трима-
ють руку на пульсі студентського 
настрою. І це дає можливість запо-
бігати крокам, які можуть виклика-
ти невдоволення молоді (питання 
виплати с типендій, індексацій, 
ціни на проживання в гуртожитках 
та ин.). 

— Протягом всього навчаль-
ного року ми не раз надсилали 
звернення до влади місцевого 
всеукраїнського рівня через нашу 
організацію та через різні всеу-
країнські студентські об’єднання. 
Завдяки цим зверненням чима-
ло проблем студентської молоді 
вдалося вирішити. Одним із при-
кладів є встановлення роздільних 
перил між проїжджою частиною і 
тротуаром біля головного корпусу 
Політехніки. Це була досить небез-
печна зона, бо тут завжди велике 
скупчення студентів, — зауважив 
мій співрозмовник. 

Зараз сили членів профспілкової 
організації спрямовані на напрацю-
вання схеми відпочинку студентів 
у навчально-оздоровчих таборах. 
Цьогоріч, через зміни в навчально-
му плані, заїзди відбуватимуться 
раніше (про це студентів повідо-
мляли заздалегідь) і їх буде на два 
більше. 

Свою лепту активісти органів 
с т удентського самоврядування 
внесуть і в тимчасове поселення 
вболівальників еврочемпіонату в 
студентські гуртожитки. Члени ор-
ганізації BEST і ті, хто добре володіє 
іноземними мовами, стануть поміч-
никами адміністрації Студмістечка.

— Запорукою успішної діяльнос-
ти організації є узгодження наших 
дій з адміністрацією університету 
на благо Політехніки. І саме таке 
взаєморозуміння сприяє тому, що 
умови навчання та проживання 
студентів є максимально комфорт-
ні, — додав Юрій Баланюк.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Цьогорічна „Ніч музеїв“ у Націо-
нальному музеї-меморіялі „тюрма 
на Лонцького“ присвячена пам’яті 
трагічних роковин акції „вісла“. 
Цій даті приурочено презентацію 
авдіозаписів учасників визволь-
ного руху із Закерзоння, виставку 
світлин та показ документаль-
ного фільму Мирослава Іванека 
„Вогонь і зброя“. Також відвід-
увачам, окрім екскурсії музеєм, 
запропонували прем’єру екскурсії 
„Чотирикутник смерті“ місцями 
довкола музею (через управу гес-
тапо, управління НКВД-МГБ-КГБ 
та „Шталаг-253“ на Цитаделі).

14 — 17 травня в україні відбулися 
відкриті слухання про стан прав 
людини, які провів Постійний комі-
тет Канади з питань закордонних 
справ та міжнародного розвитку, 
представники якого моніторять в 
україні дотримання прав людини. 
Загалом комітет провів кілька 
сесій на теми: вибіркове судочин-
ство, стан бізнес-клімату в Укра-
їні, ситуація із громадянським 
суспільством та правозахисними 
організаціями, розвиток політики 
в Україні, підготовка до майбутніх 
виборів. 

Нещодавно у Києві почав працюва-
ти Музей шістдесятництва (філіал 
Музею історії міста Києва). Три-
валий час громадська організація 
„Музей шістдесятництва“ збирала 
різноманітні матеріяли. Зараз 
є близько 8 тис. одиниць — від 
особистих речей до художніх 
творів, які стали базою першої 
експозиції.

у січні 2013 року в україні масш-
табно відсвяткують 75-річчя з дня 
народження видатного україн-
ського поета, героя україни ва-
силя Стуса на державному рівні. 
Парламент рекомендував Кабінету 
Міністрів у місячний термін ство-
рити оргкомітет із підготовки та 
проведення заходів щодо відзна-
чення ювілею на державному рівні 
75-річчя, передбачити проведення 
капітального ремонту під’їзної 
дороги до рідного села Стуса, 
створити музей поета-дисидента в 
Києві тощо.

За матеріялами інформаґенцій

студентське самоврядування

Платформа для ідей 
і формування особистостей
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Хоча б подумки побувати у цьому 
живописному куточку Франції, 

який надихав багатьох художників 
минулих століть і продовжує нади-
хати й тепер, дає змогу виставка, яку 
з 17 травня до 26 серпня експонува-
тимуть у Національному музеї імени 
Андрея Шептицького.

