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Наталія Щербовських, асистент кафедри інженерного матеріялознав-
ства та прикладної фізики Львівської політехніки:

„Моя мрія здійснилась: я — викладач!“
Спочатку я мріяла бути лікарем. Але десь у чотирнадцять зрозуміла, 
що хочу бути викладачем, це було виважене рішення. Мрія збулася 
і збувається: я викладаю, займаюсь наукою. Мені подобається по-
стійно поглиблювати свої знання, відкривати нове і невідоме для 
себе та инших.

Володимир Телюк, журналіст:

„Журналістика — задоволений на всі 100%“
У дитинстві про якусь конкретну професію не мріяв. Хотів вирости 
гарною людиною. Вже у школі думав про те, щоб бути або психо-
логом, або політологом, а пізніше це переросло у журналістику. 
Вона поєднує і те, й инше — тож мрія здійснилася! Професією 
задоволений на всі 100%.

Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА

[Ваша думка]

Леонід Сніцарук, доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та 
систем Львівської політехніки:

„Таки „плаваю“ — під „парусом“ 
параплана“

У класі 3-4-му я точно знав — буду моряком: читав багато спеці-
яльної літератури, а крім того, батьків брат служив мічманом на 
Тихому океані. Я поїхав у Ростов, де тоді готували штурманів далекого плавання, іспити 
склав, але через проблеми із зором „не пройшов“. Та, може, це й добре, бо моряцтво — 
важка справа. Зрештою, я зайнявся парашутним спортом — тож таки потрапив в океан, 
щоправда, повітряний, а він не менш прекрасний, ніж Тихий. Тепер „плаваю“ в ньому 
під „парусом“ параплана. Тому, можна вважати, моя дитяча мрія частково здійснилась.

Чи збулися Ваші дитячі „професійні“ мрії?
діти дуже люблять мріяти і з 

захопленням розповіда-
ти про свої вигадки всім 
навколо. Їм абсолютно бай-
дуже, наскільки і чи взагалі 
придатні їхні фантазування 
до втілення. Якщо спочатку 
чи не вся малеча прагне 
потрапити у казковий світ со-
лодощів і забавок, то згодом 
дитина змушена задуматись 
про серйозне — бо „ким ти 
будеш, як виростеш?“, не 
перестають допитуватись 
дорослі. 

„Професійні пріоритети“ дітей 
дуже часто змінюються: то 
вчитель (зазвичай бажання 
дівчаток) або водій (хлоп-
чиків), то лікар, пожежник 
або рятівник инших чи світу 
від всяких небезпек (є така 
професія у мультиках), а то, 
зрештою, дитині не так важ-
ливо, що робити, аби лише 
бути „як тато“ чи „як мама“.

Звичайно, чиїсь дитячі „про-
фесійні“ мрії збуваються, а 
чиїсь — ні. Хтось припасовує 
себе до надуманого ідеалу, а 
хтось — змінює ідеал. Та як 
би там не було, втілюються ті 
перші наївні й безпосередні 
бажання чи ні, як каже один 
із наших опитаних, про-
фесор Орест Лозинський, 
мріяти, захоплюватись і 
цікавитися чимось дитині, 
студенту (але, певно, не 
тільки їм?) — дуже важливо, 
бо від цього „горять очі“, це 
надихає і додає змісту до 
життя.

дорослими ми куди менше і 
стриманіше говоримо про 
свої мрії (зупиняє чийсь 
смішок, розчарування чи 
зневіра у власні сили й тися-
ча инших умовностей), але 
мріяти таки не покидаємо… 
А про власні дитячі вигадки 
та прагнення завжди згадує-
мо з посмішкою й теплом — 
як наші опитані.

анастасія Вірун, студентка четвертого курсу Інституту гуманітарних 
та соціяльних наук Львівської політехніки:

„Від мрії про ТБ я не відмовилась“
Коли я була малою й багато дивилася телевізор, хотіла бути ак-
торкою або телеведучою. Це бажання мала аж до старших класів. 
Але до Києва вчитися не поїхала. Натомість вступила в Політехніку, 
вивчаю соціяльну роботу. Мені це подобається, я не шкодую, але 

й від дитячої мрії не відмовилась.

Орест Лозинський, професор, директор Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

„Пієтет до авіяції залишився назавжди“
У час мого дитинства, певно, кожен бачив себе космонавтом або 
льотчиком. Я хотів стати льотчиком, думав вступати в Харківський 
авіяційний інститут, але батьки сказали „ні“. Зрештою, я пішов 
на електромеханічний факультет у Політехніку, спеціяльність 
„Електропривод і автоматизація промислових установок“. Відколи вступив — це 1960 
рік, відтоді я в Політехніці. Але інтерес і пієтет до авіяції, літаків залишилися. Завжди з 
інтересом спостерігав за літаками, а одного разу навіть пощастило летіти в кабіні пілота: 
ми поверталися з Москви, зоряне небо — то було щось незвичайне і неповторне.

Увага! Наступне число 
тижневика „Аудито
рія“ вийде 30 серпня.
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29 травня відбулося чергове засідання 
Вченої ради Львівської політехніки.

Голова організаційної комісії Вченої 
ради Валерій Дудикевич доповів про під-
сумки роботи Вченої ради в 2011/2012 
навчальному році. Також ішлося про стан 
та перспективи розвитку міжнародних 
зв’язків університету (доповідач — про-

ректор Юрій Рашкевич). На засіданні 
затвердили план роботи Вченої ради на 
наступний навчальний рік

Після розгляду питань порядку денного 
відбулася презентація книжки „Ректор Гав-
рилюк: рух у часи „застою“ (Видавництво 
Львівської політехніки, 2011). 

І. Ш.

нові можливості

Екологічна 
безпека та 
аудит виросли 
до маґістратури

Ще одну можливість отри-
мати перспективний фах і 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень „маґістр“ отрима-
ли цьогоріч бакалаври-
екологи. добру нагоду 
вперше пропонує кафедра 
екологічної безпеки та 
аудиту Інституту екології, 
природоохоронної діяль-
ности та туризму імени 
В’ячеслава Чорновола.

Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України 
дало дозвіл на півторарічну 
підготовку маґістрів за 
спеціяльностями „Еколо-
гічний контроль та аудит“ 
(кваліфікація „Експерт із 
екології“) та „Екологічна 
безпека“ (кваліфікація 
„Інженер із техногенно-
екологічної безпеки“). З 
першого вересня, однак, 
можна студіюватися поки 
що тільки за першою. 
Форма навчання — денна 
за держзамовленням або 
контрактом.

Для потреб студентів кафе-
дра має навчально-наукові 
лабораторії, сучасне 
комп’ютерне та вимірю-
вальне обладнання. На-
вчання маґістрів здійсню-
ватиметься з урахуванням 
сучасних вітчизняних 
та міжнародних вимог у 
сфері охорони довкілля. 
Випускники можуть пре-
тендувати на престижні 
посади у державній еколо-
гічній інспекції, держав-
ному управлінні екології 
та природних ресурсів, 
митницях України, органах 
Держспоживстандарту, 
науково-дослідних інсти-
тутах, а також продовжити 
навчання в аспірантурі за 
спеціальністю ”Екологічна 
безпека”.

анна ГЕРИЧ

„Книжки схожі на людей, і тому їх варто 
любити“ — переконаний Пан Книгар, 
очевидно, дух Видавництва Львівської 
політехніки, іменем якого названий ін-
формаційний бюлетень. У це твердження 
доволі легко повірити, якщо зважити на 
те, скільки авторів і читачів прийшли 25 
травня привітати книговидавців із їхнім 
професійним святом.

Урочиста зустріч стала доброю нагодою 
для директора видавничо-поліграфічного 
комплексу Івана Паров’яка підсумувати 
книжкові досягнення Політехніки за 19 
років існування видавництва та за останній 
рік, зокрема, подякувати авторам і чита-
чам, проанонсувати майбутні новинки.

― Якщо в 1993 році у видавництві 
надруковано 10 книг, то сьогоднішні ре-
зультати сягають понад 100 назв лише 
навчальних посібників, підручників і моно-
графій, — зазначив промовець.

Привітали книгарів зі святом проректор 
з науково-педагогічної роботи Анатолій За-
городній, проректор з наукової роботи Зо-
рян Піх, директор Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діяспорою 

Ірина Ключковська, завідувач кафедри 
книгознавства та комерційної діяльности 
Української академії друкарства Ольга 
Антоник, директор науково-технічної біб-
ліотеки Львівської політехніки Олександр 
Шишка та инші. Більшість працівників 
видавництва з нагоди професійного свята 
отримали дипломи Львівської політехніки, 
подяки і грошові премії.

Серед повної зали книголюбів були 
як постійні автори виданих за 19 років 
книг, так і молоді науковці, чиї авторські 
видання поповнять книжкові полиці 
книгарень у майбутньому, а зокрема: 
проректор з міжнародних зв’язків Юрій 
Рашкевич, директори ІГДГ, ІНЕМ, ІГСН, 
ІЕПТ ім. В’ячеслава Чорновола, голова 
профкому працівників Володимир Гайдук, 
завідувачі кафедр, викладачі і студенти. 
Актову залу цього разу прикрасили аж 
три столи найрізноманітніших книжкових 
новинок. До їх креативної барвистости 
пасували й музичні композиції струнного 
квартету камерного оркестру „Поліфонія“.

Анна ГЕРИЧ

з головної зали

Підсумки і плани

книжкова полиця

У книговидавців професійне свято
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24 — 25 травня у Львові відбувся 
Міжнародний форум інвестицій та 
інновацій, до якого долучились і по-
літехніки: виступили з доповідями 
та отримали відзнаки як переможці 
конкурсу наукових проєктів

У рамках панельних дискусій за-
відувач НДЛ магнітних сенсорів По-
літехніки професор Інеса Большакова 
представила доповідь „Шлях від інно-
вацій до комерціялізації на прикладі 
проєктів Львівської політехніки“, а про-
фесор Григорій Ільчук репрезентував 
розроблену й створену у співпраці з 
професором Віктором Токарєвим і 
старшим науковим співробітником 
Ігорем Чернілевським систему відбору 
електричної сонячної енергії на основі 
гнучкого суперконденсатора.

Приємною складовою Форуму 
стало вручення статуеток перемож-
цям конкурсу за програмою науково-
технологічного підприємництва (STEP), 
організованого Фондом цивільних до-
сліджень та розвитку США (CRDF Global) 
спільно з Державним аґентством з пи-
тань науки, інновацій та інформатизації 
України. Менеджер програм CRDF в 
Україні Євгенія Северяніна вручила від-
знаки керівникам проєктів-переможців 
конкурсу зі Львова, серед яких полі-
техніки — професор Інеса Большакова 
та завідувач кафедри автоматизації 
теплових і хімічних процесів професор 
Євген Пістун. Інеса Антонівна розповіла:

— Минулого року на Інноваційній 
весні у Львові представники програ-
ми CRDF загітували нас взяти участь у 
їхньому конкурсі за програмою STEP. 
Ми, науковці лабораторії магнітних 
сенсорів, розробили проєкт, у жовтні 
презентували його в Києві й отримали 
грант CRDF на рік, фінансування поча-
лося на початку 2012-го. Йдеться про 
виробництво 3-координатного магні-
тометра для вимірювання і контролю 
складових індукції магнітного поля, 
що важливо для його просторового 
розподілу в складних технічних і тех-
нологічних системах. Розробку можна 
використовувати в картах магнітного 
поля у детекторах великих колайдерів, 
у магнітах прискорювачів заряджених 
частинок, в тому числі, у циклотронних 
прискорювачах медичного призначен-
ня, один із яких скоро почне працю-
вати у Харкові. Успіх надихнув нас і на 
другий проєкт — спільно з командою 

з Вісконсінського університету розро-
бляємо на нанорівні радіяційно стійкі 
матеріяли для енергетики. Вже подали 
проєкт й очікуємо на результат. Скажу, 
що науковцям не так легко перелашту-
ватися на комерціялізацію. Але наші 
численні розробки і успіх свідчать, що 
внутрішньо ми таки готові переходити 
до виробництва, тиражування.

Другий проєкт — „Розробка систе-
ми автоматизації та оптимізації кульо-
вих барабанних млинів“ — реалізовує 
наукова група у складі працівників 
Політехніки і підприємства „Техпри-
лад“. Як розповів один із виконавців 
проєкту, доцент кафедри АТХП Роман 
Федоришин, за перший квартал проєкт 
виконано більш, ніж наполовину. Сис-
тема, розроблена політехніками, вже 
встановлена на Бурштинській ТЕС, яка 
є бізнес-партнером проєкту. На цій ТЕС 
потребують ще дві такі системи. Ними 
зацікавились і на Трипільській ТЕС, а 
також у Польщі. Роман Федоришин 
пояснює:

— Наша система дозволяє під-
вищити продуктивність кульового 
барабанного млина: за одиницю 
часу кількість вугілля, яке розмелю-
ється, зростає у масі в середньому 
на 20 — 30%. Є й економічний ефект. 
Завдяки підвищенню продуктивности 
знижуються енергозатрати, в деяких 
випадках до 30%.

Перемога у конкурсі стала поштов-
хом у розвитку й инших напрямів до-
слідження. Політехніки з кафедри АТХП 
налагодили контакти з Метрологічною 
лабораторією в штаті Колорадо (США) 
і збираються на Всесвітній симпозіум 
з витратометрії. Крім цього, подавати-
муть заявку на черговий конкурс CRDF. 

Ірина ШУТКА

міжнародний форум

Від інновацій до комерціялізації: 
досвід політехніків

Св
ітл

ин
а 

Ір
ин

и 
Ш

ут
ки

коротко

успішно завершено чергову акре-
дитацію Львівської політехніки за 
IV рівнем. Про це повідомляє офіцій-
ний сайт університету. Ректорат 
щиро вітає колектив Політехніки.

державні премії україни в галузі на-
уки і техніки 2011 року отримали ще 
два політехніки. Це доктор фізико-
математичних наук, професор 
Василь Осадчук (посмертно) — за 
цикл наукових праць „Теорія і мето-
ди розрахунку напруженого стану 
та міцності твердих деформівних 
тіл з концентраторами напружень“; 
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри телекомунікацій 
ІТРЕ Михайло Климаш.

Серед нагороджених з нагоди дня 
науки — представник Політехніки. 
Професор кафедри фізики Інсти-
туту прикладної математики та 
фундаментальних наук, доктор 
фізико-математичних наук Григорій 
Ільчук одержав Почесну грамоту 
голови Львівської ОДА.

Підведено підсумки чергового 
загальнонаціонального конкурсу 
Стипендійної програми „Завтра.Ua“ 
Фонду Віктора Пінчука. Серед 320 
студентів-переможців — шестеро 
політехніків. Зокрема, стипендію 
розміром 942 грн. отримувати-
муть Юлія Дмитрук (ІХХТ), Юлія 
Коваль (ІХХТ), Андрій Мащак 
(ІТРЕ), Олександра Миронюк (ІКНІ), 
Олександр Стрямець (ІКНІ), Олекса 
Швед (ІХХТ).

Цього навчального року 11 клас на 
Львівщині закінчило 17057 осіб 
(2011 рік — 14803), 9 класів — 26979 
(торік — 29363). Про це повідомив 
начальник Головного управління 
освіти та науки ЛОДА Михайло 
Брегін. Медалями нагороджено 
1506 цьогорічних випускників.

На засіданні державної акредита-
ційної комісії міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту україни 
ухвалено рішення про анулювання 
ліцензій трьом приватним вишам. Як 
повідомили в міністерстві, інспекто-
ри ДІНЗ зафіксували в цих закладах 
численні порушення Ліцензійних 
умов надання освітніх послуг і 
виявили низьку якість підготовки 
фахівців. 

За матеріялами інформаґенцій
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Переможцем другого сезону між-
народних змагань із перегонів 

роботів „Roborace“ 2011/2012 стала 
команда зі Львівської політехніки 
„Photonika-31“.

Фінальний тур „Roborace“ відбувся 
23 травня у Києві. У ньому взяли участь 
команди з Тернополя, Львова, Івано-
Франківська, Чернівців, Києва, а також 
із Бреста й Мінська. Отож, за сумою 

набраних балів перемогли львівські 
політехніки. Другі і треті у змаганні „фіні-
шували“ команди з Івано-Франківська — 
„TopNode“ і „TopNode-2“ відповідно.

У наступному сезоні організатори 
чемпіонату — ГО „Асоціяція робото-
техніки“ — мають намір розширити 
географію змагань — тривають пере-
мовини щодо проведення окремих 
турів „Roborace“ у Польщі та США.

І. Ш.

Серед успішних студентів, 
які одні за одними впро-

довж весни привозили у 
Львівську політехніку дипло-
ми з різних всеукраїнських 
олімпіяд — четвертокурс-
ники (і один п’ятикурсник) 
кафедри транспортних тех-
нологій ІІМТ.

У Харкові у травні од-
ночасно відбувалися дві 
всеукраїнські олімпіяди — у 
Харківській національній 
академії міського госпо-
дарства зі спеціяльности 
„Організація і регулювання 
дорожнього руху“, а в Хар-
ківському національному 
автомобільно-дорожньому 
університеті зі спеціяльности 
„Організація перевезень і 
управління на транспорті (за 
видами)“.

Команда Львівської по-
літехніки посіла перше місце 
на олімпіяді з організації й 
регулювання дорожнього 
руху серед технічних та по-
літехнічних університетів 
(керівник — старший ви-
кладач кафедри Юрій Ройко) 
завдяки особистій першості 
Максима Афоніна, а також 
сумі балів усіх членів коман-
ди — Тарас Світлик та Олек-
сандр Максимюк також по-
трапили до першої десятки.

На другій олімпіяді при-
зове місце (третє) виборола 
Ірина Лобач (керівник ко-
манди — аспірант кафедри 
Ігор Могила). Максим Бойко 

посів 19-те місце. Але він не 
вважає це програшем:

― Я навпаки попросив, 
щоб мене наступного року 
знову готували саме до цієї, 
складнішої олімпіяди. Я здо-
був досвід, подивися, що 
задачі не були настільки 
складні, просто треба було 
ретельніше підготуватись. 
Врахую це наступного року.

Як і його керівник:
― Річ у тім, що тут було 

надзвичайно складно пере-
могти, — каже Ігор Моги-
ла. — Завдання стосувалися 
різних видів транспорту (за-
лізничний, водний), відтак 
були представники вишів, де 
вивчають ці види транспорту, 
а наша кафедра спеціялізуєть-
ся на автомобільному тран-
спорті. Відповідно для наших 
студентів це були складніші 
завдання. Зрештою, різниця 
балів між першим місцем і 
19-м не така вже й велика. 
Думаю, наступного року змо-
жемо краще виступити.

А Максим Афонін прагне 
не зупинятись і на досягнутій 
другій сходинці:

― Вважаю, що нам вда-
лося показати, що рівень 
підготовки на нашій кафе-
дрі — високий в Україні. Але 
треба намагатися перемогти 
наступного року. Я прагну 
бути першим у всьому.

Обидві команди готува-
лись до змагань паралель-
но — навіть в одній авдито-
рії. Переглядали завдання з 

попередніх олімпіяд, повто-
рювали вивчене в універси-
теті, на кафедрі.

На думку завідувача ка-
федри професора Євгена 
Форнальчика, було б добре, 
якби перед олімпіядою вихо-
дили такі збірники з прикла-
дами завдань, щоб студенти 
могли зорієнтуватись, до 
чого більше готуватись:

― Ми приглядаємось до 
студентів починаючи з тре-
тього курсу, тому обираємо 
з-поміж них найталанови-
тіших (які, до слова, потім і 
наукою займаються), з ними 
треба ще багато працюва-
ти. Викладачі залишалися 
після занять, допомагали 
розв’язувати різні задачі. 
Ці студенти мають високий 
рейтинг серед своїх колег 
(до речі, призове місце на 
всеукраїнській олімпіяді 
додає балів до загального 
рейтингу студента), вони 
працьовиті. Ми вже вп’яте 
відправляємо своїх спудеїв 
на ці олімпіяди, і п’ятий рік 
завойовуємо призові міс-
ця — і особисті, і командні.

Тарас Світлик перекона-
ний, що результати олімпія-
ди на 90 відсотків залежать 
від того, хто готує студентів:

― Основним завданням 
керівника є відбір тих, на 
кого потрібно зробити став-
ку. Після університетської 
олімпіяди сформували наші 
дві команди. Завдань море, 
дуже багато дисциплін, які 
можна включати в олімпі-
яду, тому знати все немож-
ливо. Тут важлива інтуїція 
керівника: на що звернути 
увагу, на які предмети біль-
ше налягати.