Виставка „Нормандія в живопи-
сі“ є рідкісною принаймні через дві 
причини — по-перше, ідея зібрати 
воєдино художні твори, які репре-
зентують цей французький реґіон (це 
вдалося завдяки спільним зусиллям 
приватного і державного секторів 
Франції) є ориґінальною, по-друге, 
ті твори переважно є не дуже відомі 
загалу. Ну, і якщо зважити ще й на те, 
що з 30-х років минулого століття і до 
наших днів у Львові не було виставки 
власне французьких художників (ви-
ставлялись лише картини українців, 
які жили і працювали у Франції), то не 
дивно, що на її відкритті, незважаючи 
на певні обмеження у вигляді запро-
шень, людей було до краю.

Коли відчинили двері до експо-
зиційних зал, перед відвідувачами 
виставки постали сумовито-задумливі 
морські краєвиди, зі скелями та сірим 

небом. Але земля північних вітрів — 
це не лише мариністика, це й місцеві 
жителі, які збирають мідії і водорості, 
це яблуневі сади, місто… Її багатогран-
ність відкривається завдяки розмаїттю 
художніх напрямів ХIX століття — ре-
алізму, романтизму, імпресіонізму й 
постімпресіонізму.

Більшість картин — невелико-
го формату, що надає експозиції 
камерности й інтимности. Серед 60 
полотен (половина колекції) є твори 
таких відомих художників періоду 
середини ХІХ — першої половини 
ХХ століття, як Гюстав Курбе, Ежен 
Буден, Шарль Добіньї, Жан Батіст, 
Каміль Коро тощо. Найбільш відомі 
широкій публіці Клод Моне і П’єр 
Огюст Ренуар представлені тут лише 
двома полотнами — „Етрета“ і „Захід 
сонця. Вигляд Гернсі (?)“.

Колекція картин про Нормандію не 
належить жодному музею і побувала 
в різних країнах світу. Перед тим, як 
потрапити до України, її побачили 
латвійці та білоруси. Після Львова ко-
лекція помандрує до Києва. Французи 
ж матимуть українську осінь у Пари-
жі — Лувр прийматиме твори нашого 
видатного скульптора середини XVIII 
століття Івана Георгія Пінзеля.

Ідея розпочати екскурсії в Націо-
нальному академічному драма-

тичному театрі ім. М. Заньковецької 
зародилася ще навесні, адже саме 
28 березня 170 років тому відбуло-
ся урочисте відкриття театру графа 
Станіслава Скарбека й презентація 
першої прем’єри — „Життя як сон“ 
драматурга Ф. Грільпарцера.

Проте навесні заньківчани були за-
йняті підготовкою до вистав, тому пре-
зентацію екскурсійного туру вирішили 
відкласти на літо. Отож, наприкінці 
травня всі охочі зможуть дізнатися 
чимало ексклюзивних фактів із історії 
будівництва театру, котрий на час від-
криття був найбільший в Европі.

Розпочинатиметься екскурсія з 
підвалів, де можна буде оглянути 
фрагменти стін і цегли, залишки печей, 

які колись слугували для обігріву при-
міщення. До екскурсії буде долучено 
перегляд невеличкого фільму про 
мецената театру. Своєрідним ілюстра-
тивним матеріялом до розповідей 
стане виставка тогочасних львівських 
видань.

А в приміщенні Блакитної зали (на 
камерній сцені) — колишня спальня 
Скарбека та його робочий кабінет — 
буде облаштовано міні-експозицію 
з костюмів та елементів декорацій, 
сценографії вистав.

Вартість екскурсії становитиме 
лише 10 грн., триватиме вона близько 
години. Попередній запис на екс-
курсію можна буде здійснити за тел.: 
067-999-48-96 або поцікавитися про 
час її проведення в касі театру.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

у Львові під час Чемпіонату Европи 
з футболу відбудеться масштаб-
ний мистецький проєкт „FаnaRtia.
Фанартія“. Його реалізовуватимуть 
у дні, коли не буде футбольних мат-
чів, у офіційній фан-зоні чемпіонату 
на проспекті Свободи. Кожен день 
проєкту присвячений окремій сфері 
культури: літературі, роковій, етніч-
ній, джазовій і симфонічній музиці. 
Особливо насиченою буде програма 
електронної музики — її виділили 
в окремий блок. Акції триватимуть 
щодня від 11-ї ранку до 2-ї ночі.

торгово-промислова палата Італії в 
україні організовує проєкт Дні Італії, 
в основі якого — виставка сучасних 
італійських художників „Кольорові 
послання з Італії“. Відкриють екс-
позицію у Львові 25 — 27 травня у 
приміщенні Львівської національ-
ної галереї мистецтв. Другий етап 
презентування італійської культури 
проходитиме в Києві, в Центрально-
му домі художника, з 30 травня до 
3 червня.

у Національному театрі опери та 
балету ім. Соломії Крушельницької 
завершують модернізацію акустики 
глядацької зали. Проєкт реалізовує 
Львівська політехніка спільно з 
Гірничо-металургійною академією 
ім. Станіслава Сташиця (м. Краків). 
Після капітального ремонту театру 
в 80-х роках дерев’яну підлогу замі-
нили на залізобетонну й дириґенти 
зауважили, що змінилася акустика. 
Основне ж завдання проєкту по-
лягало в тому, щоб акустика скрізь 
була однакова.

До травневих прем’єр заньківчан до-
далася ще одна — драма за твором 
валерія шевчука у постановці 
народного артиста україни Григорія 
шумейка „вода життя“. Інсценізація 
повісті про відомого музиканта та 
його сім тіток вийшла психологічно 
напружена та сентиментальна. На 
її перших прем’єрах був присутній 
сам автор. А 23 та 24 травня у при-
міщенні театру пройдуть гастролі 
Чернівецького муздрамтеатру імени 
О. Кобилянської. Чернівчани по-
кажуть одну з найгучніших прем’єр 
минулого сезону — хроніку життя 
Івана Миколайчука „Тисяча снопів 
вітру“ і казку для дітей „Як Настуня 
ледь не стала марою“. 

За матеріялами інформаґенцій

екскурсійний тур

Слідами графа Станіслава Скарбека

палітра

Краєвиди Нормандії  
на художніх полотнах
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Добірку публікацій про Олімпійські 
ігри завершуємо розповіддю про 

спортивні досягнення львів’ян на них, 
від середини минулого століття до 
сьогодні.

Продовженням виступу львів’ян 
на олімпійській арені стала їх участь у 
ХV Олімпійських іграх, які відбувалися 
1952 року в м. Гельсінкі. Звідти перші зо-
лоті медалі привезли до Львова гімнасти 
Віктор Чукарин та Дмитро Леонкін. Гім-
наст Віктор Чукарін став героєм ігор ― він 
виграв 4 золоті й 2 срібні медалі, відзна-
чився через чотири роки і в Мельбурні, 
а разом здобув 11 олімпійських нагород 
(7 золотих, 3 срібні і 1 бронзову). Найкра-
щий п’ятиборець світу сімдесятих років 
Павло Ледньов побував на чотирьох 
іграх, де виборов 7 медалей.

У період з 1952 до 1992 рр. 52 
львів’ян виступили у складі збірних 
команд СРСР. Вони здобули 13 золотих, 

14 срібних і 11 бронзових олімпійських 
медалей. Олімпійськими чемпіонами 
стали Віктор Сидяк (фехтування, 1968), 
Петро Король (важка атлетика, 1976), 
Богдан Макуц (гімнастика, 1980).