Ігор Могила вважає, що 
готувати команду йому до-
поміг досвід студентських 
часів. Він часто їздив по 
олімпіядах, тому знав, на 
що там звертають увагу, в 
якому напрямі готуватись.

― Має бути правильна 
налаштованість на перемо-
гу, злагодженість у команді, 
розуміння одне одного, ― 
підсумовує Олександр Мак-
симюк.

Тетяна ПАСОВИЧ

Рецепт успіху: правильне налаштування, 
інтуїція викладача та досвід

знай наших!

Знову перемога!
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Привітати улюблену ка-
федру з її першим сторіччям 
приїхали й випускники різ-
них років. Імпрезу відкрив 

директор ІХХТ професор 
Йосип Ятчишин. Вітаючи 
ювілярів, він відзначив, що 
кафедра хімічної технології, 

з якої „народився“ хіміко-
технологічний факультет, 
належить до тих, з яких свого 
часу була започаткована 
Львівська політехніка. Про 
кафедру, яка не раз за час 
свого існування була як на 
вершині слави, так і, по суті, 
двічі ліквідована, й щоразу 
відроджувалася з попелу, як 
чарівний Фенікс, говорили 
т. в. о. ректора Львівської 
політехніки професор Зорян 
Піх, завідувач кафедри Віктор 
Яворський, професори Тама-
ра Перетятко і Зеновій Знак.

Добрі слова про кафе-
дру і її викладачів говори-
ли гості: випускник 1972 
року генеральний директор 
ВАТ „Гірхімпром“ Михайло 
Юнко (до слова, його ко-

леги —випускники цього ж 
року, теж приїхали приві-
тати зі святом кафедру, яку 
закінчили 40 років тому), 
випускник 1973 року дирек-
тор ДНДІ галургії Іван Костів, 
генеральний директор ДП 
„Аргентум“ Василь Сріб-
ний, працівники кафедри, 
завідувачі різних кафедр 
інституту.

Завершилася урочис-
та зустріч знайомством 
із оновленою кафедрою, 
шістьма її лабораторіями, 
актовою залою, музеєм істо-
рії університету і, звичайно, 
неформальною зустріччю, 
де знову лунали подячні 
слова на адресу кафедри і її 
багатолітнього керманича 
Віктора Яворського.

У Львівській політехніці 23 травня 
відбулася IV Міжнародна науково-

практична відеоконференція „Управ-
ління інноваційним процесом в 
Україні: проблеми комерціялізації 
науково-технічних розробок“.

Вона пройшла у формі відеомосту, 
в якому взяли участь науковці кафе-
дри менеджменту організацій ІНЕМ 
Політехніки, факультету економіки та 
менеджменту Національного аеро-
космічного університету ім. М. Жу-
ковського „Харківський авіаційний 
інститут“ та факультету економіки 
Донецького національного технічного 
університету.  

Конференцію відкрила завідувач 
кафедри менеджменту організацій 
професор Наталя Чухрай. Вона, зо-
крема, відзначила, що на цьогорічній  
конференції вирішили зосередитися 
на вужчій, але дуже актуальній темі — 
проблемах комерціялізації науково-
технічних розробок. Це питання турбує 
нині українські університети, академічні 
установи, підприємців і, звичайно ж, 
фахівців, наукова думка яких продукує 
щоразу нові й потрібні країні науково-
технічні розробки, які ніхто не поспішає 
впроваджувати у життя. 

Учасників конференції привітав 
проректор з педагогічної роботи 
університету професор Анатолій За-
городній. На думку Анатолія Григоро-
вича, тема конференції надзвичайно 
актуальна, адже тісно пов’язана з 
прискоренням і підвищенням ефек-
тивности комерціялізації, з новаціями 
та науково-технічними розробками. Як 
свідчить досвід передових країн світу, 
це важливий чинник динамічного, 
стабільного економіко-соціяльного 
розвитку кожної держави, а України й 
поготів. Світова практика підтверджує, 
що інвестиції в інтелектуальну й тех-
нічну творчість, при забезпеченні при-
скорення їх впровадження на ринку 
товарів і послуг, є надійним джерелом 
національного розвитку. 

Робота конференції тривала на за-
сіданнях „Академічне підприємництво 
в Україні“, „Формування і розвиток 
інноваційного підприємництва“ та 
„Проблеми підготовки фахівців з ме-
неджменту інноваційної діяльности“, 
на яких учасники конференції виголо-
сили 28 доповідей. 

У дискусіях, які тривали впродовж 
дня, науковці, шукаючи істину, спробу-
вали обґрунтували і дати свої „рецеп-
ти“ стосовно вирішення цих завдань, 
окреслили напрями прискорення та 
підвищення ефективности комерці-
алізації науково-технічних розробок 
за умови розвитку вітчизняної сфери 
інноваційної діяльности.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

ювілеї

Кафедрі хімії і технології неорганічних 
речовин — 100 років

он-лайн конференція

Комерціялізація науково-технічних розробок

Урочиста зустріч із цієї нагоди відбулася 25 травня в 101-й 
авдиторії IХ корпусу Львівської політехніки ― авдиторії, 

яка є ніби воротами у велику природничу науку ― хімію, 
символом, візитівкою хіміків-технологів, наскрізь прони-
зану особливим, невмирущим хімічним духом.
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Уже вдруге на кафедрі реставрації 
та реконструкції архітектурних 

комплексів ІАРХ Львівської політех-
ніки відбувся захист бакалаврських 
дипломних проєктів зі спеціяльнос-
ти „Реставрація творів мистецтва з 
каменю“.

Цього разу на суд членів ДЕКу 18 
бакалаврів представили свої роботи 
— кам’яні фраґменти ХIII — ХIХ століть, 
над реставрацією і консервацією яких 
вони працювали весь навчальний рік 
спільно зі своїми викладачами до-
центами Оленою Стасюк та Олегом 
Рибчинським. З хіміко-технологічної 
частини їхнім консультантом був про-
фесор ІХХТ Владислав Волошинець. За-
звичай перед початком роботи колек-
тивно визначали „діягноз“, лише після 
цього студенти, як досвідчені лікарі, 
починали своє „лікування-чаклування“ 
над різними фраґментами з каменю. 

Щоб показати, з чого студенти роби-
ли „цукерочку“, Олег Рибчинський де-
монструє світлину зруйнованого часом і 
людьми надгробка початку ХХ століття, 
який стояв на могилі священика на 
старому цвинтарі в Олеську: відбитий 
хрест, майже розшарований камінь, 

що заріс мохом, обличчя на фігурі по 
суті нема, ледь проглядаються руки, 
складки одягу. На вершечку — осине 
гніздо. Студенти Андрій Федоришин і 
Володимир Горинь працювали над про-
єктом упродовж року. Їм вдалося май-
стерно виконати весь комплекс кон-
серваційних і реконструкційних робіт. 
Хлопці спочатку закріпили камінь, який 
зовсім розсипався, потім відновили 
крило, якого не було, доробили хрест, 
реставрували голову, обличчя, рамена, 

руки. Найближчим часом оновлений 
надгробок знову повернеться на своє 
місце і милуватиме око своєю красою.

— Цей надгробок мав багато про-
блем, але, на щастя, його вдалося 
врятувати, — каже Олег Валерійович. 
— Цього року це був найскладніший 
об’єкт. Мушу сказати, що наші бака-
лаври вміють дати собі раду з дуже 
складними об’єктами. Їм однаково 
добре вдається реставрувати камінь 
(навіть із шматочків), консервувати 
його, доповнити втрачені фраґменти. 
Я дуже задоволений їхніми роботами, 
тому виділити когось окремо надзви-
чайно тяжко. На жаль, розпрощаємося 
з кількома студентами, бо, з одного 
боку, дехто зрозумів, що це не його 
покликання, з иншого — для дальшо-
го навчання бракує коштів. Важливо, 
що ті, хто не буде з нами наступного 
навчального року, не шкодують, що 
навчалися саме у нас. 

Частину об’єктів бакалаври робили 
на замовлення Львівського історично-
го музею, тож незабаром вони повер-
нуться до своїх господарів. Якась час-
тина фраґментів відтепер „осідатиме“ 
на кафедрі, адже тут планують із часом 
відкрити свій, кафедральний музей.

Підбито підсумки роботи секції 
архітектури і мистецтва Малої тех-

нічної академії наук, яка працювала 
при Інституті архітектури Львівської 
політехніки від жовтня 2011 року до 
травня цього року. З десяти наукових 
робіт-рефератів шість рекомендова-
но до участи у конкурсі-огляді робіт 
Малих академій Львова.

Програма навчання в секції була до-
волі насичена, цікава і до певної міри 
пізнавальна. Цього року там навчався 
21 учень 8 — 11 класів середніх шкіл, 
ліцеїв і гімназій. Діти слухали лекції і 
виконували практичні заняття з архі-
тектури, дизайну та мистецтва. За цей 
час вони навчилися малювати шрифти, 
монограми, екслібриси, робити шопки, 
писанки, макетувати геометричні фігу-
ри за основами композиції та ин.

— Вже не перший рік працюю 
з малими „академістами“ — каже 

старший викладач кафедри архі-
тектурного проєктування Анатолій 
Міщенко. — І щоразу зустріч і праця 
з ними приносять велике моральне 
задоволення, адже діти, які приходять 
до нас, люблять мистецтво, вміють 
творити (хай іще недосконало) його 
своїми руками, розумом, талантом. 
Ми ж допомагаємо їм краще зрозу-
міти багате мистецько-архітектурне 
надбання, отримати ширші та глибші 
знання з мистецтва, архітектури, 
дизайну, знайомимо з основами 
архітектурної композиції, охороною 
архітектурних і мистецьких пам’яток. 
Все це згодом допомагає нашим слу-
хачам краще визначитися з майбутнім 
фахом і вибором вишу.

12 травня відбулося підсумкове 
заняття, де слухачі Малої технічної ака-
демії захищали свої наукові реферати. 
Найкращими журі визнало роботи 
„Стадіони світу“ Максима Рябошапки 

(НВК „Галицька школа-гімназія“), „Зам-
ки Тернопілля“ Дмитра Підручняка 
(Тернопільська класична гімназія), 
„Львів, якого вже не існує“ Ольги Пеле-
щук (ЛВНК ім. В. Стуса), „Архітектурні 
пам’ятники міста Любомль“ Олени На-
умчук (Любомльський НВК — районна 
гімназія ім. Наталі Ужвій), „Архітекту-
ра сакральних споруд м. Кам’янка-
Бузька“ Назарія Кучерепи (Кам’янко-
Бузька ЗОШ I — III рівнів акредитації 
№ 1) та „Каміни“ Наталії Тарасенко 
(Львівська СЗШ № 66). 

Продовжити свою архітектурну 
освіту у Львівській політехніці має 
намір лише Максим Рябошапка, який 
цього року отримує атестат зрілости. 
Всі ж решта наступного року й далі 
будуть слухачами Малої технічної ака-
демії при Львівській політехніці.

Сторінку підготувала  
Катерина ГРЕЧИН

мала академія

З вибором майбутнього фаху визначилися

захист дипломних проєктів

Бакалаврські роботи стануть окрасою 
майбутнього музею
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5 червня цього року виповнюється 5 років від інавґурації на посаду ректора 
Львівської політехніки професора Юрія Бобала. За цей час Політехніка стала 

дослідницьким університетом, піднялась у рейтингу українських вишів „компас“ 
на четверте місце, ввійшла до рейтингу Webometrics (присутність в інтернет-
просторі), розширилась на нові інститути, напрями та спеціяльності. Важко не 
помітити впорядкованість територій поряд із багатьма корпусами. З’явились 
нові традиції — на миколая засвічують новорічну ялинку, взимку політехніки 
збираються на Зимовий бал тощо. Відбуваються позитивні зміни у різних сферах 
життя університету.

[СТудІї]

Наукова робота
― У сучасному глобалізова-
ному суспільстві важливо, 
щоб університетська наука 
не була зосереджена лише 
в навчальному закладі. 
Потрібно налагоджувати 
зв’язки зі світом, зокрема, 
публікуватися в рейтингових 
наукових журналах, спіл-
куватися та співпрацювати 
з науковцями инших кра-
їн, — вважає проректор з 
наукової роботи Політехніки 
Зорян Піх. — Важливо, що 
науковці нашого універси-
тету працюють за пріоритет-
ними напрямами розвитку 
науки і техніки України, їхня 
діяльність спрямована на ви-
рішення актуальних проблем 
економіки реґіону та України.

За останні 5 років збіль-
шено (на 30%) щорічну кіль-
кість публікацій науковців 
університету в індексованих 
наукових виданнях, що вхо-
дять до науковометричних 
баз даних (Scopus, Web of 
Science).

Засновано 2 англомов-
ні наукові журнали, один 
з яких („Сhemistry and 
Chemical Technology“) увій-
шов до переліку видань на-
уковометричної бази даних 
Scopus.

Поглиблено міжнародну 
науково-технічну співпрацю. 
Впродовж 2007 — 2011 рр. у 
Львівській політехніці вико-
нувалось понад 30 грантів, 
отриманих на наукову робо-
ту від міжнародних фондів 
та організацій; понад 40 
госпдоговорів на замовлен-
ня закордонних фірм та уста-
нов; 29 спільних проєктів під 
егідою Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту 
України. В межах виконання 
проєкту в рамках програми 
TEMPUS створено центр ін-
новаційного розвитку.

Предметом постійної 
уваги є інтеґрація науко-
вих досліджень і освітнього 
процесу на всіх рівнях під-
готовки фахівців, удоско-
налення механізму органі-
зації наукової діяльности 
університету. У 2008 році 
створено та успішно діє 
науково-навчальний центр 
із правами Відділення цільо-
вої підготовки Національно-
го університету „Львівська 
політехніка“ та Західного на-
укового центру НАН України 
і МОН України для підготов-
ки фахівців із підвищеним 
творчим потенціялом.

Удосконалено систе-
му підготовки та атеста-
ції наукових та науково-
педагогічних кадрів. За пе-
ріод 2007 — 2012 рр. захи-
щено 74 докторських та 370 
кандидатських дисертацій. 
Континґент аспірантів за 
цей час зріс із 448 до 622 
осіб, докторантів — майже 
вдвічі (з 24 до 44 осіб). Ефек-
тивність аспірантури і докто-
рантури є найвищою серед 
вишів України та становить 
відповідно 70 та 80%.

Удосконалено систему 
організації студентської на-
укової роботи. Впродовж 
2007 — 2011 рр. спостері-
гається позитивна динаміка 
збільшення студентів, які 
беруть участь у науково-
дослідній роботі, майже 
вдвічі  зросла кількість 
студентів-учасників науко-
вих конференцій, конкурсів, 
виставок, наукових семі-

нарів (у 2007 р. — 1741, 
у 2011 р. — 3148 осіб). За 
участю студентів опубліко-
вано у 2011 р. 1495 статей і 
тез доповідей (це у 2,5 раза 
більше порівняно з 2007 р.), 
утричі збільшилась кількість 
студентів, залучених до ви-
нахідницької діяльности. 
Сформовано та постійно 
оновлюється база даних 
тем наукових досліджень 
науковців університету, до 
виконання яких можуть за-
лучатися студенти.

Розроблено та запрова-
джено систему стимулюван-
ня педагогічної, наукової та 
творчої активности наукових 
та науково-педагогічних 
працівників. Запроваджено 
конкурс монографій, підруч-
ників та навчальних посіб-
ників, а також „Положення 
про матеріяльне стимулю-
вання науково-педагогічних, 
педагогічних, наукових, 
інженерно-технічних пра-
цівників та докторантів На-
ціонального університету 
„Львівська політехніка“.

Запроваджено систему 
університетської підтримки 
наукової діяльности моло-
дих учених. Активно пра-
цює Рада молодих учених 
університету. Запроваджено 
гранти Львівської політехні-
ки для підтримки наукової 
діяльности молодих учених, 
конкурс на найкращих моло-
дих науковців.

Реалізується співпраця 
з органами влади міста і 
реґіону з питань інновацій-
ної стратегії та формування 
інноваційної системи. 

Підтвердженням ви-
сокого наукового рівня 
Львівської політехніки є на-

городження працівників 
упродовж 2007 — 2012 рр. 
державними та иншими на-
городами: 8 Державних пре-
мій, 5 премій та стипендій 
Верховної Ради України для 
найталановітиших молодих 
учених, 26 премій та грантів 
Президента для молодих 
учених, 29 стипендій Каб-
міну України для молодих 
учених, 138 инших стипен-
дій та премій державного та 
реґіонального рівня.

Інформатизація

Всі викладачі та студенти на 
території академмістечка 
університету мають мож-
ливість безплатного (а в 
гуртожитках за додаткову 
плату) безлімітного доступу 
до інтернету.

― Два роки тому за-
тверджено програму ін-
форматизації університету, 
якою передбачено, так би 
мовити, всебічний розви-
ток мережі, покращення її 
функціонування, — розпо-
відає проректор Дмитро 
Федасюк. — Тобто одно-
часно ми працювали і над 
збільшенням кількости то-
чок доступу до мережі (крім 
того, додалися нові корпу-
си — ІЕПТ ім. В. Чорновола 
на Чупринки, ІНПП на Князя 
Романа, ІППТ на Горбачев-
ського), і над підвищенням 
якости роботи.

До 15 серпня цього року 
в кожну кімнату кожного 
гуртожитку буде підведено 
щонайменше дві точки до-
ступу до мережі. Вартість 
інтернету входитиме у вар-
тість плати за гуртожиток 
(близько 14 — 17 грн.).

ректорська п’ятирічка

Політехніка розвивається
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Друга ділянка — впро-
вадження нових сервісів, 
які подають через мережу. 
Їх поступово впроваджують 
і постійно вдосконалюють. 
Наприклад, ми працюємо 
над тим, щоб викладачі мо-
гли заповнювати і подавати 
в деканат відомості з оцінка-
ми в електронному вигляді. 
Запроваджено Віртуальне 
навчальне середовище, зав-
дяки якому студенти мають 
можливість отримати все 
навчально-методичне за-
безпечення дистанційно. Це 
справді добрий проєкт, є хо-
роша динаміка наповнення 
його електронним методич-
ним забезпеченням.

У найближчих планах — 
запровадження системи 
електронного доступу — в 
Інформаційному навчально-
науковому комплексі та в 
корпусі на Князя Романа. 
Ми впроваджуємо електро-
нну перепустку, стоятимуть 
електронні турнікети. У ба-
гатьох лекційних авдиторіях 
встановлюємо електронні 
мультимедійні проєктори, 
зокрема буде близько 20 
інтерактивних. Такий поря-
док встановлюємо з метою 
забезпечення захисту і збе-
реження дорогого облад-
нання. Буде більше впоряд-
ковано авдиторний фонд.

Інформатизація торкну-
лась також бібліотеки. Ще 
5 років тому ми розпочали 
інформатизацію бібліоте-
ки. На сьогодні в електро-
нний архів уже внесено 
великий ресурс, видача лі-
тератури відбувається че-
рез комп’ютер. Програма з 
інформатизації потужна, і її 
виконують.

Соціяльна сфера

― З точки зору соціяльного 
захисту наших працівників, 
найбільше бентежить жит-
лова проблема. Ще за ректо-
рування світлої пам’яти Юрія 
Рудавського Політехніка 
уклала угоду з будівельною 
компанією: ми надавали 
ділянки, а в збудованому 
житлі кількадесят квартир 
мали отримати працівники 

університету. На жаль, як 
загалом у державі, так і в тій 
компанії, така робота зупи-
нилася, — констатує голова 
профкому співробітників 
університету Володимир 
Гайдук. — Однак Юрій Бо-
бало докладає зусиль, щоб 
зрушити проблему з напів-
мертвої точки. 

Профспілковий комітет 
провів опитування, чи спро-
можні працівники будувати 
кооперативне житло. Таких 
виявилось близько 500 пра-
цівників. Тому ми зверну-
лись до Юрія Ярославовича, 
щоб провести переговори з 
керівництвом міста про ви-
ділення ділянок. Минулого 
тижня Львівська міська рада 
ухвалила рішення про виді-
лення Львівській політехніці 
таких двох ділянок. Вирішу-
ється питання про виділення 
додаткової ділянки. Крім 
того, на баланс університету 
передали сквер навпроти 
третього навчального кор-
пусу.