П’ятиразовий олімпієць веслуваль-
ник Михайло Слівінський здобув два 
„срібла“, тричі на ігри їздив Василь 
Станкович — теж дві срібні нагороди. 
Список срібних призерів продовжує 
Георгій Прокопенко (плавання, 1964), 
Борис Мельник (кульова стрільба, 
1972), Валентина Ковпан (стрільба з 
лука, 1976), Сергій Міндергасов (фех-
тування, 1988), Ростислав Зауличний 
(бокс, 1992). Бронзовими призерами 
ставали Євген Череповський (фехту-
вання, 1956), Ігор Тер-Ованесян (легка 
атлетика, 1960), Юрій Громак (пла-
вання, 1968), Володимир Немшалов 
(плавання, 1968), Віктор Берендюга 
(водне поло, 1988), Микола Смірнов 
(водне поло, 1988).

1996 рік для спортсменів нашої дер-
жави став історичним і знаменним ― 
вони отримали можливість уперше 
виступати на літніх Олімпійських іграх 
під національним стягом. За період 
1996 ― 2008 рр. спортивну честь Укра-
їни на олімпійській арені захищало 40 
львів’ян. У 2004 році в Афінах Ірина 
Мерлені стала першою олімпійською 
чемпіонкою з вільної боротьби у ваговій 
категорії 48 кг. Срібні медалі завоювали 
Андрій Котельник (бокс, 2000) і Андрій 
Стадник (вільна боротьба, 2008). Брон-
зову нагороду в Афінах 2004 року зі 
стрільби з лука отримав Дмитро Грачов.

Загалом, 121 львівський спортсмен 
виступив на літніх Олімпійських іграх, і 
було здобуто 44 нагороди — 15 золо-
тих, 16 срібних і 13 бронзових. Маємо 
надію на успішний виступ наших олім-
пійців і цього літа в Лондоні.

Арнольд ПРОХОРОВ

Майстер спорту, вихо-
ванка Львівської шко-

ли з художньої гімнастики і 
Київської школи Дерюгіних 
Юлія Слободян, аби до-
сягати високих спортивних 
результатів — вона срібна 
призерка етапу Кубка сві-
ту-2008 у групових вправах, 
учасниця Олімпійських ігор 
у Пекіні (восьме місце) — 
мусить жити „правильно“. 
Здоровий спосіб життя для 
неї — це регулярне, ціле-
спрямоване дотримання і 
виконання простих умов.

Умова № 1. Рух. Навіть 
вісім хвилин занять фізкуль-
турою і спортом щодня про-
довжують життя. У процесі 
руху вивільняються гормони 
росту, вироблення яких осо-
бливо скорочується після 
30-ти років. Тому кожного 
ранку я роблю гімнастику 
й бігаю.

Умова № 2. Харчування. 
Зранку випиваю склянку 
води зі соком лимона. На-
даю перевагу молочно-
рослинній дієті. Стежу за 

тим, щоб їжа була поживна, 
насичена вітамінами й мі-
нералами. У мій щоденний 
раціон входять яйця (дже-
рело білка), банани (містять 
калій), чорниця (добра для 
очей), зелень, овочі й фрук-
ти. Люблю грибний суп, 
окрошку та різні салати. З 
м’яса обираю курятину — 
вона містить менше жирів, 
у ній є селен і вітаміни гру-
пи В. А з риби — лосося — 
допомагає знизити рівень 
холестерину, захищає від 
деяких видів раку. Корисно 
їсти все, що готують із цілого 
зерна — коричневий рис, 
хліб, каші. Їм також печінку 
і горіхи, адже у жінок перші 
зморшки з’являються пізні-
ше, якщо вони вживають їх 
регулярно.

Прикладом для наслі-
дування щодо здорово-
го харчування для мене є 
японці. Вони споживають 
дуже багато морепродук-
тів — морської капусти, мо-
люсків, мідій. Правило від 
японців — щодня їсти про-
дукти всіх кольорів веселки.

Умова № 3. Робота. За-
няття, яке приносить як 
моральне, так і матеріяльне 
задоволення, є важливим 
елементом здорового спо-
собу життя.

Умова № 4. Я маю на 
все власний погляд. Живучи 
усвідомлено, значно рідше 
буваю пригнічена і впадаю в 
депресію, ніж ті люди, котрі 
пасивно пливуть за течією.

Умова № 5. Сон у прохо-
лодній кімнаті. Доведено: 
хто спить при температурі 
17 — 18 градусів, довше 
залишається молодий. Річ 
у тім, що обмін речовин в 
організмі та прояв вікових 

особливостей залежить 
також і від температури нав-
колишнього середовища.

Умова № 6. Інтелекту-
альні навантаження. Час 
від часу розгадую кросвор-
ди, граю в колективні ігри, 
які вимагають розумової ді-
яльности, вивчаю іноземні 
мови. Рахую усно, а не лише 
на калькуляторі.

Умова № 7. Комфортні 
психологічні умови. Важли-
во навчитися радіти життю, 
шукати позитив у всьому, 
навіть у дрібницях. Поразки 
треба сприймати як тимча-
сове явище, завдяки яким 
стаєш мудрішою, загар-
тованішою, набуваєш до-
свіду. Я намагаюся більше 
усміхатися, перебувати у 
колі людей із позитивним 
світосприйняттям. Тепер 
займаюсь черліденгом. За-
няття ним і сам колектив, 
у якому знайшла багато 
подруг, створюють мені по-
зитивний настрій.

Записав  
Андрій ЗАЦНИЙ

олімпіяда

Найстаріші спортивні змагання в історії людства

здоровий спосіб життя

Сім простих умов від гімнастки Юлії Слободян
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Горизонтально:
3. Головне місто Тибету, релігійний центр ламаїзму. 5. Укра-
їнський народний танець. 7. Людина, що має міцну будову 
тіла. 8. Будівля для зимівлі бджіл. 9. Легендарний засновник 
Рима, брат Рема. 10. Змішана пара в тенісі. 12. Місто в Росії, 
центр Алтайського краю. 14. В українській міфології дівчина-
утоплениця, що жила на березі річки чи озера і затягала 
людей у воду та залоскочувала їх до смерти. 17. Дочка царя 
Міноса, яка врятувала Тезея. 20. Величезна хижа ящірка, по-
ширена в тропіках Східної півкулі. 22. Пластинка для гри на 
щипкових музичних інструментах, плектр. 23. Знаменитий 
арґентинський футболіст. 25. Початок спортивних змагань. 
26. Водяна рослина з красивими квітками. 29. Основний 
твір К. Маркса. 31. Місто-порт на Півдні Італії, якраз під 
„каблуком“. 32. Підвищена перекладина в нижній частині 
дверей. 33. Щит Зевса, символ заступництва. 34. Старовин-
на метальна зброя у вигляді лука. 35. Дворянський титул,  
нижчий ніж графський. 36. Відросток нервової клітини, 
нейрит. 37. Основний компонент шоколаду.

Вертикально: 
1. Земноводна хвостата тварина. 2. Кругла споруда, пере-
крита банею. 4. Держава у Північній Америці. 6. Тимчасове 
житло гуцульських лісорубів. 7. Колишня назва Астани. 
11. Вступна частина законодавчого акту. 13. Пісня вене-
ціанських човнярів-гондольєрів. 15. Учень університету. 
16. Місце з’єднання електричних проводів. 18. Назва роз-
ділу, підрозділу в газеті, журналі. 19. Гроші, віддані на збе-
рігання до банку. 20. Комп’ютерна бацила. 21. Тимчасове 
літнє приміщення з тканини. 24. Кубинський шахіст, чемпіон 
світу від 1921 до 1927 року. 27. У Стародавніх Афінах орган 

політичної, судової і релігійної влади. 28. Кривий турецький 
кинджал. 29. Небесне тіло, в якому вирізняється голова і 
хвіст. 30. Спеціяльно обладнаний майданчик для змагань 
з кінного спорту.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. Крушельницької
24 травня — „орфей і Еврідіка“ (опера). 18.00.
25 травня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
26 травня — „Набукко“ (опера). 18.00.
27 травня — „Коппелія“ (балет). 12.00; „ріголетто“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр  
ім. М. Заньковецької
27 травня — „Гамлет у гострому соусі“. 18.00.
29 травня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
30 травня — „вода життя“ (прем’єра). 18.00.

Камерна сцена
24 травня — „антігона“ (прем’єра). 19.00.

Львівський драматичний театр  
ім. Лесі українки
26 травня — „І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.
27 травня — „Пригоди невгамовного зайчика та Червоної шапочки“. 