Особливо гостро сто-
їть проблема житла для 
молодих спеціялістів, роз-
глядаємо різні варіянти у 
перспективі.

Зрозуміло, що щось зро-
бити виняткове чи відмінне 
від инших вишів у плані 
оплати праці складно, але, 
принаймні, коли в инших за-
кладах були затримки, у нас 
їх ніколи не було. Профспіл-
ка дуже вдячна за це нашій 
адміністрації.

Багато робиться у плані 
оздоровлення, відпочинку, 
на наших базах покращують-
ся умови. Юрій Ярославович 
приділяє цим питанням 
дуже велику увагу. Відно-
вила роботу табірна рада. В 
минулі роки було трохи про-
блемним заповнення бази 
у Славську в літній період. 
У всіх наших таборах перші 
заїзди (з початку червня до 
середини липня) дитячі, а 
потім уже сімейне оздо-
ровлення.

Маємо здешевлення сі-
мейних путівок для наших 
працівників і їх дітей на 50%. 
Також працівники оздоров-
люються в пансіонаті проф-

спілки працівників освіти 
„Пролісок“ у Трускавці. На 
жаль, лікувальної бази там 
ще немає, але є проживан-
ня, харчування, близько 
до б’ювету, укладаються 
договори із сусідніми са-
наторіями щодо лікування. 
Кілька років тому ми взяли 
на баланс Політехніки табір 
у Зозулях (він колись нале-
жав обласній профспілці), 
там поступово ведеться ре-
конструкція, так що маємо 
ще одну базу відпочинку.

Завдяки ректору (він 
бере участь у змаганнях з 
волейболу, баскетболу і за-
галом веде активний спосіб 
життя) відновилася спарта-
кіяда серед викладачів. У 
роки моєї молодости вона 
була досить популярна, з ба-
гатьох видів спорту. А тепер 
ректор заохочує власним 
прикладом. Працюють гру-
пи здоров’я за різними на-
прямами. Політехніки протя-
гом усього року займаються 
волейболом, міні-футболом, 
настільним тенісом, бад-
мінтоном, плаванням (від-
ремонтували басейн теж 
за часів керівництва Юрія 
Ярославовича), робиться 
ремонт корпусів.

Конфліктних ситуацій 
між адміністрацією і проф-
спілкою не виникає. Ми 
укладаємо колективний 
договір. Є, звичайно, деякі 
скарги окремих працівників. 
Але стараємось їх вирішу-
вати конструктивно. Цьому 
сприяють і спільні наради, 
зустрічі з ректором.

Господарська 
частина

― За останні 5 років, власне 
під керівництвом Юрія Бо-
бала, інтенсивно мінялася, 
зміцнювалася матеріяльно-
технічна база університе-
ту, — підтверджує те, що 
всі ми бачимо на власні 
очі, — каже проректор з 
навчально-виробничої ро-
боти Володимир Крайов-
ський. — Передовсім маю 
на увазі інтенсивний ремонт 
авдиторно-лабораторного 
фонду. Для статистики: за 

останні 4 роки було від-
ремонтовано більше 500 
авдиторій і лабораторій. З 
приблизно 1200 одиниць 
авдиторного фонду вже 
відремонтовано майже по-
ловину.

Інтенсивно ремонтували 
санвузли, місця загального 
користування. По суті инши-
ми стали корпуси: головний, 
№№ 1, 4, 5, 7, 11, 19, 22. В 
семи гуртожитках ведемо 
капітальні ремонтні робо-
ти — №№ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 
Значні роботи проводимо і 
на базах відпочинку.

Останніми роками ве-
личезний акцент робимо 
на заходи з енергоощад-
ности. Встановлюємо ін-
дивідуальні теплові пункти 
(вже встановлено 18). Це 
дає суттєве заощадження 
теплової енергії. Міняємо 
теплові мережі. Продовжу-
ємо міняти вікна і вітражне 
скління, що з часом дасть 
суттєві заощадження витрат 
на енергоносії.

Велика робота прово-
дилась і проводиться на 
території. У планах на цей 
рік — реконструкція площі 
перед головним корпусом, 
уже стала иншою площа пе-
ред першим навчальним. Ін-
тенсивно, з безпосередньою 
участю Юрія Ярославовича, 
освоюється студентський 
парк.

Робота стала планова, 
плани робіт стали доступні 
для університетського за-
галу, тобто кожен праців-
ник чи студент може знати 
наперед, що планують ви-
конувати.

Важливо, що ректор 
дуже позитивно сприймає 
все передове, не боїться 
змін, підтримує різні ідеї, 
сприяє розвитку прогресив-
ного. Він сам вникає в кожну 
деталь.

Звичайно, всі ми хочемо 
більших темпів, більшої ін-
тенсивности, але не маємо 
на це б’юджетного забез-
печення, всі такі роботи 
виконуємо за комерційні 
кошти.

Закінчення на 10 с. →
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Політехніка розвивається

[СТудІї]

Роботу Юрія Ярославо-
вича я оцінюю дуже пози-
тивно і дякую долі, що маю 
можливість працювати під 
його керівництвом.

Культура

― Пам’ятаю, коли була інав-
гурація Юрія Ярославовича, 
один із колишніх учасників 
симфонічного оркестру за-
дав питання, чи планує рек-
тор відродити симфонічний 
оркестр. Після цього ректор 
запросив мене і запропо-
нував спільними зусиллями 
спробувати відновити діяль-
ність колективу, — пригадує 
директор Народного дому 
„Просвіта“ Степан Шала-
та. — Звісно, це було непро-
сто — відродити колектив, 
який не функціонував 20 
років. Але завдяки підтрим-
ці, допомозі Юрія Ярославо-
вича, це вдалося. Ми почали 
з камерного оркестру і по-
маленьку відновили сим-
фонічний оркестр, який на 
сьогодні повноцінний, має 
програму, вже неодноразо-
во виступав з концертами. 
Цього навчального року 
комісія оцінила високий 
виконавський рівень колек-
тиву і підтвердила звання 
народного.

Але ми на цьому не зу-
пинялись. Колись я сказав 
ректору, що в нас ще був 
народний духовий оркестр, 
створений у 1948 році з 
числа фронтовиків. Юрій 
Ярославович, безумовно, 
схвалив ідею про його від-
родження, часто заходив на 
репетицію духового орке-
стру, цікавився. За два роки 
під час звітного концерту 
ми теж підтвердили звання 
народного.

Львівська політехніка на 
сьогодні єдиний, мабуть, 
виш України, який має, най-
більше народних колекти-
вів. Це оцінила комісія, яка 
оголосила конкурс на най-

кращий культурно-освітній 
заклад профспілок України, 
в якому ми посіли перше 
місце.

За 37 років моєї роботи у 
Львівській політехніці саме 
ці 5 років спільної праці з 
Юрієм Ярославовичем були 
приємні, комфортні, адже 
при всій його зайнятости 
він велику увагу приділяє 
культурній ділянці, виховній 
роботі, розвитку художньої 
самодіяльности, творчим 
поїздкам, творчим висту-
пам, завжди підтримує, йде 
назустріч.

Думаємо про створення 
нових колективів. Єдине, що 
є проблеми з приміщенням. 
Але є задум добудувати при-
міщення Народного дому 
„Просвіта“. Тоді, можливо, 
будемо розвивати ще й инші 
види мистецтв.

Студентське 
самоврядування

― З точки зору студентів, — 
говорить від імени молоді 
Юрій Баланюк, — передов-
сім у вічі впадають зміни 
в гуртожитках (відбулися 
ремонти — і капітальні, і 
багато точкових), у парках 
(навели порядок), на тери-
торії головного корпусу та 
біля инших корпусів.

Коли Юрій Ярославович 
став ректором, він не від-
далявся від студентів і не 
стояв на місці, а йшов нам 
назустріч. Прикладом того є 
традиційні зустрічі з активом 
студентського самовряду-
вання, які відбуваються регу-
лярно. Зокрема, на останній 
такій зустрічі ректор де-
кларував, що вони повинні 
відбуватися частіше, думка 
студентів важлива як для 
нього, так і для адміністра-
ції загалом. Він сприймає 
нас як соціяльних партне-
рів, як друзів, як людей, які 
працюють на Політехніку. 
Завжди підтримує будь-
які наші ініціятиви. За весь 
період, скільки я особисто 

займаюся студентським 
самоврядуванням, не було 
такого випадку, щоб хоч 
якусь проблему не можна 
було вирішити.

Прикладом сприяння 
ректора є його особиста 
участь та адміністрації у від-
критті і закритті фестивалю 
„Весна Політехніки“, у за-
ходах, які відбуваються на 
День студента, инших, які 
ми організовуємо.

Ще один момент. Не-
щодавно голова профбюро 
ІТРЕ Микола Брич розповів, 
як ішов складати іспит, а 
ректор зупинив його і розпи-
тував, як справи. Така увага 
ректора до „малого“ студен-
та — це, напевно, найкраща 
мотивація для молодої лю-
дини працювати на благо 
Політехніки. Є мотивації різ-
ного характеру, але таке на-
повнення патріотично щодо 
Політехніки дуже важливе, 
і ректор якраз цьому дуже 
сприяє. Ми його любимо і 
поважаємо.

Асоціяція 
випускників

― Якщо говорити про деякі 
визначні події в житті Полі-
техніки, однозначно треба 
пригадати зустріч випускни-
ків, яка була організована 
якраз із ініціятиви Юрія Ярос-
лавовича, коли зібралися ви-
пускники різних років, — на-
гадує про масштабну подію 
2008 року голова Асоціяції 
випускників Львівської по-
літехніки, керуючий Львів-
ською філією Укрсоцбанку 
Олег Сєргєєв. — Традиційно 
випускники зустрічаються: є 
ностальгія, є якісь особливі 
відчуття до років своєї мо-
лодости, до альма-матер, 
де пройшли ці роки. А от 
організувати таку зустріч для 
випускників різних років, 
різних факультетів, до того 
ж таку величезну кількість — 
це непросто, але цікаво. 
Приїхало дуже багато лю-
дей, актова зала першого 

корпусу була переповнена, 
а ще багато шкодували, що 
не могли бути. Був навіть 
хтось і 47 року випуску. Від-
гукувались випускники з 
усього світу, адже навчалися 
й іноземці.

І тоді ухвалили рішення 
створити Асоціяцію випуск-
ників. Цей задум реалізова-
но. Вона зареєстрована як 
громадська організація, має 
свій статут, обрано правлін-
ня, раду правління. Насправ-
ді це дуже цікава ідея. Вона 
полягає в тому, щоб не втра-
чати зв’язок, підтримувати 
стосунки з випускниками. Це 
світова практика. Приємно 
бачити, як випускники радо 
відгукуються на цей контакт. 
Виявляється, треба зроби-
ти не так багато — лише 
організувати. Для цього не 
потрібні якісь великі кошти, 
насправді потрібні зусил-
ля, потрібна робота, щоб 
зорганізувати ці зустрічі і 
налагоджувати цей контакт.

Асоціяція діяльна. Вже 
багато заходів проведено. 
З найбільш яскравих, без-
умовно, Зимові бали — тра-
диція, відроджена спільно з 
ректоратом, цю ідею Юрій 
Ярославович радо підтри-
мав.

Асоціяція намагається, в 
міру можливости, надавати 
допомогу, підтримку викла-
дачам, студентам. Уже кіль-
ка років поспіль визначаємо 
кращих студентів. Асоція-
ція виплачує їм стипендії. 
Причому планувалося так, 
що одна стипендія буде 
соціяльно незахищеним 
студентам, одна за добру 
успішність. Насправді остан-
нім часом так виходить, 
що отримували студенти, 
які відповідали одночасно 
обидвом критеріям. І дуже 
приємно, коли студенти 
добре вчаться і вже своїми 
знаннями заробляють гроші, 
отримують стипендію.

Підсумки збирала  
Тетяна ПАСОВИЧ

→ Закінчення. Початок на 8 с.

ректорська п’ятирічка



11ч. 20-21 (2780-2781)
31 травня — 29 серпня 2012 [СТудІї]

наш календар
1 червня — Міжнародний день захисту 
дітей.
3 червня — Свята Трійця (Зелені свята).
5 червня — Всесвітній день охорони 
довкілля.
6 червня — День журналіста. 
24 червня — День молоді.
28 червня — День Конституції України.

Пам’ятні дати
1.06.1630 — козаки Тараса Трясила роз-
громили польсько-шляхетське військо 
біля Переяслава.
2.06.1807 — народився Іван Сошенко, 
український маляр, приятель Тараса 
Шевченка.
3.06.1863 — народився Євген Петруше-
вич, Президент ЗУНР.
5.06.1708 — підписано договір гетьма-
на Івана Мазепи зі шведським королем 
Карлом XII про спільну боротьбу проти 
Петра I.
5.06.1990 — Всеукраїнський право-
славний Собор у Києві проголосив 
Патріярхат УАПЦ, обрав митрополита 
Мстислава Патріярхом УАПЦ.
7.06.1845 — народився Іван Тобілевич, 
український драматург і актор. 
7.06.1853 — народився Олександр 
Мишуга, український оперний співак 
світової слави.
9.06.1944 — у концтаборi Заксенгавзен 
гiтлерiвцi закатували поета, члена ОУН 
Олега Ольжича (Кандибу).
13.06.1874 — народився Марко Че-
ремшина, український письменник, 
майстер короткої новели.
14.06.1891 — народився полковник 
Євген Коновалець, організатор i про-
відник ОУН.
15.06.1941 — народився Іван Мико-
лайчук, знаний український кіноактор, 
сценарист і режисер.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник Тара-
сові Шевченку на його могилі в Каневі.
20.06.1988 — у Львові відбулася уста-
новча конференція Товариства україн-
ської мови ім. Т. Шевченка.
22.06.1941 — початок війни гітлерів-
ської Німеччини проти СРСР.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада 
видала I Універсал, який проголошував 
автономію України.
25.06.1886 — народився iсторик, ака-
демік Iван Крип’якевич.
26.06.1954 — під час повстання у 
бiльшовицькому концтаборi в Кiнґiрi 
знищено пiв тисячi українських жiнок-
полiтв’язнiв.
28.06.1996 — Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан 
Прокопович, громадський діяч, пись-
менник i публіцист, автор трагікомедії 
„Володимир“.
30.06.1907 — народився генерал Ро-
ман Шухевич, Голова Бюро Проводу 
ОУН (б), Головний Командир УПА.

Саме використання таких робо-
чих джерел перекладацької ін-

формації як „Англо-український 
словник“ під редакцією М. І. Балли, 
електронний словник Lingvo, словник 
Longman і багато инших авторитетних 
словниково-довідникових джерел 
часто призводять до виникнення 
перекладацьких дефектів.

Наприклад:
• гідравлічно активні речовини пе-
рекладено hydraulic active substances, 
цебто гідравлічні активні речовини.

Тут правильно не hydraulic a 
hydraulically, але в розмовній і не-
спеціялізованій лексиці прикметник 
гідравлічний вживається, а прислів-
ник гідравлічно — зазвичай ні. Тому 
комп’ютер рекомендує виправляти 
hydraulically на hydraulic.
• емергентність технологічних 
систем перекладено emergence of 
technological systems, цебто виникнен-
ня технологічних систем.

У розмовній і ненауково-технічній 
лексиці слово емергентність відсут-
нє, тому комп’ютер рекомендує ви-
правити emergentness на emergence, 
цебто правильне виправити на не-
правильне.

Користуючись словниками, ви-
кладачі кафедр іноземних мов ствер-
джують, що, зокрема, наведені нижче 
фізичні терміни еквіваленті до таких 
перекладів:
• weight — вага, маса;
• momentum — кількість руху, ім-
пульс, кінетична енергія, механічний 
момент;
• translational motion — поступаль-
ний рух, прямолінійний рух.

Кожен інженер знає, що катего-
рично неприпустимо у фізиці вагу 
переплутувати з масою, імпульс із кіне-
тичною енергією, поступальний рух із 
прямолінійним, а сучасним фахівцям із 
суто гуманітарних напрямів дозволено 
цього не знати.

Варто звернути увагу на появу 
таких висловлювань у провідних ЗМІ:

„В яких одиницях вимірюється 
сила? Правильно! В джоулях!“ (Укра-
їнське радіо, передача для школярів, 
2004 р.);

„Соединение спирта с водой” — 
сполука спирту з водою (Телеканал „Ін-
тер“, передача „Подробности“, 2012 р.);

„…теорию вероятности Ейнштей-
на“ ― …теорію ймовірности Ейнштей-
на (Телеканал „Інтер“, передача „По-
дробности“, 2004 р.).

Дилетантство в цих висловлюван-
нях — очевидне. Але такі приклади 
трапляються дедалі частіше. Навіть 
легко передбачити, що науковці-
фольклористи, мистецтвознавці і т. п., 
котрі не цікавляться основами точних 
наук, казатимуть „запас міцності“ за-
мість „несуча здатність“, „Бензин — це 
хімічна сполука“ (бо знають, що спирт є 
сполукою); замість „електричне коло“ 
вони кажуть „електричний ланцюг“, 
коли перекладають з російської мови, 
і т. д. і т. п.

Для перевірки свого вміння пере-
кладати математичні тексти спробуй-
те виконати такі завдання і відповісти 
на запитання:

1. В науково-популярному тексті 
надруковано: „…Pythagorean theoreme 
about the sum of the sides of a right 
triangle“. Які дві радикально дезінфор-
муючі помилки тут є?

2.  Перекладіть  англ ійською 
„Розв’яжемо це рівняння відносно 
похідної по х, далі прирівняємо остан-
ню до нуля“.

3. Cell phone і cellular phone — фор-
мально обидва висловлювання є логіч-
ні, хоча в практичному використанні у 
мовленні одне з них схоже на абсурд. 
Яка ж тут різниця?

Чи подумали би ви, що:
Фізико-математичний термін solid 

українською у фізиці перекладається 
як „тверде тіло“, а в математиці — „гео-
метричне“.

Математичний термін chain rule 
слід перекладати не „ланцюгове пра-
вило“, а „правило диференціювання 
складної функції“.

Reverse square law слід перекла-
дати не „закон обернених квадратів“, 
а „закон оберненопропорційної за-
лежности сили від квадрату відстані“.

Яромир ВОЙТОВИЧ, 
провідний фахівець ЦІЗ  

Львівської політехніки

практична з англійської

„Ведмежі послуги“ комп’ютерних 
програм і неспеціялізованих 

словників у науково-технічному 
перекладі
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На книжковій полиці українця з’явилося ще два корисні томи: „Як правильно: помилки мов-
лення в наукових виданнях із технічних наук“ (416 с.) і „Як правильно: помилки мовлення 

засобів масового інформування“ (848 с.) авторства професора кафедри напівпровідникової 
електроніки Львівської політехніки, доктора фізико-математичних наук Івана курила*

З погляду 
фахівців

У своїх монографіях ав-
тор навів і проаналізував 
кілька тисяч помилок мов-
лення у засобах масового 
інформування та науково-
технічній літературі, роз-
глянув відмінності слово-
вживання у діловому і 
неділовому мовленні, дав 
поради щодо уникнення 
неправильного вживання 
науково-технічної терміно-
логії, вживання так званих 
„пустих“ слів, які засмічу-
ють мову і ускладнюють 
зміст, надмірного вживан-
ня запозичених слів та ин.

Рецензенти (М. Сав-
рук  — доктор фізико-
математичних наук, про-
фесор,  заввід ділу ФМІ 
ім.  Г.  Карпенка  НАНУ, 
заслужений діяч науки і 
техніки України, лавреат 
Державної премії Укра-
їни; В. Савчин — доктор 
фізико-математичних наук, 
професор кафедри фізи-
ки напівпровідників ЛНУ 
ім. І. Франка; О. Сербен-
ська — доктор філологічних 
наук, професор кафедри 
радіомовлення і телеба-
чення ЛНУ ім. І. Франка; 
світлої пам’яти Л. Полю-
га — доктор філологічних 
наук, професор кафедри 
української мови Львів-
ської політехніки) відзна-
чили важливість праці, її 
ґрунтовність, практичність 
і простоту викладу. 

Зокрема, для зручности 
користувачів помилки у на-
укових працях і типові по-
милки виділено в окремих 

розділах, практичні поради 
подано у вигляді „непра-
вильно — правильно“, що 
полегшує їхнє засвоєння. 