12.00, „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський духовний театр „воскресіння“
24 травня — „Лялька реґґеді Енн“. 11.00; „Коли у світ з’являється 

людина“. 19.00.
26 травня — „Попелюшка“. 14.00; „За двома зайцями“. 18.00.
27 травня — „Лялька реґґеді Енн“. 12.00, 15.00.

Будинок орґанної та камерної музики
19 — 20 травня — Перлини скрипкової музики у супроводі орґану. 

Солісти — Ліля Гратило (скрипка), Надія величко (орґан). 17.00.
26 — 27 травня — Сольні орґанні концерти. у програмі — Бах, 

вагнер, Ліст. Солістка — Надія величко (орґан). 17.00.
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J J J
Оголошення: Шукаю порядного нарече-
ного. Сама відзначаюся важким харак-
тером, зате легкою поведінкою.

J J J
― Кохана,  ти заблокувала наш 
комп’ютер?
― Так.
― І який пароль?
― Дата нашого весілля.
― Але ж я…

J J J
― Тату, а скільки часу потрібно, щоб 

знайти дівчину своєї мрії?
― Дуже багато, синку, але щоб не 

так нудно було чекати на цю зустріч, 
можна за цей час кілька разів одружи-
тися з иншими жінками.

J J J
Песиміст — це людина, котра роз-

гадує кросворд з олівцем у руках; опти-
міст — з кульковою ручкою.
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Колектив кафедри автоматизації теплових 
та хімічних процесів ІЕСК Львівської по-
літехніки висловлює глибоке співчуття 
доценту кафедри Ігору Володимировичу 
Ділаю з приводу тяжкої втрати — смерти

матері.

Колектив кафедри картографії та геопрос-
торового моделювання ІГДГ Львівської 
політехніки зі сумом сповіщає про смерть 
доцента кафедри, кандидата фізико-
математичних наук 

Миколи Дмитровича Йосипчука

і висловлює співчуття рідним і близьким.

експрес-оголошення
вважати недійсними:  
утрачений диплом ВЕ № 004530, виданий Дер-
жавним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Хом’як Оксани Петрівни;
утрачений диплом 12 ДСК № 207040, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Галатюка Юрія Борисовича;
утрачений студентський квиток 
ВК № 07128381, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мицика Назарія Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Вуєк Ірини Ігорівни;
утрачений студентський квиток ВК № 586113, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Бережанської Марії-
Ольги Романівни;
утрачений студентський квиток № 07642983, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Овчарука Максима 
Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Сідельник Оксани Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кравченка Андрія Миколайовича;

утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Маєвської Вікторії Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Венжівської Ганни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Чернишенко Христини-Соломії 
Володимирівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Кандура Олега Остаповича;
утрачений студентський квиток 
ВК № 08386437, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Боднар Марії Миколаївни;
утрачений студентський квиток 
ВК № 08585569, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Фарини Аліни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Левчука Ігора Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Пліщука Михайла Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Пліщук Христини Михайлівни;

Національний університет  
«Львівська політехніка»

ВИЩА ОСВІТА ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 
пропонує випускникам освітньо-кваліфікаційного 

рівня „Бакалавр“ будь-якого напряму підготовки та 
освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст“ чи „Магістр“ 
будь-якої спеціальності здобути вищу освіту за освітньо-
професійними програмами (ОПП) „Спеціаліст“ чи „Ма-
гістр“ з таких акредитованих в університеті спеціальностей 
специфічних категорій:

• якість, стандартизація та сертифікація (ЯСС) ― за 
ОПП „Магістр“ і „Спеціаліст“;
• управління проектами (УПП) ― за ОПП „Магістр“;
• управління фінансовоекономічною безпекою (ФЕБ) ― 
за ОПП „Магістр“;
• адміністративний менеджмент (АДМ) ― за ОПП 
„Магістр“.

Зарахування

Зарахування вступників здійснюється в межах ліцензова-
ного обсягу за конкурсом:
•  на ОПП „Спеціаліст“ ― на підставі середнього бала оцінок 
із додатка до диплома про вищу освіту;
• на ОПП „Магістр“ ― на підставі середнього бала оцінок 
із додатка до диплома про вищу освіту та результатів тес-
тування з іноземної мови і фахових дисциплін.

Умови навчання

Терміни навчання: за спеціальностями ЯСС та УПП — 1 рік 
6 місяців; за спеціальністю ФЕБ — 1 рік 4 місяці; за спеці-
альністю АДМ — 10 місяців.

Форма навчання: за спеціальністю ЯСС — заочна та 
денна; за спеціальністю УПП, ФЕБ, АДМ — денна. Навчання 
платне ― за кошти фізичних чи юридичних осіб. 

Початок навчання ― вересень.
Після закінчення навчання випускник отримує диплом 

магістра або спеціаліста державного зразка (пластиковий).
Документи, які необхідно подати до Відбіркової комісії 
інституту:
1. Заява.
2. Анкета вступника.
3. Диплом і додаток до диплома про освіту державного 
зразка (оригінал та 2 копії, одна з них завірена нотаріально).
4. Медична довідка за формою 086-о.
5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
6. Дві копії довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного 
номера.
7. Дві копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта. 
8. Витяг з трудової книжки для осіб зі стажем практичної 
роботи, завірений у відділі кадрів установи.
Примітка. Паспорт необхідно пред’явити особисто.
Прийом документів ― з травня.

ДОВІДКИ: 79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, 2-й під’їзд, кімн. 4, 10.  
Тел.: 258-25-80 ― Відбіркова комісія (кімн. 4), тел./факс: (032) 258-22-92 ― дирекція (кімн. 10 ).  

E-mail: ipdo@lp.edu.ua HTTP: www.ipk.polynet.lviv.ua

утрачену залікову книжку № 11100222, видану 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Плиска Миколи Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Гавриляка Руслана Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Сидор Ольги Вікторівни.
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Колектив народного дому „Просвіта“ Львівської по-
літехніки щиро вітає з днем народження директора, 
заслуженого працівника культури України, відмін-
ника освіти

Степана Йосиповича ШАЛАТУ.
Всіх благ земних ми Вам бажаємо
за душу людяну й просту.
Всі квіти світу ми даруємо
за добре серце й теплоту.
Хай доля зачарує світ
здоров’ям, щастям і натхненням.
Бажаємо прожити Вам багато літ
під Божим і людським благословенням.

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. №120528.
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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 залишає 
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 Анни ГЕРИЧ.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

[рЕКЛаМа та оГоЛошЕННЯ]

Колектив кафедри охорони праці ІЕСК Львівської 
політехніки сердечно вітає з днем народження до-
цента кафедри

Ігора Павловича ПІСТУНА
і бажає йому доброго здоров’я, довгих років життя 
і веселого настрою.

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).

увага: фотоконкурс!

„Евро-2012 крізь призму об’єктива“
Тижневик „Аудиторія“ оголошує традиційний сту-
дентський фотоконкурс. Цьогоріч темою конкурсу 
стане „Евро-2012 крізь призму об’єктива“. Кожен 
охочий і талановитий має чудову нагоду поділитися 
власним баченням підготування до цієї грандіозної 
події, впливу її на життя українців чи просто похва-
литися вдалими кадрами найгарячіших моментів 
футбольних матчів в Україні та за її межами. 

Умови участи у фотоконкурсі читайте на сторінках 
„Аудиторії“ восени. 

запрошуємо до конкурсу

Шукаємо креативного  
і досвідченого

Редакція тижневика „Аудиторія“ оголошує кон-
курс на посаду дизайнера. Вимоги:

• Знати програми дизайну та підготовки до друку 
поліграфічної продукції пакету Adobe Creative Suite, 
починаючи з версії CS4. (InDesign — досконало, 
Photoshop, Camera Raw — інструменти для опра-
цювання фотографій, Illustrator — основні інстру-
менти для створення графічних елементів газети, 
реклами, тощо).

• Вміти користуватися сканером та дзеркальною 
фотокамерою.

• Розуміти процес підготовки до друку та кольо-
роподілу.