Особливо корисні, як 
вважають рецензенти, є 
додатки, зокрема, розді-
ли „Корисно знати“, „По-
ради коректора“, „Радимо 
вживати“, „Деякі мовні 
норми“. На труднощах сло-
вовживання близьких за 
написанням слів і сполу-
чень акцентовано в розділі 
„Розрізняти“, а в розділі 
„Паралельні форми“ дано 
поради щодо слововжи-
вання. Корисні, з погляду 
мовознавців, є вміщені в 
обох виданнях словнички 
та деякі практичні витяги з 
чинного правопису, які до-
поможуть засвоїти сучасні 
граматичні норми.

Видання адресовано 
широкому колу читачів — 
викладачам гуманітарного 
та технічного профілів, 
науково-технічним праців-
никам, здобувачам науко-
вих ступенів, студентам, 
учителям, учням, праців-
никам ЗМІ, всім, хто не 

байдужий до української 
мови. На думку визначних 
науковців, ці посібники 
допоможуть користува-
чам уникнути калькування 
термінів, словосполук, різ-
них мовних конструкцій, 
неоковирностей, уживання 
росіянізмів.

Хто погано 
говорить — той 
погано мислить

― Іване Васильовичу, чому 
Ви взялися за таку — наче 
й не за своїм профілем — 
працю?
― Впродовж кількох де-
с я т и л і т ь ,  до  здо бу т т я 
Україною незалежности, 
науково-технічні праців-
ники використовували зде-
більшого російську тер-
мінологію. А тепер, коли 
можемо повернути рідну 
мову в освітньо-наукову 
сферу, відчуваємо вели-
чезні труднощі в своєму 
мовленні — і писемному, 
і усному. Найпоширеніші 
наші помилки є росіянізми, 
калькуваня з російської 
термінів, словосполучень, 
вживання канцеляризмів, 
неукраїнських конструк-
цій побудови речень та 
ин. У своїй педагогічній і 
науковій роботі я спосте-
рігав, з якими проблемами 
стикалися мої колеги під 
час написання дисерта-
цій, монографій, статей, 
оформлення звітів про 
науково-дослідницьку ро-
боту. Такі ж труднощі ви-
никають у викладачів під 
час підготування лекцій із 
технічних дисциплін, у сту-
дентів — під час написання 
дипломних та курсових 
робіт. Я почав записувати 
найпоширеніші помилки і 
шукати їхнє правильне на-

писання, використовуючи 
при цьому праці відомих 
мовознавців і  терміно-
логів. А коли прикладів 
назбиралося багато, сис-
тематизував їх і вирішив 
поділитися своїми напра-
цюваннями з иншими. Так 
народилася ідея першого 
видання.

Водночас, слухаючи ра-
діо і переглядаючи телепе-
редачі, зауважив типові по-
милки у мовленні дикторів 
і журналістів. А мова радіо і 
телебачення повинна бути 
досконала, адже впливає 
на мільйонну авдиторію! 
Слухачі і глядачі перейма-
ють від ЗМІ слова і терміни, 
беруть їх за зразок і на цій 
основі формують і своє 
мовлення, а загалом — і 
мислення. Неправильно 
вжиті в ефірі наголос, ви-
мова, слово можуть навіть 
спотворити зміст. І коли в 
мене назбиралася значна 
кількість прикладів, я уклав 
їх в окреме видання. Може, 
моя праця допоможе ко-
мусь навчитися правильно 
говорити і писати україн-
ською мовою.

… П р о ф е с о р  Ку р и л о 
промовив ці слова тихо і 
навіть зніяковіло. І я по-
думала: у нашій історії 
справжні подвижники за-
вжди були скромні, зате 
яке багатство вони зали-
шили своїм нащадкам! 
Зуміймо скористатися цим 
скарбом! 

Недаремно кажуть, що 
мова — душа народу. Хто 
погано говорить — той по-
гано мислить, хто погано 
мислить — тому треба 
лікувати душу. Не бійтеся 
заглядати в словники і по-
сібники. Поверніть своїй 
душі рідну мову!

Ярослава ВЕЛИЧКО

нові видання

Поверніть своїй душі рідну мову!

*Іван Курило — професор кафедри напівпровідникової електро-
ніки Львівської політехніки, фахівець у галузі напівпровідникового 
матеріялознавства, автор і співавтор понад 300 наукових 
праць, у т. ч. п’яти монографій, трьох посібників, трьох вина-
ходів, понад 50 навчально-методичних розробок.

[СТудІї]
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Просвітницька ро-
бота  у  навчаль-

ному процесі Львів-
ського автомобільно-
дорожнього коледжу 
Львівської політехніки 
є одним із основних на-
прямків. А національно-
просвітницька позиція 
його директора заслу-
женого вчителя України 
Тадея Боярського спри-
яє цікавим починан-
ням та продовженням 
давніх традицій. Восени 
на території навчально-
дорожнього полігону 
цього навчального за-
кладу освятили скульптуру Матері 
Божої. А вже 22 травня пройшли уро-
чистості з нагоди відкриття погруддя 
Тараса Шевченка, яке присвятили 151 
річниці перепоховання Кобзаря. 

У заходах взяли участь студенти, 
викладачі коледжу та благодійники, 
які посприяли встановленню погруддя. 
Піднесений святковий настрій ство-
рили національні строї, синьо-жовті 
прапори та концертна програма, яку 
підготувала студентська молодь спіль-
но зі своїми наставниками. Вагомим в 
урочистості було освячення погруддя 
Шевченка з його заповітом: „Учітеся, 
брати мої!“. Молебень відслужив на-

стоятель церкви Івана 
Хрестителя о. Михайло. 

Від імени ректора 
Львівської політехніки 
за активну діяльність ке-
рівництву коледжу подя-
кував проректор Богдан 
Моркляник, наголосив-
ши на важливості таких 
починань та значенні 
звучання Кобзаревого 
слова серед молоді.

Директор коледжу 
у своєму виступі заува-
жив, що ця урочистість 
стала ще однією з ціло-
го циклу заходів, при-
урочених вшануванню 

200-ліття від дня народження Тараса 
Шевченка. Так, ранньою весною в 
коледжі заклали шевченківський сад 
та горіховий гай. 

Тадей Боярський поділився також 
планами на майбутнє. Наступного року 
встановлять пам’ятник Лесі Українці 
(до 100-річчя від дня її смерти). Зараз 
на тому місці вже стоїть пам’ятний 
знак із написом „Я маю в серці те, що 
не вмирає“. А у 2016 році виповниться 
100 років від дня смерти Івана Фран-
ка, і з цієї нагоди відкриють погруддя 
Іванові Франкові. На місці майбутнього 
пам’ятника встановили пам’ятний ка-
мінь із написом „Нам пора для України 
жить“. 

круглий стіл

Феномен 
посттоталітарної 
ментальности
З нагоди Всеукраїнського дня науки 

у Центральній міській бібліотеці 
ім. Лесі українки 24 травня відбувся 
круглий стіл „Феномен посттоталі-
тарної ментальності: повертаючись 
до Чеслава мілоша, Вацлава Гаве-
ла, Івана дзюби“.

Тематичними напрямами обговорень 
під час засідання був аналіз по-
сттоталітаризму у творах Чеслава 
Мілоша, Вацлава Гавела, покоління 
„шістдесятників“; посттоталітарне 
суспільство; посттоталітарна куль-
тура; психологічні, комунікативні, 
соціяльні, правові, цивілізаційні ви-
міри посттоталітарної ментальности; 
дослідження рудиментів посттоталі-
тарної ментальности в сьогоденні.

Захід пройшов за сприяння Львів-
ського національного університету 
ім. І. Франка, Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“, 
Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника, 
Львівського державного університе-
ту внутрішніх справ, Дрогобицького 
державного педагогічного універ-
ситету ім. І. Франка, Львівського 
регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові 
України, Українського католицького 
університету.

Непоправної втрати зазнало українське мистецтво і 
країна загалом через загибель Героя України, дирек-

тора Львівської національної галереї мистецтв Бориса 
Возницького. Нещастя сталося 23 травня. Прощання з мис-
тецтвознавцем відбулося 25 травня у Палаці Потоцьких. 
У цей день у Львівській області була оголошена жалоба. 
Поховали Бориса Возницького на Личаківському цвинтарі.

Все своє життя Борис Возницький присвятив збережен-
ню та відновленню культурних пам’яток нашого народу 
(ікони, стародруки, твори мистецтва, церковні речі, пред-
мети побуту та ин.). Загалом Борис Григорович спільно 
зі своїми колегами врятував понад 35 тисяч експонатів зі 
сплюндрованих храмів, знайдених на смітниках, випро-
шених із приватних колекцій. Крім цього, його зусиллями 
16 унікальних музейних комплексів об’єднано в рамках 
Львівської національної галереї мистецтв.

Борис Возницький відкрив для України та світу скульп-
тора Пінзеля (засновника львівської школи дерев’яної 
скульптури, майстра світового рівня), організовував ви-

ставки його творів, випустив кілька альбомів. На жовтень 
запланував виставку скульптур Пінзеля в Луврі. 

Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН

обереги духовности

„Учітеся, брати мої!“

in memoriam

Гірка втрата українського народу
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— Якнайдешевше, не
обов’язково з максималь
ним комфортом, обо
в’язково активно та ве
село, можна екстремаль
но — таким є уявлення про 
те, як любить відпочива
ти молодь. Це так?
— Очевидно, так і є. Зага-
лом сегмент „молодіжний 
туризм“ в Україні чітко не 
виділений: пропозиції ту-
ристичних фірм в основно-
му скеровані на сімейний 
відпочинок, екскурсійні 
тури розраховані на туристів 
різних вікових категорій. 
Тому більшість молодих лю-
дей, які хочуть відпочивати 
так, як їм подобається, самі 
організовують своє дозвіл-
ля. І справді, зазвичай вони 
намагаються зекономити на 
проживанні, пересуванні. 
Як свідчить статистика, най-
поширенішим серед укра-
їнської, зокрема, студент-
ської, молоді є залізничний 
транспорт, де діють знижки. 
Популярний за кордоном 
автостоп у нас наразі не 
надто розвинутий.

Ще однією складовою 
туризму, крім перевезення, 
туристичного супроводу, є 
розміщення. Молодь оби-
рає хостели. В Україні хостел-
рух почав розвиватися не 
так давно, тому наразі важко 
назвати точну кількість таких 
готелів. У Львові система 
хостелів теж на стадії фор-
мування, на сьогодні їх є з 
15, принаймні, таких, які 
про себе встигли заявити. 
Згідно з вимогами Міжна-

родної асоціяції молодіжних 
хостелів, у хостелі на одну 
людину має припадати не 
менше 5 кв. м. На 12 осіб 
повинен бути один туалет, 
на 15 — одна душова. Та-
кож мала б бути обладнана 
кухня, пральня тощо, добре, 
коли є кімнати для зустрічей, 
вечірок. У нас, щоправда, ці 
вимоги дотримані не пов-
ністю. Та молодь на це не 
дуже зважає. Тож хостели 
вважаються молодіжними 
готелями, хоч вікових об-
межень на поселення в них 
нема.

— А куди, зазвичай, їдуть 
молоді українці?
— У літній період найчасті-
ше на море, в гори. Дехто 
обирає кількаденні екскур-
сійні тури, наприклад, до 
Києва чи в инше туристично 
привабливе місто. Моло-
ді люди зголошуються на 
такі поїздки насамперед, 
адже вони переважно не 
прив’язані до сім’ї, дітей, 
мають досить вільного часу 
й охочі до подорожей. Ще 
один вид молодіжного від-
починку — фестивалі; деякі 
проводяться вже не перший 
рік, є добре адаптовані.

У напрямі дитячого й 
молодіжного туризму серед 
лідерів — Болгарія, Туреч-
чина, Хорватія, частково 
Чорногорія. Популярністю 
користуються й екскурсійні 
тури, які зазвичай охоплю-
ють кілька країн Европи — 
Польща, Франція, Німеччина 
та инші країни. Хоча відгуки 

про такі подорожі не завжди 
схвальні: часто автобуси не 
відповідають еврокласу, 
дати виїздів переносять 
через недобір групи.

— У деяких країнах, між
народних документах на 
законодавчому рівні під
тримується молодіжний 
туризм. Чи є щось схоже 
в Україні?
— У законі „Про туризм“ мо-
лодіжний туризм виділено 
як окремий вид. Цей закон 
прийнято в 1995 році, потім 
було внесено деякі зміни. 
Позитивними вважаю змі-
ни до ЗУ „Про туризм“ від 
9 лютого цього року щодо 
надання туристичних по-
слуг: у доповнених 19 і 20-й 
статтях прописані особли-
вості інформування туро-
ператором споживачів про 
умови надання туристичних 
послуг, зокрема, за скільки 
днів до подорожі туропера-
тори повинні повідомляти 
про зміни й т. д. Загалом, 
серед напрямів державної 
політики в галузі туризму 
є й запровадження піль-
гових умов для організації 
туристичної й екскурсійної 
роботи серед дітей, під-
літків, молоді. З 2004 року 
в Україні також функціонує 
Всеукраїнська молодіжна 
туристична асоціяція, яка 
чимало робить для розвитку 
молодіжного туризму.

— В Европі активно роз
вивається агро і зелений 
туризм. Як у нас?

— У нас також. Зокрема, у 
Західній Україні — Львівська, 
Івано-Франківська, Закар-
патська області — пропо-
зиції агросадиб значні. Але 
законодавчого обґрунту-
вання розвитку зеленого та 
сільського туризму у нашій 
країні досі нема. Був про-
єкт Закону „Про сільський 
зелений туризм“, але його 
не ухвалено. До прикладу, 
не розроблено систему, яка 
дала б змогу оцінити якість 
і спектр послуг приватного 
сектора, відтак існує пробле-
ма сертифікації агросадиб.

— Нині Львів позиціонує 
себе як туристичний 
центр. Але, очевидно, ма
ємо проблеми?..
— Так. Наприклад, неналеж-
ний рівень транспортного 
забезпечення: не кажу про 
схему маршрутів чи інфор-
маційне забезпечення, а 
про елементарну культуру 
поведінки і чистоту в тран-
спорті. Турист із Европи 
відразу помітить те, на що 
ми просто не звертаємо 
уваги, — непомиті вікна, 
пліснява… І пересуватися 
нашим містом не зовсім 
зручно — тротуари заха-
ращені транспортом і ре-
кламними щитами… Щодо 
інформаційного забезпе-
чення, то, скажімо, двомовні 
вказівники, розроблені для 
Львова, критикують за нечи-
табельний шрифт, незручне 
розташування (не на рівні 
очей). Словом, недоліки 
є, проте туризм — це така 
сфера, яка дозволяє підкрес-
лити позитиви. Львів стає 
чистіший, привабливіший. Є 
чималий поступ в інформа-
ційному плані: розроблено 
багато сайтів, на них різні 
об’єкти можна оглянути 
у 3D-панорамах, активно 
працює Центр туристичної 
інформації.

Спілкувалась  
Ірина ШУТКА

в дорогу

Молодіжний туризм: дешево, сердито й…  
не завжди передбачувано

Зі створенням ІЕПТ ім. В. Чорновола у Львівській полі-
техніці з’явилася кафедра туризму, завідувачем якої є 

доцент Андрій Теребух. Серед найближчих планів — на-
бір на перший курс (передбачено 50 місць), ліцензування 
маґістратури, організація лабораторій (інноваційних тех-
нологій в туризмі, ресторанного обслуговування, готельної 
справи) і практик на базах університету й за кордоном. Та 
якщо фахівці з туризму — у процесі підготовки, то „гото-
вим“ туристом — а тим паче зараз, у переддень літа, — є 
кожен із нас. Тому сьогодні з доцентом кафедри туризму 
Надією Чорненькою говоримо про молодіжний туризм.

[СуСПІЛьСТВО]
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крім психологічної небезпеки від соцмереж, про яку лікарі часто попереджають, є різні форми шахрайств й 
інтернет-злочинів, жертвами яких можуть стати звичайні користувачі інтернету. мережеві злочинці бувають 

різні. Хоч вони виглядають у всесвітньому павутинні доволі віртуальними „павуками“, але їхні протиправні 
дії завдають реальної шкоди

На що спроможні 
інтернет-шахраї?

Вони полюють: одні особисто за 
вами (збоченці стараються нав’язати 
зустрічі); другі за паролями, щоб від 
вашого імени розсилати спам та иншу 
неправдиву інформацію вашим дру-
зям; треті через вас крадуть важливі 
дані про місце вашої роботи, стан 
справ у вашій організації; четверті 
створюють програми, з допомогою 
яких, наприклад, можна побачити 
всіх дівчат на відстані кількадесят 
метрів в реальному часі, якщо вони 
зареєстровані в одній із соціяльних 
мереж. Що більше — можна одразу 
зайти на сторінку котроїсь із них і 
прочитати про уподобання, переко-
нання, переглянути добірку світлин. 
Вибирай і йди знайомся! Круто?!

Це означає, що дані вашого про-
філю в соцмережі дост упні всій 
інтернет-спільноті. Будьте обачні, 
розповідаючи про себе.

Як вкрасти чужий 
пароль?

Найменш технічно небезпечною за-
грозою фахівці називають спроби 
заволодіти реєстраційними дани-
ми — адресою електронної пошти 
та паролем. Щоб дізнатися пароль, 
зловмисники створюють фішинговий 
сайт соцмережі та відсилають поси-
лання на нього на адресу електрон-
ної пошти (яку ви можете вказати в 
профілі або при реєстрації на різних 
сайтах). Переходячи за посиланням 
та ввівши там свої дані, ви презенту-
єте їх фішерам. Що з ними зроблять? 

Можуть продати на чорному ринку; 
використати для збирання докладні-
шої інформації про вас, зайшовши до 
вашого профайлу; використовувати 
ваш обліковий запис для розсилки 
спаму. Можливо, спамові повідо-
млення до вас уже приходили? Так 
от, якщо ви відзначите їх як спам, а 
потім те саме зроблять кілька инших 
зареєстрованих користувачів, то зла-
ману сторінку Вконтакті, наприклад, 
з якої без відома власника розсилали 
повідомлення, блокують. Відновити 
її можна, але для цього пропонують 
пройти процедуру поновлення через 
мобільний телефон, яка передбачає 
зміну пароля. Приватні повідомлен-
ня від дружніх акаунтів експерти 
„Лабораторії Касперського“ нази-
вають найбільшою небезпекою для 
користувачів соцмережі.

Якщо для входу в соцмережі ви 
користуєтеся смартфоном, то, як 
стверджує консультант із безпеки 
компанії SoftServe, асистент кафедри 
захисту інформації ІКТА Львівської 
політехніки Назар Тимошик, для 
крадіжки контактів і прочитання ва-
ших смс-повідомлень можна легко 
використати ввімкнений блютуз чи 
канал безпровідникового з’єднання 
з мережею. Незахищених паролем 
мереж (як от Wi-Fi, яку пропонують 
у багатьох закладах) потрібно уни-
кати. Користувачі, під’єднані з вами 
до безпровідникової точки доступу, 
мають можливість перехоплювати 
та аналізувати всю інформацію, що 
передається через цей канал.

До паролів треба ставитися сер-
йозно. Наприклад, корисно встанов-
лювати їх для блокування даних на 
телефоні. А от зберігати паролі в смс, 
контактах мобільника і в комп’ютері 
не можна. Ідеальний пароль має 
формуватися з букв (великих і ма-
леньких), цифр та знаків.

Інтернет-павутина  
і її павуки

Крім емейл-адреси, на сторінках 
соцмереж радять не вказувати адре-
си проживання, номер телефону. 
Дрібниці, коли після цього вас лише 

„закидають“ рекламою, гірше, що 
це пряма дорога для колекторських 
фірм, які можуть погрожувати вам і 
вашим рідним.

Сімдесят два відсотки европей-
ців занепокоєні тим, що відбуваєть-
ся з їхніми персональними даними, 
адже, фактично, господарями вмісту 
персональної сторінки користувача 
соцмережі є власники бази даних, 
яка може знаходитися в Азії або 
Америці. Чинні закони, за якими 
в Европі, зокрема, живе сьогодні 
сфера Гугл, Фейсбук, Однокласники 
тощо, створені в „доінтернетівську 
еру“ середини 90 -х років. Най-
більша соціяльна мережа Фейсбук 
виникла через 9 років після того, 
як вони набули чинности. Евроко-
місія напрацювала нові правила, 
які мали б обмежити зловживання 
авторським правом у мережі. Про-
те, як самі злочинці, так і багато 
громадян Евросоюзу переконані, що 
новий закон уможливлює державну 
цензуру в інтернеті. Подібні настрої 
населення та різного роду протести 
вже завадили ухвалити подібний за-
конопроєкт про боротьбу з інтернет-
піратством (SOPA) у США.

Україна — один із центрів кі-
берзлочиннос ти. Експерти ФБР 
стверджують, що за часткою спаму 
та шкідливих програм ми обігнали 
навіть Росію. Конвенцію про кібер-
злочинність, яку український парла-
мент ратифікував у 2005 році, по суті, 
не виконують, а стратегії боротьби з 
мережевими зловмисниками в нас 
немає й досі.

Анна ГЕРИЧ

загрози соцмереж

Злодії і шахраї завжди он-лайн
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Законопроєкт України „Про засади 
державної мовної політики“ від 

Колесніченка — Ківалова — це ба-
нальне перейменування „Закону про 
мови“ сумнозвісного авторства Єфре-
мова — Симоненка — Гриневецького.

Такий законопроєкт — закономірне 
явище в умовах постколоніяльного 
розвитку України з її неукраїнською 
політичною псевдоелітою; з її зміною 
етноструктури населення Сходу та 
Півдня України через репресії та Голо-
домор як геноцид проти корінного ет-
носу — українців; з її розбалансованою 
роздвоєною свідомістю українців, що 
засвідчує їхню етнічну марґіналізацію.

Найжахливіше, що цю ініціятиву, 
крім, звісно, партії реґіонів та комуніс-
тів, підтримало 59 б‘ютівців, 19 нашоу-
країнців, 20 литвинівців та 21 депутат 
від „стушкованої“ фракції „Реформи 
задля майбутнього“.

Прочитаймо уважно деякі статті 
законопроєкту. 

Стаття 3. Право мовного само
визначення: 1. Кожен має право віль-
но визначати мову, яку вважає рід-
ною, і вибирати мову спілкування, а 
також визнавати себе двомовним чи 
багатомовним і змінювати свої мовні 
уподобання. 2. Кожен незалежно від 
етнічного походження, національно-
культурної самоідентифікації, місця 
проживання, релігійних переконань 
має право вільно користуватися 
будь-якою мовою у суспільному та 
приватному житті, вивчати і під-
тримувати будь-яку мову. Це зі серії 
абсолютного права що хотіти пити, як 

хотіти обкурюватися і колотися, лихо-
словити і бути всебічним хамом, пере-
вертнем і виродком. Направду, у таких 
випадках Аристотель казав: „Якщо 
хтось каже, що можна не шанувати 
свого батька й матір, — ти нічого не 
доводь. А карай“.

Не менш одіозна й абсурдна Стат
тя 6. Державна мова України, у тре-
тій позиції якої цей державний статус 
якраз і заперечено: „Обов’язковість 
застосування державної мови чи 
сприяння її використанню у тій чи 
іншій сфері суспільного життя не 
повинні тлумачитися як запере-
чення або применшення права на 
користування російською мовою та 
іншими регіональними мовами або 
мовами меншин у відповідній сфері“, 
а також в одному з пунктів Статті 8: 
„Жодне з положень цього Закону про 
заходи щодо розвитку, використання 
і захисту регіональних мов або мов 
меншин не повинне тлумачитися як 
таке, що створює перешкоди для во-
лодіння державною мовою“. Не важко 
здогадатися, що автори законопроєкту 
тенденційно обчиталися „Европей-
ської хартії реґіональних мов або мов 
меншин“ і цілком навпаки, відповідно 
до своїх перекособочених „мізґів“, 
діяметрально протилежно обернули 
одне з її засадничих положень у Пре-
амбулі: „підкреслюючи важливість 
міжкультурного діялогу і багато-
мовности, а також вважаючи, що 
охорона і розвиток територіяльних 
мов або мов меншин не повинні 
зашкоджувати офіційним мовам і 
необхідності вивчати їх“.

Однак кульмінацією українофобії, 
брехні та фарисейства законопроєкту 
є Стаття 7. Російська мова в Україні. 
Українськоросійська двомовність: 
„Українсько-російська двомовність, 
що склалася історично, є важливим 
надбанням Українського народу, 
потужним чинником консолідації 
багатонаціонального суспільства“. 
По-перше, українсько-російська дво-
мовність не склалася сама історично, 
а її „склали“ насильно.

По-друге, Україна зовсім не багато-
національне суспільство, позаяк, від-
повідно до перепису населення 2001 
року, в Україні проживає 77,8% укра-
їнців (37 541 693 особи), а відповідно 
до стандартів ООН мононаціональним 
суспільством є таке, де представники 
одного етносу становлять не менше, 
ніж 70%. Отже, представники инших 
національностей є етнічні меншини, 
серед яких і росіяни (17%), що насправ-
ді є залишками колишнього колоніза-
тора, що й досі не може змиритися зі 
зміною свого статусу з поневолювача 
на представника меншини. Насправді 
українсько-російські мовні стосунки — 
це імперсько-колоніяльний демо-
графічний дисбаланс, що впродовж 
незалежности створює ефект гойдалки 
то в бік самостійної держави, то мос-
ковської колонії. 

Характерно, що у законопроєкті 
від Колесніченка-Ківалова цієї статті 
немає, але від цього антиукраїнськість 
закону не змінюється. Очевидно, під 
впливом висновків Венеційської ко-
місії її вилучено.

Аби закріпити мінусовий ефект 
гойдалки автори „нового“ законопро-
єкту у Статті 7. з иншою назвою 
„Регіональні мови України або мови 
меншин України“ зазначають: „При 
проведенні Всеукраїнського перепису 
населення для виявлення належності 
фізичних осіб до конкретних мовних 
груп у переписному листі має бути 
використано запитання про мову, яку 
людина переважно вживає“, а не, як 
це загальноприйнято у світовій практи-
ці, — рідну мову. Таке формулювання, 
мабуть, уперше в юридичній практиці, 
руйнуючи найінтимніші і священні зако-
ни духовної спадкоємности між батька-
ми і дітьми (себто мову роду — батька, 
матері), закріплює право на яничарство.

Аби пом’якшити агресивне без-
глуздя, у цій статті вислів „у перепис-
ному листі має бути використано 
запитання про мову, яку людина 

резонанс

Рикошет пострілів у мову
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Всеукраїнська Рада Церков і ре-
лігійних організацій підготувала 

звернення до голови Верховної Ради 
України Володимира Литвина та на-
родних депутатів, у якому висловлює 
стурбованість ситуацією, що склалася 
внаслідок внесення до порядку ден-
ного і розгляду Верховною Радою за-
конопроєкту „Про засади державної 
мовної політики“.

― З жалем і смутком ми змушені 
констатувати, що кожного разу перед 
важливими виборами в нашій державі 
деякі політики намагаються експлу-
атувати питання, які шкодять єдності 
українського народу і вносять розколи 
та замішання в суспільно-державний 
організм. Прикро, що предметом 
політичних маніпуляцій стають такі 
святі для державної самобутности і 

стабільности речі як мова, історія та 
релігія, — йдеться в документі.

Представники Церков та релігій-
них організацій нагадують, що вони 
вже зверталися з цього приводу до 
громадськості та політичних діячів ще 
в 2006 році, однак, на жаль, у 2012-му 
доводиться робити це знову.

― Мова — це дар Бога людям, — 
наголошують у зверненні. — Її по-
кликання — єднати, а не розділяти 
людей, допомагати взаємному розу-
мінню, а не сіяти ворожнечу. Переко-
нані, що в нашій державі не повинно 
бути місця протиставленню мов одна 
одній. Конституцією України не тільки 
закріплено державний статус укра-
їнської мови, а й обов’язок держави 
сприяти розвитку та функціонуванню 
російської та инших національних 
мов.

Тому представники церков і релі-
гійних організацій закликають держав-
них, політичних і громадських діячів 
усіх рівнів дотримуватися Конституції, 
не перетворювати мовне питання на 
предмет протистояння, не сіяти навко-
ло його вирішення ворожнечу і нена-
висть, пам’ятати про відповідальність 
за наслідки своїх рішень і дій не тільки 
перед народом, а й перед Богом.

Вони звертають увагу на те, що 
їхні конфесії різними мовами та по-
різному прославляють Бога та здій-
снюють своє служіння.

Керівники церков закликають весь 
український народ, без розрізнення на 
Схід і Захід, Центр, Північ і Південь до 
порозуміння та співпраці, до злагоди, 
єднання і консолідації у розбудові на-
шого спільного дому — України.

За матеріялами „УНІАН“

переважно вживає“ заступлено іншим 
формулюванням: „у переписному лис-
ті має бути використано запитання 
про мову, яке б ідентифікувало рідну 
мову особи, що належності до тієї, 
чи іншої мовної групи“ (всі помилки 
стилістичні і пунктуаційні зберігаю, аби 
вони сліпили очі).

Відповідно до цього валуєвського 
законопроєкту російську мову, яку 
згадано у попередньому документі по-
над 40 (!!!) разів, мають намір запро-
вадити у всі царини суспільного життя: 
у діловодство (ст. 9, 10, 11, 12, 13),  у 
судочинство (ст. 14 — 17), в економічну 
та міжнародну діяльність (ст. 18, 19), в 
освіту, науку, інформатику та культуру 
(ст. 20 — 23), у поштовий зв‘язок та 
телекомунікацію (ст. 25), у рекламу та 
маркування товарів (ст. 26). 

Особливо відгонить совєтським ча-
сом від ст. 20. Мова освіти: „В усіх за-
гальних середніх навчальних закладах 
забезпечується вивчення державної 
мови і регіональної мови. Об’єм (за-
мість обсяг — І. Ф.) вивчення регіо-
нальної мови визначається місцевими 
радами відповідно до законодавства 
про освіту з урахуванням поширенос-
ті цієї мови на відповідній території“, 
чим запрограмовується українських 
дітей та молодь на роздвоєну під-
свідомість та світогляд і створюються 
неймовірні матеріяльні труднощі з 
підготовки кадрів російщення україн-
ців, як це було започатковано у часи 
Єкатєріни Второй. Мову приватних за-

кладів визначає винятково засновник 
(власник) (пункт 6), а в державних та 
комунальних — за заявами студентів 
чи батьків (пункт 4).

Вершиною лінґвістичного абсурду 
у законопроєкті є саме формулювання 
ст. 29. Мова імен громадян України, 
які, відповідно до законів української 
фонетики та морфології, обов’язково 
мають набувати адаптованих до 
української мови форм: Міхаіл стає 
Михайлом, Дєніс — Денисом, Дарья — 
Дарією, хоча б тому, що українська 
Ірина у Росії буде Іріна, а в Польщі Irena 
тощо. Натомість законопроєкт має на 
меті узаконити право на тупу безгра-
мотність: „Кожний громадянин Укра-
їни має право використовувати своє 
прізвище та ім’я (по батькові) рідною 
мовою згідно із традиціями цієї мови, 
а також право на їх офіційне визнан-
ня. При використанні цього права 
запис прізвища та імені (по батькові) 
в паспорті громадянина України, пас-
порті громадянина України для виїзду 
за кордон та інших офіційних доку-
ментах виконується у транскрипції з 
української, російської або іншої мови 
за вибором громадянина“.

Наразі у Верховні Раді достатньо 
голосів, щоб ухвалити цю розплату 
українцям за яничарство, яскраво 
виявлену філософію меншого зла, 
переорієнтацію цінностей з духовних 
на споживацькі і безпринципне про-
щання політичних зрад… Це урок для 
нації ставати сильною, агресивною 

та експансивною на власних теренах. 
Хоч що буде, але цей можливий ан-
тракт в українській історії на мовному 
полі стане черговим розгоном нації в 
її піднесенні над власними хибами, 
проблемами і викликами. Ми все 
здолаємо і не дамо замовкнути Укра-
їнській Мові!!! 

А наразі готуймося до найрізно-
манітніших форм спротиву убивству 
нашої душі. 

Ірина ФАРІОН,
доцент кафедри української мови 

Інституту гуманітарних  
і соціяльних наук 

Львівської політехніки

Глави церков закликають до єдности

[СуСПІЛьСТВО]
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У день свого професійного свята — 
Дня хіміка — члени профспілки 

Інституту хімії та хімічних технологій 
Львівської політехніки побували 
на прощі у Зарваниці, добре відо-
мої всім християнам чудотворною 
іконою і цілющим джерелом, біля 
якого з’являлася Божа Матір. Зараз 
на цьому місці споруджено комп-
лекс церковних споруд, що нале-
жать Українській Греко-Католицькій 
Церкві.

У Церкві Пресвятої Трійці (1754) 
паломники помолилися біля най-
давнішої (хоча й кілька разів перема-
льованої) чудодійної ікони в Україні, 
коронованої у 1867 році, оглянули 
Зарваницький духовний центр, де 
розташовані церква Благовіщення, 
Собор 3арваницької Матері Божої 
(2000), дзвіницю, Святотроїцький 
монастир Студійського уставу (2001), 
монастирську церкву Різдва Пресвятої 
Богородиці (2002); капличку (1991), 
скульптурну композицію 3арваниць-
кої Матері Божої (2000); омили ноги 
у чудодійній воді в купальні св. Анни, 
запаслися водою із цілющого джерела 

і духовно збагачені повернулися до 
Львова.

Поїздку для хіміків організувала го-
лова профб’юро кафедри аналітичної 
хімії, завідувач лабораторії Лідія Гри-
ценко. Спільно із колективом у святих 
місцях побував і очільник кафедри, 
директор інституту, професор Йосип 
Ятчишин з родиною.

Катерина ГРЕЧИН

Конкурс молодих прозаїків, який 
носить ім’я яскравої представниці 

галицької інтелігенції кінця ХІХ — 
початку ХХ ст., письменниці Катрі 
Гриневичевої, у Львові проводиться 
з 2009 року. 

Його засновником та координа-
тором є голова Львівської обласної 
організації „Товариство українок ім. 
О. Басараб“, доктор наук Ярослава 
Ваврисевич. співзасновниками — Го-
ловне управління освіти і науки ЛОДА, 
Товариство зв’язків з українцями за 
межами України (львівське відділення), 
Винниківська міська рада, осередок Со-
юзу українок м. Винники. Голова журі — 
доктор філологічних наук, професор 
ЛНУ ім. І. Франка Михайло Гнатюк.

Цього року у старшій віковій ка-
тегорії перемогла учениця класичної 
гімназії при ЛНУ ім. І. Франка Софія 
Лупанова. Другі та треті місця в оби-
двох вікових категоріях здобули Ольга 
Критович, Ольга Корін, Маркіян Корж, 
Ірина Бобик, Христина Кулинич, Ольга 

Стасишин, Ксенія Жукровська, Ірина 
Кулинда. 

Минулого року гран-прі отримала 
талановита семикласниця Львівської 
академічної гімназії при Львівській 
політехніці Марта Цюра.

Ростислав КУБСЬКИЙ,
учень 9 класу СЗШ № 29

коротко

28 травня на Львівщині розпочалося 
вшанування 96-х роковин від дня 
смерти Івана Франка. З цієї нагоди 
відбулися дні пам’яти. Відправа на 
могилі Каменяра пройшла за участю 
отця Сергія Олійнічука з церкви Свя-
тої Софії та хору „Благовіст“ церкви 
святого архистратига Михаїла. Зі 
словом про Франка виступив голова 
Західного наукового центру НАН 
України, академік НАН України Зіно-
вій Назарчук. У вшануванні пам’яти 
взяли участь заслужений артист 
України Юрій Брилинський, народ-
ний артист України Святослав Мак-
симчук, заслужений діяч мистецтв 
України Петро Зозуляк та инші.

урочисті заходи із відзначення Свята 
Героїв відбулися 27 травня. Розпоча-
лося святкування з покладання квітів 
від обласної та міської влади до 
пам’ятника Т. Шевченку, до Меморі-
ялу Українським Січовим Стрільцям 
на Янівському кладовищі, Меморіялу 
УГА на Личаківському кладовищі, 
пам’ятника С. Бандері. Відбулося 
урочисте віче та святкова хода коло-
ни з представників ветеранських та 
молодіжних громадських організацій.

делегація Львівщини 22 травня 
взяла участь в урочистих заходах з 
нагоди 151-ї річниці перепоховання 
праху Тараса шевченка у місті ка-
неві Черкаської области. До складу 
делегації ввійшли представники від 
облдержадміністрації, освітніх за-
кладів области, ветеранських та мо-
лодіжних громадських організацій. 
Учасники делегації поклали квіти 
до могили Кобзаря. Заходи розпо-
чалися з молебню і запалення свічок 
в Успенському Соборі. Після цього 
відбулася піша хода до могили Шев-
ченка, де відслужили панахиду. 

депутати Львівської міської ради 
24 травня перейменували вул. Вин-
ниця на вул. о. Омеляна ковча. 
Згідно з ухвалою, Шевченківська 
районна адміністрація має у місяч-
ний термін виготовити і встановити 
таблички з новою назвою вулиці.

у Зашкові біля Львова 23 травня 
квітами і панахидою вшанували 
пам’ять Євгена коновальця. Громада 
Зашкова та сусідніх сіл, представ-
ники району віддали шану своєму 
великому землякові.  

За матеріялами інформаґенцій

проща

У день професійного свята

конкурс молодих прозаїків

Серед переможців — наші гімназистки

[•] Нагороду за ІІІ місце учениці Львівської 
академічної гімназії при Львівській 
політехніці ксенії Жукровській вручає 
письменник Роман коритко
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Літні канікули — радість для ді-
тей і клопіт для батьків: куди 

прилаштувати своє чадо, якщо нема 
бабусь і дідусів у селі. Щороку вла-
да Львівщини дбає про відпочинок 
школярів. Зараз у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку нашої 
области триває підготовка з метою за-
безпечення санітарно-гігієнічного та 
епідеміологічного належного стану. 

Цього літа облдержадміністрація 
організує 100% оздоровлення дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з ДБСТ та прийомних 
сімей, а також оздоровлення 70% дітей 
із багатодітних сімей. Загалом у Львів-
ській області, за даними райдержад-
міністрацій та міськвиконкомів міст 
обласного значення, нараховується 
251 687 дітей шкільного віку.

У межах перевірок підготовки до 
оздоровчої кампанії стаціонарних 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку на території Львівської 
области журналістові „Аудиторії“ вда-

лося побувати на різних оздоровчих 
базах Сколівського району, зокрема 
відвідати навчально-оздоровчий табір 
„Політехнік-2“ (смт. Славське). 

Трохи більше року цю чималу 
структуру очолює Володимир Білодід. 
За такий порівняно короткий час ново-
му директорові вдалося звичайний 
навчально-оздоровчий табір пере-
творити на справжнісінький райський 
куточок. Особливо це помітно після 
огляду инших дитячих таборів та від-
починкових баз. 

Уже при самому в’їзді на територію 
„Політехніка-2“ потрапляєш у затишок: 
озеро кохання між соснами акурат-
но обмощене камінцями, лавочки, 
усміхнений лісовичок, зроблений з 
пеньочка, радо вітає приїжджих. Та й 
саме подвір’я бази вражає — все обса-
джене квітами. Володимир Петрович 
зізнався, що надзвичайно любить кві-
ти. І дійсно озеленено все довкола, не 
менше зелені і в приміщеннях. 

Спеціяльно для дітей тут зроблено 
цілу галявинку з гойдалками, акуратно 
вимощеною дерев’яними кругляками 
і пісочком стежкою, альтанкою. Осо-
бливу атмосферу також створюють 
казкові фігурки біля альтанок. На те-
риторії „Політехніка-2“ є два ставочки, 
в які навесні запустили рибу. А зараз 
розпочали роботу над облаштуванням 
джерельця. У майбутньому це буде 
ще один затишний куточок табору із 
лавочками, плакучими вербами та 
гойдалкою (вже встановлена). Аби 
дітворі було веселіше, на подвір’ї роз-
містили басейн. 

Затишок панує і в кімнатах: заміне-
но меблі, нові ортопедичні матраци, 
постільна білизна, умивальники при 
вході в кожну кімнату. Директор шко-
дує за єдиним, що в номерах нема 

санвузлів. Але це тимчасово, бо вже 
найближчим часом заплановано капі-
тальний ремонт і розроблено проєкт із 
урахуванням цих потреб. 