• Вільно користуватися засобами інтернету для 
передачі готових файлів у видавництво.

• Спроможність працювати в команді.

Резюме надсилати на адресу info@polynet.lviv.ua. 
Довідки за телефоном 258-26-08.

Многая літа!

Щиро вітаємо з Днем народження 
проректора з науково-педагогічної 
роботи та соціального розвитку

Богдана Васильовича МОРКЛЯНИКА.
Хай вам завжди усміхається доля,
несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
хай збудуться мрії, бажання й думки.

Многая літа! Многая літа!
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Навчально-оздоровчий табір „Політехнік-1“ (м. Алушта)
Стаціонарні спальні корпуси розміщені в лісопарковій зоні міста.

Графік відпочинкових змін (до 10 днів):
від 03.06. до 12.06 . від 17.07. до 26.07.
від 14.06. до 23.06.  від 28.07. до 06.08. 
від 25.06. до 04.07.  від 08.08. до 17.08.
від 06. 07. до 15.07. від 19.08. до 28.08.
від 30.08. до 08.09.
Вартість відпочинку для однієї особи: 
•	 у 3 — 4-місних кімнатах з триразовим харчуванням одна доба — 278 грн., повна вартість — 
2780 грн.; (І-ша та ІІ-га зміна — 198 грн. за добу).
•	 у 2-місних кімнатах (всі вигоди) з триразовим харчуванням одна доба — 348 грн., повна 
вартість — 3480 грн.
Директор табору — Бродський Микола Олександрович. Тел. (8-065-60) 3-33-68. 

Навчально-оздоровчий табір „Політехнік-3“ (50 км від м. Одеси)
Стаціонарні спальні корпуси розміщені на озелененому, затишному березі моря. Кімнати на 
2 — 3 особи обладнані лоджіями з виглядом на море.

Графік відпочинкових змін:
Діти Дорослі
I зміна: від 01.06. до 21.06. (21 день)  від 18.05. до 29.05. (12 днів)
ІІ зміна: від 23.06. до 06.07. (14 днів) від 24.07. до 04.08. (12 днів)
IІІ зміна: від 08.07. до 21.07 (14 днів) від 06.08. до 17.08. (12 днів) 
   від 19.08. до 30.08. (12 днів)
Для дітей шкільного віку вартість однієї доби — 120 грн., повна вартість однієї зміни — 
2520 грн.
Для дорослих та сімейного відпочинку: 
•	 3-місні кімнати з триразовим харчуванням за добу — 196 грн., повна вартість 2352 грн.;
•	 2-місні кімнаті з триразовим харчуванням 1 доба — 218 грн., повна вартість 
2616 грн.
Для першої зміни вартість відпочинку 147 грн. (3-міс.) та 172 грн. (2-міс.) за добу.
Директор табору — Барляк Віктор Миколайович. Тел. (8-051-53) 9-61-39.

Львівська політехніка запрошує провести  
свій літній відпочинок 2012 року

Навчально-оздоровчий табір „Політехнік-2“, (с. Славське)
Зміни для дітей:

І зміна: від 14.06. до 04.07. (21 день);
II зміна: від 07.07. до 20.07. (14 днів).
Для дітей шкільного віку вартість:
І зміна: одна доба — 104 грн, повна вартість — 2184 грн;
ІІ зміна: одна доба — 105 грн, повна вартість — 1470 грн.

Для дорослих та сімейного відпочинку (по 6 днів):
від 22.07. до 27.07.  від 18.08. до 23.08. 
від 28.07. до 02.08.  від 25.08. до 30.08.
від 04.08. до 09.08. від 01.09. до 06.09. 
від 11.08. до 16.08. 
Вартість однієї доби відпочинку для дорослих — 154 грн., повна вартість — 924 грн.
Директор табору — Білодід Володимир Петрович. Телефон: (0-251) 4-23-36.
Для дітей до 16 років знижка 20% від повної вартості путівок для дорослих.
За довідками щодо організації та проведення відпочинку можна звертатись за 
телефонами: 272-10-48, 258-24-54, 258-24-15, 258-01-72.

На березі Чорного моря

У мальовничих горах Карпатах