На базі також працює медпункт. 
У разі інфекційних захворювань є 
кімнати-ізолятори. А лікар, хоча й 
молодий, але, як зазначив директор, 
досвідчений, уважний і з доброю про-
фесійною підготовкою. 

Багато зроблено і ще чимало запла-
новано. Володимир Петрович заклав 
фундамент для каплички зі скульпту-
рою Божої Матінки. Планує зробити 
невеличкий водоспад, побудувати 
розважальний центр із сауною, басей-
ном, кімнатами відпочинку, більяр-
дом. Також побудувати нову їдальню, 
автостоянку, спортивний майданчик і 
котельню. Ці всі плани схвалило керів-
ництво Політехніки.

Минулого року базу було визнано 
однією з кращих. Але про якість від-
починку найяскравіше засвідчують 
записи в книзі відгуків від вдячних 
відпочивальників. А щоб більше інфор-
мувати відвідувачів чи зацікавлених 
у відпочинку, видали спеціяльний 
буклет про базу.

Цього літа заплановано два дитячі 
заїзди, які триватимуть до 20 липня. А 
після цього до 15 вересня відпочити в 
Славську на „Політехніку-2“ зможуть 
усі охочі. Насолодитися красою Карпат 
тут можна і взимку.

— Я переконаний, що все залежить 
від керівництва,— вважає директор 
табору. — Якщо є бажання працювати, 
прагнення до вдосконалення, то знахо-
дяться і можливості, і засоби. Задумів 
маю надзвичайно багато, тепер голо-
вне — здоров’я!

Наталія ПАВЛИШИН

куточок для відпочинку

Гайда до Славська на канікули!
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Про літній відпочинок у Колегії та 
профкомі студентів і аспірантів 

дбають заздалегідь. Уже традицією 
стали археологічні експедиції, які 
політехніки проводять спільно з Інсти-
тутом українознавства НАН України. 
Цього року розкопки проходитимуть 
із 1 липня до 1 серпня на території 
села Великий Глибочок Тернопіль-
ської области. 

Експедиції відбуваються під керів-
ництвом директора Музею археології 
при Інституті українознавства доктора 
історичних наук, професора Олексан-
дра Ситника. Також до розкопок до-
лучається професор ЛНУ ім. І. Франка 
Андрій Богуцький. 

Учасниками експедиції можуть 
стати всі охочі. Минулі роки розкоп-
ки об’єднали молодь із різних вишів 
не лише Львова, але й всієї України. 
Традиційною стала й участь студентів 
та професорів із Польщі (з Вроцлава) 
та Чехії. 

— Зараз уже є більше тридцяти 
заяв від молоді. Однією з вимог учас-
ти в розкопках є мінімальний термін 
участи — п’ять робочих днів. Хоча 
чимало студентів записалися на два 
тижні, переважно це ті, хто брав участь 
у попередніх експедиціях і відчув дух 

таборування та розкопок, — розпо-
вів керівник експедиції від Колегії 
та профкому студентів та аспірантів 
Львівської політехніки Володимир 
Шепітчак. — Ми стараємося, щоб одна 
група не перевищувала 30 — 35 осіб, 
бо передовсім це складно для черго-
вих, які готують їжу, а також і наметове 
містечко має обмежену територію. Як 
і щороку, цього літа для молоді про-
ведуть цікаві краєзнавчі екскурсії в 
Тернопіль, Почаїв та Кременець. 

Особливістю Студентського брат-
ства Львівської політехніки є 

ініціятивність та ідейність молоді. 
Щороку братчики втілюють у життя 
чимало цікавих задумів. 

— На Зелені свята плануємо поїзд-
ку на гору Ключ. Там візьмемо участь у 
поминальних заходах пам’яти Січових 
стрільців, — розповіла секретар прав-
ління Студентського братства Оленка 
Сторож. — Потім будемо святкувати 
Івана Купала в Нижньому Синьовид-
ному. Цьогоріч виникла ідея об’єднати 
всі братства і провести свято спільно. 
Це буде традиційне театральне дій-
ство, багато цікавих забав та пізнаваль-
ної інформації.

Але молодь Студентського братства 
не лише розважається. Свою лепту 
братчики вносять і в збереження 
довкілля. Вже понад п’ять років до-

лучаються до екологічної акції з роз-
чищення річки в селах Верхня і Нижня 
Рожанка. Як зауважують активісти, 
важливо те, що сільські мешканці за 
цей час усвідомили важливість чистоти 
довкілля. А в серпні братчики долу-
чаться до великої акції з прибирання 
колишньої обсерваторії на горі Піп 
Іван, яку проведуть спільно з органі-
зацією „Світ України“. 

— Крім прибирання, заплановано 
цікаву розважальну програму. Тож це 
буде чудова можливість відпочити. 
А якщо зважати на те, що табір буде 
розміщений біля підніжжя гори і що-
дня треба буде підніматися вгору, то 
буде ще й оздоровлення. Щовечора 
відбуватимуться цікаві посиденьки та 
пісенні зібрання, — додала моя спів-
розмовниця.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

Краєзнавчий 
центр „Паломник“ 
запрошує у подорожі
9, 10 червня. дводенна поїздка на 
Закарпаття
м. Хуст. Історія Карпатської України, 
постать о. Августина Волошина. 
Мукачів, Чинадієво, Ужгород, монас-
тирі, замки.
17 червня. Словіта — Бачів — унів
Словіта. Збережений настінний 
розпис І. Бойчука в монастирській 
каплиці. 
Бачів — український Люрд. Каплиця 
над чудодійним джерелом, копія 
люрдівської каплиці; Унів — на поклін 
до чудотворної ікони Богоматері, іс-
торія Унівської Лаври , новозбудована 
церква пам’яти о. Фьодорова.
24 червня. Жидачів — кохавина — 
Руда
Історія древнього Жидачева. Замкова 
гора. Городище. 
Жидачівська чудотворна ікона. Коха-
вина — пам’ятка архітектури палац 
Потоцьких. 
Руда — музей Виговського. 
Відпочинкове місце над рікою.
1 липня. Луцьк, Новий Витків
Екскурсія по Луцьку. Відвідання 
музею Волинської ікони, тисячолітня 
Холмська ікона.
Огляд Луцького замку. 
На зворотній дорозі — Новий Ви-
тків. До могили славетного співака 
О. Мишуги.
8 липня. Гошів — Болехів — Бубнище
Скелі Довбуша.
На прощу до Гошева. Екскурсія по Го-
шеву, відвідання музею Кобринської. 
Відпочинок біля скель Довбуша в 
с. Бубнище.
14 — 15 липня. дводенна подорож на 
Буковину
Село Біла Криниця – центр старо-
обрядників — церква і монастир 
чарівної архітектури.
Село Димка — улюблене місце відпо-
чинку О. Кобилянської і Лесі Українки.
м. Чернівці. Екскурсія по місту. 
Ночівля.
Хотин. Огляд фортеці. Кам’янець — 
Подільський, екскурсія по місту.
22 липня. Страдч. Прилбичі
Страдч. Хресна дорога. Поховання 
ісповідників віри.
Прилбичі. Пам’ятник Митрополиту 
Андрею і бл. Климентію Шептицько-
му. Церква і музей. Родинна усипаль-
ниця Шептицьких.

На екскурсії просимо записуватися за 
тел:. 243-27-12; 067-374-90-20

канікули

Братське літо — цікаве літо

Відпочинок із користю  
для науки
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Голова профб’юро адмі-
ністративної частини, 

член профкому працівни-
ків Львівської політехніки 
Наталя Косач організувала 
12 травня для членів проф-
спілки чудову поїздку у 
закарпатську Долину нар-
цисів.

Охочих побачити це при-
родне диво виявилося чи-
мало. Разом зі своїми бать-
ками у подорож вирушили 
і їхні малі чада. Дорога на 
Сколе, з її мальовничими 
краєвидами минула швид-
ко. Подолавши перевал, ми 

непомітно в’їхали в Закар-
паття. Дорога в Долину нар-
цисів „пробігала“ неподалік 
Мукачева, тож вирішили 
перший привал зробити по-
близу славнозвісного замку 
„Паланок“. Цей красивий 
замок-фортеця височіє на 
одинокій стрімкій горі, як 
сторож сивої прадавнини 
Карпатського краю. Під-
німаємося асфальтованою 
дорогою до замку, куди 
потоками стікається різний 
люд. На території самого 
замку, схоже, мови і століття 
переплелися у єдине ціле.

Щоб дістатися найста-
рішого, Верхнього замку, 
доводиться спочатку пере-
тнути Нижній замок, де вам 
за відповідну ціну можуть 
просто на очах викарбува-
ти мідну монету, а потім 
Середній замок, де роз-
ташована камера тортур і, 
звичайно, винний погріб. 
Доки ми оглядаємо замок, 
дехто із політехніків устигає 
скуштувати смачне закар-
патське вино. А час оглядин 
невпинно минає, і ось наш 
автобус знову мчить назу-
стріч омріяній казці.

До галявин, де ростуть 
нарциси, автобуси не впус-
кають, зате легковик може 
туди їздити безперешкод-
но. Про дорогу у вибоїнах 
і згадувати не хочеться. 

Зате враження від дороги 
компенсує буйство квітів, 
які, ймовірно, росли ко-
лись плантаціями праворуч 
і ліворуч дороги, а нині 
видніються невеликими 
галявинами. Подекуди на 
нас синіми очима дивлять-
ся ірисики. А через кілька 
метрів очам відкривається 
справжнє чудо — велика 
площа, густо заквітчана най-
більшим у Европі нар цисом 
вузьколистим, далі — ліво-
руч — іще одна. Від такої 
первозданної краси пере-
хоплює подих, хочеться 
увібрати цю неповторну 
ідилію, запах квітів в себе і 
зберегти як безцінний скарб 
якнайдовше…

Але… Але у серце за-
крадається сум. Ця краса 
чомусь маліє на очах: план-
тації нарцисів починає запо-
лонювати трава, і квіти від 
такої людської байдужости 
відступають подалі від до-
роги, ніби ховаються від 
людей. Свого часу внаслідок 
нерозумної господарської 
діяльности більшість рів-
нинних популяцій цього 
виду знищено назавжди і 
нам уже її ніколи не поба-
чити. Загалом, Долина нар-
цисів обіймає площу 256,5 
гектара і входить до скла-
ду природно-заповідного 
фонду України. Її охороняє 

Бернська конвенція, а самі 
квіти і 18 инших видів рос-
лин занесено до Червоної 
книги України. От тільки чи 
вбереже це її від знищення, 
залишається загадкою.

…Коли ми прощалися 
з Долиною нарцисів, до 
нашого автобуса підійшло 
троє хлопчаків, які навпе-
ребій пропонували купити 
у них три величезні букети 
нарцисів. І коли вони всти-
гли, адже вхід на територію 
пильно береже наш доблес-
ний „страж“ порядку?..

Катерина ГРЕЧИН

пізнай свій край

Долина нарцисів подарувала  
радість і …сум

[•] Політехніки на тлі розквітлих нарцисів

[•] Сучасний вигляд Верхнього 
замку

[•] Якщо потримати за 
вказівного пальця князя 
Федора корятовича, 
який значно перебудував 
мукачівський замок 
„Паланок“, і заплатити 
йому якийсь гріш, бажання 
обов’язково здійсниться

[•] Вигляд на подвір’я Верхнього замку
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[ЕкСкуРСІЯ]
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студента стипендією

Музичн♪ гени
Той, хто бачив Михайла на сцені, по-
годиться: там він — у своїй стихії. Сам 
скрипаль каже: музичне мистецтво 
— справа, в якій наразі почуває себе 
найліпше. Інакше, мабуть, і не могло 
бути, адже музика супроводжує його 
з перших років життя:

— Точних спогадів не маю. Батьки 
розповідали: коли мені було чотири 
роки, і ми якось пішли в гості до моєї 
двоюрідної сестри, вона заграла на 
скрипці — так я „познайомився“ з цим 
музичним інструментом. З першого кла-
су паралельно почав займатися грою на 
скрипці. Спочатку це була 4-та музична 
школа у Львові, потім 2-га, а закінчував 
уже 1-шу — ім. Кос-Анатольського. 
Загалом більшість моєї родини — му-
зиканти, непрофесійні, але музикуючі. 
Мій тато і старша сестра (за фахом 
мистецтвознавець) грають на піяніно, 
мама теж колись співала. А моя дівчи-
на — бандуристка. І я, крім скрипки, ще 
опановую гру на гітарі та фортепіяно. От 
таке різноманіття музичних інструмен-
тів — мій дідо навіть має давню мрію 
зробити сімейний ансамбль.

Уміти ♫еребудуватися

Думку рідних хлопець дуже цінує, 
часто радиться з ними. Певною мірою 
сім’я вплинула і на його освітньо-
професійний вибір.

— Рік вступу — 2008 — був для 
мене досить невизначений. Я точно не 
знав, чого хочу. Спершу хотів пов’язати 
своє життя з музикою. Але порадився 
з батьками — і вирішив, що займатися 
музикою можна паралельно з иншою 
справою. Подав документи в універси-
тети Франка і Політехніку, дуже хотів 
вступити на державне навчання, щоб 
бути незалежним від батьків. Вступив. 
Перші два роки було трохи складно, бо 
тут (я на кафедрі інженерного матері-

ялознавства та прикладної фізики) — 
технічні дисципліни, а я все-таки тяжів 
до гуманітарної сфери. Проте вдалося 
перебудувати себе — і зараз мені дуже 
подобається. Я не шкодую про своє 
рішення.

Експерименти

Михайлові побоювання, що з обран-
ням технічного вишу „в житті буде 
мен ше музики“, не справдились, бо, 
як з’ясу валось, „у Політехніці можна 
не тільки вчитися“. Знаючи, що свого 
часу в університеті був знаменитий 
симфонічний оркестр, першокурсник 
пішов у Народний дім „Просвіта“. Там, 
щоправда, дізнався, що колективу не-
має, але залишив свої координати і — 
незабаром уже готував свою скрипку 
до перших проб камерного оркестру 
„Поліфонія“.

На самих початках познайомився з 
віолончелістом Володею Котляровим, 
тоді студентом, а нині аспірантом ІКТА. 
Тепер хлопці часто виступають разом. 
Михайлові спільна творчість — в дуеті 
чи гурті — до душі, бо це — безмежний 
простір для музичних експериментів. І 
хоч скрипаль уже має чималий творчий 
досвід („Поліфонія“, „Тарасова ніч“, „Ча-
рівні струни“, участь у відомих талант-
шоу), проте дуже цінує свій успіх на 
цьогорічній „Весні Політехніки“:

— Відзнака на фестивалі додала на-
тхнення, вона спонукає, окрилює на вті-
лення творчих ідей, яких маю дуже ба-
гато. Мені подобаються відомі музичні 
твори в сучасній інтерпретації. Я хотів 
би виконати в сучасній обробці низку 
класичних творів, перший з-поміж яких 
буде твір Баха „Токката і фуга ре-мінор“. 
Колись його у такому поданні викону-
вала відома скрипалька Ванесса Мей. 
Також маю велику мрію — організувати 
власну студію звукозапису.

Як для справжнього музиканта, 
найголовніше для Михайла — ви-

ступати: і не так важливо, де. Разом 
з друзями він планує влаштувати 
„теплий музичний прийом“ інозем-
цям, які завітають до Львова під час 
Евро 2012 — таке собі музичне вітання 
десь у центрі міста просто неба і на 
спеціяльно обладнаній сцені у складі 
„Тарасової ночі“.

Все можна узгодити

На кафедрі ІМПФ студентові подо-
бається: добрі викладачі, невелика, а 
тому комфортна для навчання група. 
Навчання хлопцеві „йде“, недавно він 
брав участь у Всеукраїнській олімпіяді 
з прикладного матеріялознавства. Під 
керівництвом професора Зої Дурягіної 
працював над бакалаврською роботою.

― Ми вивчаємо проблему віднов-
лення властивостей сталевих виробів, 
зокрема ножів, у деревообробній про-
мисловості: ножі, якими обробляють 
деревину, у ході експлуатації дуже 
швидко зношуються, кородують тощо, 
а ми шукаємо способи, як не просто 
загострити їх, а як відновити і навіть 
покращити їхні властивості. Думаю, 
продовжуватиму цю тему й на на-
ступному курсі. Це цікаво, бо дає змогу 
теоретичні знання реалізувати на прак-
тиці. А якщо результат нашої роботи 
буде вдалий, запатентуємо його.

І з навчанням, і з музикуванням 
Михайло дає собі раду. Він знає, що 
„чим більше навантаження, тим біль-
ше встигаєш“:

— Якщо маю зробити багато справ 
за обмежений період часу, чергую їх: 
трохи повчуся, тоді можу себе розва-
жити, наприклад, пишу аранжування, 
потім знову за науку. Інколи, звісно, 
бувають періоди накладок: якась по-
їздка, виступ, навчання… Дехто каже, 
що це трохи „розриває“ людину, але 
я думаю, все можна узгодити. Інколи 
навіть вистачає часу телевізор поди-
витись, якщо знайду там щось цікаве. 
Також люблю активний відпочинок — 
футбол (це ще одне моє захоплення з 
дитинства), а взимку лижі, сноуборд 
(тут без синців не обійдешся, але в 
цьому є свій смак!).

Наразі пріоритет для четвертокурс-
ника — диплом. Можливо, згодом по-
думає і про другу вищу освіту — хотів 
би добре вивчити англійську. Загалом 
у майбутньому найкращим варіянтом 
для себе вбачає поєднання наукової 
праці за фахом з творчою.

Ірина ШУТКА

мій формат

Коли музика — серйозно ♪ назавжди

[ТВОРЧИй СТудЕНТ]

Здається, жоден захід цьогорічної „Весни 
Політехніки“ не відбувся без прекрасної 

скрипки Михайла Романишина з ІМФН, 
який врешті став найкращим музикантом 
фестивалю. А ще він — учасник камерного 
оркестру Львівської політехніки „Поліфо-
нія“, фольк-рок оркестру „Тарасова ніч“ і 
соліст Народного ансамблю бандуристок 
„Чарівні струни“. До того ж може похвали-
тися успіхами в навчанні, недавно універ-
ситетська Асоціація випускників відзначила 
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Народній артистці Украї-
ни Жанні Тугай, актрисі 

Львівського драматичного 
театру імени Лесі Українки 
у квітні виповнилося 75. Зі-
грано багато ролей, зміне-
но багато декорацій… 

― Жанно Георгіївно, роз
кажіть, будь ласка, як від
бувалось Ваше професійне 
становлення?
― Мої батьки родом з Чер-
кащини, переїхали сюди 
майже наприкінці Другої 
світової війни. Мама працю-
вала лікарем-стоматологом, 
а тато мав технічну освіту, 
він навіть якийсь час викла-
дав у Львівській політехніці 
на машинобудівному фа-
культеті.

Батьки дозволяли нам (у 
сім’ї було троє дітей) само-
стійно обирати свій шлях. 
Вони усіляко заохочували 
бажання вчитися. Напри-
клад, я самотужки вивчила 
польську мову, щоб мати 
можливість вільно читати 
перекладну зарубіжну літе-
ратуру, якої на той час було 
більше у порівнянні, скажі-
мо, з російською сьогодні. 
Я й досі маю ностальгію 
за тим часом, хотіла ко-
лись навіть бути вчителем-
філологом.

― А як же сцена?!
― Доля наче вела мене за 
руку до театру: мої шкільні 
вчителі прилучали до пре-
красного через знання по-
езії, музики, я навіть закін-
чила музичну школу. Тобто 
давали не тільки знання, а й 
виховували почуття, а цього 
сьогодні, за моїми спостере-
женнями, так гостро бракує 
молоді.

У моїх рідних не було 
щодо мого професійного 
вибору жодних сумнівів 
чи якихось заперечень. 
Єдине, коли наприкінці ви-
пробувань у театральний 
інститут (нині Київський 
національний університет 
театру, кіно і телебачення 
імени І. Карпенка-Карого) 

я подала медичну довідку 
і члени комісії побачили 
той „букет хвороб“, якими 
я перехворіла (повоєнне 
дитинство), і те, що я ще й 
маленького зросту (а тут 
гімнастика, фехтування, 
репетиції з ранку до ночі), 
мене хотіли забракувати. Я 
рішуче відкидала всі запе-
речення щодо мого навчан-
ня акторству і говорила „та 
я ще виросту!“ — і справді 
якось несподівано трошки 
підросла.

― А Ви хотіли б спробу
вати себе у мистецькій 
педагогіці?
― Ні. Хоча пропозиції були. 
Річ у тім, що я тричі була 
головою екзаменаційної 
комісії на вступних випро-
буваннях в університет на 
акторську майстерність 
(коли акторські курси наби-
рали Ярослав Федоришин, 
Богдан Козак, Володимир 
Кучинський). Для мене все 

було вкрай складно. Кіль-
кість охочих була величезна, 
хоча творчі програми біль-
шости охочих викликали, 
м’яко кажучи, багато за-
уважень. Але, незважаючи 
на це, я намагалась у всіх 
знайти щось хороше, під-
бадьорювати абітурієнтів. 
За що мене инколи сварили 
навіть колеги, бо я як голо-
ва, навпаки, повинна бути 
взірцем строгости та прин-
циповости при відборі. Тож 
у ці моменти я ще більше 
усвідомила, що з мене тако-
го педагога не вийде.

― Але оскільки театр, у 
якому працюєте, слугує 
навчальною базою для од
ного із акторських курсів 
університету, Вам таки 

доводиться бути теа
тральним педагогом?
― Ну так, напевно, від долі 
не втечеш. Кілька років тому 
наш художній керівник Люд-
мила Колосович очолила 
акторський курс й активно 
залучає студентів до ре-
пертуару нашого театру. До 
того ж, зазвичай, на відпо-
відальні ролі. До прикладу, 
остання прем’єра у театрі 
„Вибач, але я тебе зраджу“ 

є цілковитою роботою „на-
ших“ студентів.

Упереваж актори театру 
працюють зі студентами як 
з рівноправними партне-
рами, не роблячи жодних 
поблажок. І ти мимоволі 
ділишся досвідом, намага-
єшся якось ненав’язливо, 
щоб не образити (на мою 
думку, це важливо у мис-
тецькій педагогіці), вказати 
на той чи инший недолік. 
Коли щось не виходить, 
то можна домовитися зі 
студентом (часто вони самі 
про це просять) про додат-
кову репетицію складної 
мізансцени.

― Ви довший час були ак
трисою військового теа
тру… Який цікавий випа

док запам’ятався з того 
періоду найбільше?
― Найбільше запам’яталося, 
коли ми були з гастролями в 
Афганістані, під час воєнних 
дій. Ми перебували аж під 
кордоном між Афганістаном 
та Пакистаном, де тільки 
пустеля та голе каміння, а 
до того ж із різкими перепа-
дами температур: тут спека 
поза 40, а проїдеш десь 
кілометрів 70 вгору — вже 
сніг лежить… Так от, там тоді 
у складі радянських військ 
служило багато українців. 
Ми давали вистави недале-
ко від передової, чули поруч 
вибухи снарядів, але мені 
врізалося в пам’ять, як наші 
хлопці навіть там, у пустелі, 
якимось чином примудря-
лись вирощувати городи-
ну і спеціяльно до нашого 
приїзду знайшли звичайні 
польові квіти. Після того, 
як нам подарували ті квіти, 
ми розчулились, особливо 
жінки, довго плакали…

― А над чим працюєте 
тепер?
― Ми максимально напру-
жено готуємося до прем’єри 
за п’єсою сучасного пись-
менника Р. Куні „Памела“. 
В цій поставі мені та Вален-
тині Купріяновій (ми двоє на 
одній ролі) відведено одну 
з головних ролей.

На репетиціях початко-
вого періоду було важко 
вийти на максимально 
продуктивний темпоритм. 
І ось після однієї з таких 
додаткових репетицій зі 
студентами я у своїй гри-
мерці несподівано зна-
йшли шоколадку із запис-
кою ― „дякую“! Аноніма 
виявити не вдалося, але 
було приємно… Адже коли 
тривалі репетиції, на пер-
ший погляд, закінчуються 
невдачею, вже, здавалося 
б, і сам опустив руки та 
зневірився, те коротеньке 
„дякую“ якось додає тобі 
нової сили та енергії руха-
тися далі.

Оксана ПАЛІЙ

у пошуках свого обличчя

Багатогранний талант Жанни Тугай

Упереваж актори театру працюють 
зі студентами як з рівноправними 
партнерами, не роблячи жодних 
поблажок.

[куЛьТуРа]
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коротко

Відкриття виставки сучасних іта-
лійських художників „кольорові 
послання з Італії“ через трагічну 
смерть директора Львівської гале-
реї мистецтв Бориса Возницького 
перенесено. Виставка тривала лише 
два дні — 26 — 27 травня, а далі її 
можна буде побачити ще у столиці. 
На честь вшанування пам’яти Бори-
са Возницького італійська сторона 
подарувала галереї 15 картин 
сучасних італійських художників. 
Їх експонуватимуть в окремій залі 
імени Бориса Возницького на згадку 
про те, що це його останній реалізо-
ваний проєкт.

Верховна Рада україни ратифікувала 
угоду, підписану ще торік у травні 
в каннах між кабінетом міністрів 
україни та урядом Франції про 
спільне виробництво фільмів. За за-
кон про ратифікацію проголосували 
274 народні депутати з 418, зареє-
строваних у залі засідань. Реалізація 
цієї угоди сприятиме розширенню 
партнерських взаємовигідних від-
носин між Україною та Францією у 
сфері кіно, стимулюватиме розвиток 
культурних та економічних зв’язків 
між двома державами.

Студенти Технологічного коледжу 
Львівської політехніки взяли участь 
у Чемпіонаті україни з перукарсько-
го мистецтва і стали переможцями 
та призерами. Студентка Василина 
Пак посіла перше місце у номінації 
„Весільна зачіска з елементами 
хвилі“, Олеся Жук — друге місце 
у номінації „Жіноча зачіска на довго-
му волоссі — „Нова коса“. Перед 
чемпіонатом студенти коледжу 
брали участь у XII Міжнародному 
конкурсі молодих модельєрів дизай-
нерів „Печерські каштани“. Серед 
майже 80 колекцій їхня колекція 
„Лялька-мотанка“ ввійшла у п’ятірку 
найкращих робіт.

Переможцем міжнародного пісенного 
конкурсу „Евробачення“ цьогоріч 
стала співачка зі швеції Лорін. За 
результатами голосування глядачів 
і професійного журі в 42 країнах 
Европи, вона набрала найбільшу 
кількість балів — 372. Друге і третє 
місця — російські бабусі (259) та 
серб Желько Йоксимович (214). 
Представниця України Гайтана — на 
15 сходинці зі 65 балами.

За матеріялами інформаґенцій

На зміну „Тижню італійського кіно“ 
у Львівському палаці мистецтв 

прийшла „Лінія іспанського кіно“ — 
католицька трагікомедія, політична 
сатира, еротична мелодрама і просто 
драма поступилися місцем на екрані 
музиці, анімації і сміху.

Фестиваль „Лінія іспанського кіно“ 
у різних містах упродовж весни пред-
ставляли компанія „Артхаус Трафік“, 
посольство Еспанії в Україні і туропе-
ратор „Наталі Турс“. У Львові еспанські 
фільми демонстрували минулого тиж-
ня — з 23 до 27 травня.

Сучасний еспанський кінемато-
граф — один із найцікавіших і най-
розвинутіших в Европі — щороку Ес-
панія продукує більше 100 фільмів, 
які не залишаються непоміченими 
на міжнародних фестивалях і да-
ють натхнення для нових сюжетних 
ліній Голлівуду. Крім цього, метрів 
кіно швидко змушує „посунутися“ 
молоде покоління еспанських ре-
жисерів…

Програма ж „Лінії…“ дібрана з чо-
тирьох стрічок 2010 — 2011 років. Ані-
маційний мюзикл „Чіко і Рита“ варто 
було подивитися заради … джазу. Так, 
в основу ретро-історії про джаз і любов 
лягла біографія легендарного піяніс-
та, володара п’яти премій „Ґреммі“ 
Бебо Вальдеса. І в ній звучала як його 
музика, так і Діззі Гіллеспі та Коула 
Портера. Мультфільм отримав цього 
року номінацію на премію „Оскар“ 
у категорії „Найкращий анімаційний 
фільм“. Для охочих посміятися було дві 
комедії — новий фільм найвідомішого 
молодого режисера Еспанії Даніеля 
Санчеса Аревало „Кузени“ (стрічка зі-
брала мільйон евро за перший вік-енд 
еспанського прокату) та кримінальна 
драматична „Неонова плоть“ режи-
сера Пако Кабезаса. Ну і серед радос-
ти — трохи світлого мелодраматичного 
суму― культовий еспанський режисер 
Фернандо Леон де Араноа представив 
на фестивалі свій останній фільм „Ама-
дор“ із новою зіркою европейського 
кіно Мегалі Сольєр у головній ролі.

Хмільний дім Роберта Домса — 
затишне пивне підземелля на 

Клепарові — є часто гостинним до-
мом для музикантів. Тож 27 травня 
тут відвідувачів частували не лише 
стравами-напоями, а й лірично-
драйвовою музикою львівського 
рок-гурту „Опіум“.

Це, як з’ясувалось згодом, мав 
бути святковий (День героїв, День 
хіміка…) концерт, а свята, як відомо, 
треба чекати довго. Зате технічна під-
готовка, яка, через проблеми зі звуком, 
тривала годину, дала змогу слухачам 
наспілкуватися між собою, поринути 
в атмосферу недільного вечора, напо-
вненого м’яким світлом свічок на столах 
і яскравим — на сцені. А далі всі мали 
почути-побачити старі й нові композиції 
„Опіуму“, а також ті, які група рідко грає 
у клубах, ну і найбільшим сюрпризом 
виступу мав стати новий кліп.

Щодо першої частини обіцянок, 
то так і було — звучали „Брат“, „Не 
потрібна нікому (Вона)“, „Дощем і 
піском“, „Непробачена“ та инші з аль-
бому „Молися на мене“ (2009). При-
сутні на концерті почули й пісню „Візи 

(для птахів)“, яку хлопці рідко грають 
у клубах, а також „Камо грядеш“, цю 
пісню в клубі виконали вперше. Серед 
найновіших пісень — „Не віддам“. І „на 
біс“ — пісня баладного характеру про 
життя музикантів „Мікрофон“. А от із 
новим кліпом не склалося — знову 
підвела техніка…

Попри не зовсім вдалу акустику 
(инколи здавалося, що та недоладна 
апаратура тільки заважала — добрі піс-
ні і добру музику можна слухати й без 
них), всякі часові затримки, вдалося 
отримати ту дозу музичного кайфу, яку 
душа й вуха спромоглися сприйняти. 

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

кінострічка

Кінопривіт із сонячної Еспанії

концерт

Музичний вечір з „Опіумом“
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У льв івськ ій кав’ярні - книг арні 
„Кабінет“була українсько-чеська 
„Ніч літератури“. Чеський центр у 
Києві вдруге долучився до акції, яка 
відбувається вже шостий рік поспіль 
одночасно у 16 містах Европи. „Ніч 
літератури“ — це щорічні публічні 
читання на початку травня. Під час 
них твори европейської літератури 
читають відомі письменники, культу-
рологи, перекладачі. Вперше твори 
сучасних чеських письменників чита-
ли також і у Львові — Наталія Трохим, 
Юрій Іздрик, Остап Сливинський, 
Григорій Семенчук та ин.

„ А б с е н т “  —  о с т а н н я  ч а с т и н а 
музично-поетичної трилогії (попе-
редні — „Самогон“ та „Цинамон“) 
польського гурту Karbido і україн-
ського письменника Юрія Андру-
ховича, готовий до „споживання“ 
ще наприкінці минулого року, по-
мандрує Україною. Сьогодні, 31 
травня, після іванофранківців його 
пробуватимуть на свій естетичний 
смак у Першому українському теа-
трі для дітей та юнацтва львів’яни. 
Наступними у черзі на візуально-
акустичну деґустацію — Кам’янець-
Подільський, Вінниця, Одеса, Харків 
та Київ. Медіа-виставу „Абсент“, 
створено за мотивами роману „Пер-
верзія“. Вона поєднала в собі екс-
периментальну і традиційну музику, 
іронічні й глибоко ліричні тексти та 
різножанрове відео.

Французький письменник Фредерік 
Бегбеде екранізував власний роман 
„Любов живе три роки“. Цинічний 
головний герой, модний журналіст і 
завсідник нічних тусовок, впевнений, 
що любов живе три роки. Рік пристрас-
ти змінюється роком ніжности, яка 
потім неминуче поступається місцем 
нудьзі. Чи зможе спростувати теорію 
його новий любовний роман? Здаєть-
ся, деб’ютанту пощастило: іронічно-
романтична комедія вийшла цікавіша 
за книгу, а читачам-кіноманам — теж, 
бо фільм демонстрували у львівських 
кінотеатрах та ще й українською мовою.

У січні 2013 року в Україні на держав-
ному рівні масштабно відсвяткують 
75-річчя від дня народження ви-
датного українського поета, Героя 
України Василя Стуса. Парламент 
рекомендував Кабінету Міністрів у 
місячний термін створити оргкомітет, 
розробити і затвердити план заходів 
із відзначення ювілейної дати, в січні 
2013 року провести урочисті збори 
представників громадських органі-
зацій України в Києві, видати вибрані 
твори поета і книги спогадів про 
нього, провести міжнародні науково-
практичні конференції, творчі вечори. 
У планах — впорядкування скверу, 
пам’ятника та музею поета в його 
рідному селі Рахнівка Гайсинського 
району Вінницької области, а також 
створення музею в Києві.

Н. Я.

благодійна акція

„100 книжок для 
сільської бібліотеки“

Таку назву має проєкт, розпочатий 
цього року в києві і підхоплений 
Харковом, Одесою, Вінницею, Полта-
вою та Львовом.

Акція покликана „звільнити книжки з 
паралічу на полицях і передати їх до 
теплих і небайдужих рук читачів“. За 
три місяці її тривання відправлено 
по 200 — 300 книжок у 16 сільських 
бібліотек України. Своїми книжка-
ми щедро поділилися українські 
письменники Ірен Роздобудько, 
Ігор Жук, Міла Іванцова, Олександр 
Єсаулов, Наталка та Олександр Шев-
ченки, Олександр Ірванець, Оксана 
Цюпа, а також небайдужі читачі.

У Львові книжки можна приносити 
до книгарні „Є“ (просп. Свободи, 7). 
Біля каси шукайте спеціяльну 
скриньку для книжок. Сільські біблі-
отеки будуть особливо раді творам 
українських сучасних авторів, ди-
тячим книжкам, творам зі шкільної 
програми, класичній та сучасній 
зарубіжній літературі.

Цьогорічний конкурс найкращих 
україномовних книг для дітей довго 
зберігав інтригу щодо переможця. І 
от 25 травня у Жовкві з-поміж його 
дев’яти фіналістів було визначено, 
кого вважати „голосом країни“ в 
царині літератури.

Першу літературну премію „Великий 
їжак“ здобув Валентин Бердт за 
шкільний роман „Мій друг Юрко 
Циркуль та інші“. Вручив її авто-
рові співак Павло Табаков. Решта 
письменників-фіналістів теж 
отримали своїх „їжаків“, але тільки 
намальованих — молода художни-
ця Надія Коломієць створила для 
кожного „їжачий“ олійний прототип. 
Крім цього, всі автори братимуть 
участь у всеукраїнських письмен-
ницьких турах, перед Форумом 
видавців побачимо їх на бігбордах, а 
їхні книжки — у бібліотеках.

Церемонія вручення премії мала свят-
ковий характер — „Великому їжаку“ 
співав Т. Чубай і С. Чубай, яка спіль-
но з композиторкою Яною Іщук та 
ГИЧ-оркестром підготувала спеціяль-
ну музичну програму „Скоромовка не 
для вовка“ на вірші свого батька.

Н. Я.

що, де, коли

Література: події, задуми, 
книги

Літературна студія „Джерельце“, 
що діє при Львівській обласній 

бібліотеці для дітей, збирає урожай 
нових збірок студійців.

Нещодавно свою першу збірку 
поезій „Моє дитинство струнами 
бринить“ презентувала учасниця 
„Джерельця“, учениця 6-го класу 
гімназії „Престиж“ Вікторія Стасів, аж 
от — знову новинка. Микола Рудик з 
мамою Мирославою і двоюрідною 
сестрою Олею Попко, які мешкають у 
Городку, на черговому засіданні студії 

презентували нову збірку віршованих 
казок „Пригоди на городі“. Оля про-
ілюструвала вірші свого брата і тітки 
прекрасними малюнками. Студійці із 
задоволенням слухали твори у вико-
нанні авторів та задавали їм запитан-
ня про секрети творчости, уподобання 
тощо. До слова, це вже друга книжка 
родини Рудиків — рік тому вийшла 
подвійна збірка Мирослави Рудик 
„Вірші-колисанки для Дмитрика й 
Роксоланки“ та Миколи Рудика „Мої 
вірші — це зернятка“.

Людмила ПУЛЯЄВА

літературна премія

Час збирати „їжаків“

[куЛьТуРа]

проби пера

„Пригоди на городі“ — друга збірка 
творчої родини Рудиків
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У малярстві Петро Гуменюк, як і його 
брат, не випадково. Своїми вчите-
лями він з гордістю називає Валерія 
Ігнатенка, Івана Остафійчука, Воло-
димира Лободу, а також відомого 
мистецтвознавця Віру Свєнціцьку. 
Роботи художника побували на ви-
ставках у Польщі й Канаді (деякі там 
залишилися, знайшовши своїх покуп-
ців), об’їздили Україну.

Від „Дня музеїв“, 18 травня, у 
„Тюрмі на Лонцького“ львів’яни ма-
ють змогу оглянути виставку графіки 
художників-близнюків Петра та Андрія 
Гуменюків. Паралельно 23 травня в 
галереї „Дзиґа“ відкрилася персональ-
на виставка одного з братів — Петра 
Гуменюка, яка триватиме до 6 черв-
ня. А наша розмова з ним відбулася 
напередодні, у той день, коли й сам 
художник дізнався про майбутню ви-
ставку. Отже, емоції — найсвіжіші, а 
думки — майже не „з приводу“.

― Пане Петре, чи можливо струк
турувати Вашу творчість за окре
мими періодами: живопису, графіки 
та іконопису?
― Думаю, що так. Все почалося з гра-
фіки, якої разом з братом ми вчилися 
в Івана Остафійчука. Від знайомства з 
Володимиром Лободою, по суті, по-
чався період живопису. Під час роботи 
з Вірою Свєнціцькою в Національному 
музеї, і коли я був реставратором, 
мене зачепили ікони. Спочатку ма-
лював їх для продажу, але поступово 
іконопис зацікавив як процес, я почав 
вивчати іконописні школи… Потім за 2 
роки зробив іконостас церкви Троєру-
чиці в Таллінні. Це мене прив’язало до 
іконопису. Зараз працюю в живописі 
й іконописі.

― Яке місце у Вашій творчості ма
ють українські мотиви? Чи поділя
єте думку, що мистецтво можливе 
тільки в національному контексті?
― Не можна думати, якщо українець, 
то в мене повинні бути хлопці у виши-

тих сорочках, козаки на конях, україн-
ські міфи тощо. Вже те, що я українець, 
визначає, що моє мистецтво буде 
національне. Українська традиція, 
ментальність, пов’язана з Україною 
біографія, батьки (в’язні радянських 
концтаборів — авт.) — це момент, 
який іде за мною. Можна підходити до 
традиції української ікони дуже примі-
тивно, а можна глибше. Я вважаю, що 
не треба ані робити собі українськість 
самоціллю, ані впадати в надсучасну 
глобалізацію. Світ цікавий тим, що ми 
всі різні, кожен край, кожна країна має 
свою родзинку.

― Самі українці розуміються на 
родзинках? Як продаються твори 
українських художників у себе вдо
ма?
― У нас взагалі нема ринку, на мою 
думку. Купують одиниці. Є категорія 
осіб, які справді цікавляться і розу-
міють мистецтво, але … не мають 
грошей. Друга категорія — це так звані 
олігархи. Їм важливо, аби було модно. 
Тепер кожна жінка великого олігарха 
хоче бути мисткинею, відкриває гале-
рейку і бавиться у „вумен арт-бізнесу“. 
Якщо має якогось доброго куратора, 
то ще пів біди, а буває зовсім смішно.

― Який має бути мистецький ринок?
― Широкий. Є різні напрямки, різні 
смаки, різні художники. Але я не 
насмілююся зводити малярство до 
ринку. Це біда, коли художник не по-
чинає малювати, поки не впевниться, 
що з того малювання матиме гроші. 
Ринок — це инакша сфера, ніж мис-
тецтво.

― Тоді для кого малюєте Ви?
― Для себе. Якщо хтось каже, що щось 
робить для культури, для нації, — він 
або лукавить, або робить дурниці. Все, 
що добре робиться, — для себе, для 
свого задоволення, для викиду своїх 
емоцій. Такі речі щось важать. А коли 
ти виставляєш себе „жертовником“ 

і працюєш для великих ідей, ці речі 
нічого не варті.

― Яка доля більшости Ваших робіт?
― Одні дарую, деякі купують — як в 
Україні, так і за кордоном. Багато маю 
поскладаних у майстерні. Їх можна 
побачити на виставках. Але не часто. 
Торік мав виставку ікон в „ІконАрті“. 
Деякі роботи побували на збірних 
виставках. За останні три роки оце в 
„Дзизі“ моя перша персональна ви-
ставка робіт живопису.

― Часто робите спільні виставки з 
братом?
― Ні, мали разом 2 — 3 виставки. 
Працюємо в різних напрямах. Хоч ми 
близнюки, але різні. Якщо ми поді-
бні зовні, то не означає, що однакові 
всередині. Ми разом виховувалися, 
мали одних викладачів, тож щось 
нас таки об’єднує. Суперництва і на-
слідування між нами не було ніколи. 
Андрій трохи пізніше від мене почав 
займатися графікою, але я хотів, щоб 
він теж малював. Мені аж легше стало, 
коли і його покликав Іван Остафійчук.

― У Вас є людина, яка першою оцінює 
ваші роботи?
― Це друзі. Один із них — Андрій Са-
гайдаковський. У колі друзів ми ніколи 
не загортаємо в папірці думки про 
творчість один одного. Говоримо від-
верто. Звичайно, можуть бути й творчі 
суперечки. З чимось погоджуєшся, а з 
чимось — ні. Кожен художник любить 
того, хто в творчості до нього подібний.

― Розкажіть про виставку, яка від
крилася в „Дзизі“?
― Я нічого не планував. Вона стала 
для мене самого сюрпризом. Зателе-
фонував Влодко Кауфман і запропо-
нував. Ми підібрали в майстерні певну 
кількість робіт. Повісили їх у день від-
криття. Я навіть спеціяльної назви для 
виставки не придумав.

Спілкувалася Анна ГЕРИЧ

у майстерні художника

Петро Гуменюк: „В Україні немає 
справжнього мистецького ринку“

Петро Гуменюк знаний як живописець, іконописець і графік. Наприкінці 80-х він 
разом з братом андрієм належав до мистецького об’єднання „шлях“, одного з 

осередків незалежної творчої думки. За розпис української греко-католицької церкви 
матері Божої Троєручиці у місті Таллінні (Естонія) та популяризацію українського 
мистецтва в світі у 2003 році художник отримав звання „Галицького лицаря“. 
Львівські театрали мають знати, що саме він відповідає за світлове оформлення 
вистав у театрі імени Леся курбаса

[куЛьТуРа]
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п’єдестал

Політехніка 
спортивна — 
результати і 
підсумки

• Волейболісти команди „Бар-
ком“, у складі якої виступають 
студенти Львівської політехніки, 
ЛДУФК, ДДПУ ім. І. Франка, 
ЛНУ ім. І. Франка та НЛТУ 
України, стали переможцями 
чемпіонату України у першій 
лізі. Це дало їм право виступати 
в сезоні 2012 — 2013 років у 
вищій лізі чемпіонату України.

В Універсіяді — 2012 визначили-
ся переможці та призери. Зван-
ня чемпіонів розіграли чоловічі 
команди Львівської політехніки 
і ЛДУФК. У напруженому і 
цікавому поєдиноку зуміли 
виграти лише у п’ятій партії з 
незначною перевагою (15:13) 
волейболісти ЛДУФК. Срібні 
нагороди — у політехніків, 
бронзові — у студентів-медиків. 
У жінок табель про ранги має 
такий вигляд: І місце — ЛДУФК, 
ІІ місце — ЛНУ ім. І. Франка, ІІІ 
місце — Львівська політехніка.

• Баскетболісти Львівської по-
літехніки не знають поразок на 
обласній арені впродовж 20-ти 
років. Вони і стали чемпіонами 
„Універсіяди-2012“ серед вишів 
области. Друге місце посіла 
команда ЛДУФК, третє — ЛНУ 
ім. І. Франка.

• Під час „Універсіяди-2012“ розі-
грали нагороди і бадмінтоністи. 
Чемпіони — команда ЛДУФК, 
срібні призери — політехні-
ки, бронзові — команда ЛНУ 
ім. І. Франка.

• Управління з питань фізичної 
культури та спорту ЛОДА на-
городило Львівську політехніку 
кубком лавреата спортивного 
року Львівщини в комбінації 
„За успішний розвиток сту-
дентського спорту Львівщини у 
2011 році“.

арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного  

виховання Львівської політехніки, 
майстер спорту

Серед вишівських команд, які брали 
участь у ХІХ Відкритому чемпіонаті 

Львівської области „Кубок Карпат-2012“, 
команда ІЕПТ імени В. Чорновола перша.

Десять команд із чотирьох навчаль-
них закладів щоп’ятнадцять хвилин стар-
тувало від Скель Довбуша в селі Бубни-
ще. Кожна з них мала мапу, на якій були 
позначені так звані компостери (кілька 
забитих у різній комбінації цвяшків), об 
котрі треба було пробити пронумеровані 
карточки і на їх фоні сфотографуватися 
всією командою. Маршрут пошуків 
пролягав через гору Ключ, водоспад 
Кам’янка, гори Лопата й Кіндрат, село 
Либохора, гору Маґура й завершувався 
в селі Лавочне. 

За чотири дні команда ІЕПТ імени 
В. Чорновола з семи компостерів зна-
йшла п’ять — і перемогла. Але не такою 
важливою була перемога, як сам похід. 
Адже це була ще одна чудова нагода у 
невимушеній обстановці поспілкуватися 
студентам і їх наставникам (за правила-
ми, у команді мало бути не менше десяти 
осіб, з них — не менше чотирьох дівчат і 

двоє керівників — старші викладачі Воло-
димир Леськів і Юрій Боровик), поспівати 
українські пісні, відчути особливості жит-
тя у природніх умовах, адже ночували в 
наметах, готували їжу на вогні.

Для студентів такі гірські переходи є 
своєрідним закріпленням і перевіркою 
теорії, отриманої на парах. Керівники 
майже не втручаються у їхні дії, ви-
няток — якщо обраний шлях на сто 
відсотків є помилковий. Зате викладачі 
залюбки допомагають куховарити.

Після „Кубка Карпат“ Володимир 
Леськів пробував спільно зі студентами 
технологічного коледжу добратись до 
озера Несамовитого, але несприятливі 
погодні умови завадили це зробити. 
Зате 10 травня їм підкорилась гора 
Лопата. Влітку заплановано похід на 
три — чотири дні по Чорногірському 
хребту. Сходження на Говерлу чекатиме 
на всіх охочих традиційно у третю суботу 
вересня. Спортивний клуб „Серпантин“, 
який існує при коледжі, безплатно за-
безпечить студентів усім необхідним 
спорядженням.

Наталя ЯЦЕНКО

Перший цього року у Львові відкритий 
турнір зі спідмінтону, який відбувся 

26 травня на території спорткомплексу 
„Динамо“, визначив найсильніших грав-
ців, сприяв набуттю досвіду слабшими 
і залучив до цього нового виду спорту 
зацікавлених новачків.

Коли волан літає як ракета, а гравці 
б’ють по ньому спеціяльними грушепо-
дібними ракетками та між ними нема 
сітки — ми є свідками гри у швидкісний 
бадмінтон, або попросту — спідмінтон. 
До України спідмінтон прийшов з Німеч-
чини два роки тому — тоді в Ужгороді 
відбувся перший відкритий любитель-
ський турнір. Тепер клуби швидкісного 
бадмінтону активно діють уже в семи 
містах України, серед яких і Львів.

У цьому ж турнірі взяло участь 8 чоло-
віків і 4 жінок віком від 18 до 55 років. Спо-
чатку ігри відбувались у підгрупах по колу 
через жеребкування. Сильніші спортсмени 
грали зі слабшими, а у півфіналі і фіналі 
зустрілись лише найсильніші. Кожна гра 
була переважно із двох сетів, у яких су-

перники грали до 16 очок. Переможцями 
стали: серед чоловіків — Іван Книш, Іван 
Каратник та Назар Крисай, серед жінок — 
Віра Мудра, Оксана Коробкова й Роксолана 
Фартух. Вони були нагороджені медалями 
й грамотами.

Після травневого турніру, на який, 
до речі, мали приїхати ужгородці, але 
через подібні змагання у Словаччині, не 
потрапили, відбуватимуться такі турніри 
ще у серпні і вересні. Стежте за новинами 
на сайті www.speedbadminton.com.ua.

Н. Я.

спідмінтон

Коли волан літає як ракета…

спортивний туризм

Через гори, щоб закомпостувати 
щасливий „квиток“
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Ось і прийшла пора, коли студенти 
починають думати про набуття 

хорошої фізичної форми. Адже всі 
хочуть гарно виглядати, щоб без со-
рому влітку пройтися пляжем. Саме 
для таких людей наша розмова з 
хлопцем, який впевнений, що щоден-
ні пробіжки і стрибки через скакалку 
допоможуть вам у цьому. Його ім’я — 
Богдан Олійник.

― Богдане, розкажи спочатку про 
фізичні навантаження зі скакалкою.
― Почну з того, що багато людей вважа-
ють такі вправи непотрібними і безре-
зультативними. Ця думка хибна. Адже, 
коли ви хочете виглядати стрункими та 
красивими і не маєте можливости що-
дня бігати, стрибання через скакалку є 
оптимальним варіянтом. Цю вправу 
можна виконувати навіть удома. Щодо 
ефективности, то такі вправи зміцню-
ють м’язи ніг, активізують роботу серця, 
нормалізують дихання. Людина, яка ва-
жить 70 кілограмів, за годину стрибання 
витрачає 720 калорій. А це ефективні-
ше, ніж гра в теніс чи плавання. 

― З чого ж слід починати?
― Починати стрибки варто у спокійно-
му темпі, поступово збільшуючи його. 
Завдяки цьому організм налаштову-
ється на навантаження. Слід також 
вчасно відпочивати, щоб відновлюва-
ти дихання. 

― Із скакалкою все зрозуміло. А 
наскільки корисним для організму 
людини є біг?
― Регулярні пробіжки нормалізують 
масу тіла, стимулюють обмінні про-
цеси, у хорошій формі підтримують 
серцево-судинну систему. До того ж, 

під час бігу спалюється достатня кіль-
кість калорій (за годину нешвидкого 
бігу спалюється близько 700 калорій). 
Завдяки цьому біг є ефективним за-
собом нормалізації маси тіла. Люди, 
які регулярно бігають, мають близьку 
до ідеальної масу тіла, а вміст жиру у 
їхньому тілі майже удвічі менший ніж 
у тих, хто не бігає. 

― Чи справді щоденні пробіжки є 
корисні для всіх? 
― Розумієте, чим старша людина, тим 
важче їй змусити себе регулярно за-
йматися спортом. Важко і тим у кого 
надлишкова маса тіла. Таким людям 
слід починати з оздоровчої ходьби. 
Вона також дуже ефективна і є такою 
собі перехідною ланкою від ходьби до 
бігу. Тому я порадив би нетренованим 
людям не бігти одразу по 2 кілометри, 
бо так ви собі тільки нашкодите. Все 
має відбуватися поступово.

― А що робити людині, котра про
читавши цю статтю, вирішить: 
„Усе, — від сьогодні кожного дня буду 
бігати“. Яких правил їй потрібно до
тримуватися?
― Найперше — правильно обрати 
час для бігу. Видатний хірург Микола 
Амосов, який ледь не до останнього 
дня бігав, казав що для нього найопти-
мальніший для бігу час є 4 — 5 ранку. 
Однак не кожен (а точніше майже ніх-
то) в такій годині не бігає. Тому якщо 
ви вважаєте себе так званим „жайво-
ронком“, тоді вам краще бігати зранку, 
проте не раніше 10 години. А „совам“, 
навпаки, краще підійде вечірній час. 
Тоді ваш організм чудово сприймати-
ме фізичні навантаження. Ну і якщо 
ви вже вирішили бігати ввечері, то, 

пам’ятайте, що після споживання їжі 
має минути щонайменше година, а до 
сну залишатися не менш як дві години.

― Якою має бути дистанція і ритм 
бігу?
― Для початку перед пробіжкою 
обов’язково потрібно провести неве-
лику розминку. Поприсідати і постри-
бати на місці. У перші тижні не варто 
бігти більш ніж 500 метрів. І так три 
рази на тиждень. З часом поступово 
збільшувати дистанцію. Людині, яка 
є добре натренованою, можна бігти і 
п’ять тисяч метрів.

Бігти слід із рівною спиною і 
обов’язково рухати руками. Раджу 
рівномірно розподіляти дихання і об-
рати зручний для дихання темп. Ну і 
коли відчуваєте, що втомились, краще 
перейдіть на ходьбу, а потім знову 
починайте бігти. Інакше ваші м’язи і 
серцево-судинна система зазнають 
перевантаження.

― А де, на твою думку, найкраще 
бігати?
― Особисто я надаю перевагу парковій 
місцевості. Бажано, щоб м’язи ніг від-
чували м’якість бігової поверхні, тому 
бігати варто по траві, землі, та в жод-
ному разі не по асфальтному покритті.

Щодо взуття, то найкращим варі-
янтом будуть кросівки. Однак вони не 
повинні мати високу підошву, бо ризи-
куєте отримати вивих або розтягнення. 
А одяг найкраще мати із натуральних 
тканин, адже він, на відмінну від син-
тетики, добре вбирає вологу.

Cпілкувався Артур БОБРИК,
студент третього курсу ІКНІ

Львівської політехніки

Це був великий шаховий 
опен, в якому змогли взяти 
участь шахісти від 4-го роз-
ряду до гросмейстера, від 
5 до 75 років. На відкритті 
опену був присутній ректор 
університету Юрій Бобало, 
гросмейстери Олександр 

Білявський та Михайло Ко-
заков — головний організа-
тор заходу. 

Опен складався з двох 
шахових турнірів: турнір 
А — опен-турнір з обрахун-
ком міжнародного та укра-
їнського рейтингу, турнір 

В — з обрахунком україн-
ського рейтингу. 

У турнірі загалом узяло 
участь 140 шахістів, в осно-
вному з України, з них зі 
Львівської політехніки — де-
сять студентів і випускників. 
Крім цього, були й учасники 
середнього віку з Франції, 
Польщі, Білорусії та Росії. 
Всі гравці отримали чудову 
нагоду підвищити свою 

майстерність або навіть ви-
конати норму для здобуття 
вищого розряду, а також 
здобути грошові й речові 
нагороди. Але двома опен-
турнірами шахові змагання 
не обмежаться — заплано-
вана організація сеансів од-
ночасної гри в центрі міста 
під час матчів Евро-2012.

Н. Я.

спортивна альтернатива

Бігом і підстрибом по дорозі до літа

шахи

У Політехніці ходили „королеви“ й стрибали „коні“

В актовій залі головного корпусу Львівської політехніки 
28 травня — 2 червня відбувся перший Міжнародний 

шаховий турнір „Опен-Евро“. 
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 19

Горизонтально: 3. Лхаса. 5. Гопак. 7. Атлет. 8. Омшаник. 9. Ромул. 
10. Мікст. 12. Барнаул. 14. Русалка. 17. Аріадна. 20. Варан. 22. Медіатор. 
23. Марадона. 25. Старт. 26. Латаття. 29. Капітал. 31. Таранто. 32. Поріг. 
33. Егіда. 34. Арбалет. 35. Барон. 36. Аксон. 37. Какао.
Вертикально: 1. Саламандра. 2. Ротонда. 4. Мексика. 6. Колиба. 7. Акмо-
ла. 11. Преамбула. 13. Баркарола. 15. Студент. 16. Контакт. 18. Рубрика. 
19. Депозит. 20. Вірус. 21. Намет. 24. Капабланка. 27. Ареопаг. 28. Ятаган. 
29. Комета. 30. Іподром.

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Розділ 
медици-
ни, що 
вивчає 

очні 
хвороби

Найдов-
ша 

паралель 
Землі

Добуток 
натуральних чисел 

від одиниці до 
заданого числа

Одиниця 
виміру 

ел. опору
Знаме-
нитий 
арген-

тинський 
футбо-

ліст

Велетень-філісти-
млянин, якого 
переміг Давид

Роман 
Ю. Муш-
кетика

Перепле-
тені 

металеві 
прути на 

вікнах

Прізвище 
останньо-
го російсь-
кого царя

Вказівка 
з експлу-

атації 
приладу

Лікар, що
лікує 

туберку-
льоз

легенівРуда 
качка

Ріка в 
Сибіру

Велетен-
ські 

руйнівні 
хвилі

Столиця 
Нігерії

Прізвище 
бельгій-
ського 
вина-

хідника 
саксо-
фона

Крок у 
танці

Одиниця 
площі 
землі

У Мон-
голії 

селянин-
скотар

Гральна 
карта

Ланка 
гусениці 

танка
Бурхливі 
оплески

Українсь-
ка Пов-

станська 
Армія

Ріка в 
Мука-

чевому

Дуже 
важкий 

предмет, 
ноша

Тропічний 
плід, 

подібний 
до шишки

Тібет-
ський 
бик

Титул 
правите-
ля Росії 

до ХХ ст.

Гірська 
індичка

Прізвище українсь-
кого поета Олек-

сандра Олеся

Зарубка, 
тавро

Автор,що 
не наз-

вав свого 
прізвища

Народний 
поет-

співець 
на Кавказі

Витка 
рослина

Споруда 
для ве-

лосипед-
них гонок

Взаємна 
домовле-
ність про 
що-не-
будь

Римська 
кіннота

Індоне-
зійський 
острів

Амери-
канський 
чорний 
ведмідь

Обласне 
місто 

Киргиз-
стану

Вовк у „Книзі 
джунглів“ Кіплінґа

Орган 
дихання 

у риб

Марка 
корейсь-
кого ав- 

томобіля

Бара-
нячий 
горох

Афри-
канська 

антилопа

Великий 
посушливий прос-
тір, позбавлений 

рослинності

Склепін-
ня у 

фоормі 
дуги

Партія 
гри у 
теніс

Підви-
щення,ка-
зальниця 
у церкві

Летить українець в Америку. Підходить 
стюардеса:

― Горнятко кави, сер?
― За бабки?
Стюардеса, кліпаючи очима, йде за шторку і 

нервово шукає в розмовнику. Підходить вдруге:
― Горнятко кави, сер?
― За бабки?
― На халяву, сер!

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

ПП „Термоакустика“, 79005, 
м. Львів, вул. Івана Франка, 61, 

оф. 299 а; тел. 067 670 15 12;
termoakustyka@rambler.ru

увага: фотоконкурс!

„Евро-2012 крізь 
призму об’єктива“

Тижневик „Аудиторія“ оголо-
шує традиційний студентський 
фотоконкурс. Цьогоріч темою 
конкурсу стане „Евро-2012 крізь 
призму об’єктива“. Кожен охо-
чий і талановитий має чудову 
нагоду поділитися власним 
баченням підготування до цієї 
грандіозної події, впливу її на 
життя українців чи просто по-
хвалитися вдалими кадрами 
найгарячіших моментів фут-
больних матчів в Україні та за 
її межами. 

Умови участи у фотоконкурсі 
читайте на сторінках „Аудито-
рії“ восени. 

експрес-оголошення
Вважати недійсними:  
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Бутеленко Вікторії Віталіївни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Притули Тараса Юрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Пісца Захара Ігоровича;
утрачений студентський квиток № 08384129, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Турік Вікторії 
Геннадіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Петрук Марії Валеріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бренич Марії Зеновіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ломпарт Ніни Василівни;
утрачений студентський квиток № 0904077, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Пусти Едуарда 
Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ураєвої Ганни Дмитрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Абакарової Каміли Русланівни;

З приходом весни прокидається 
природа, оживають ліси і зелені 

насадження. А з їх пробудженням на-
стає й найбільша активність кліщів.

Небезпека кліщів у тому, що вони 
мають невеликі розміри і можуть 
безболісно присмоктатися до своєї 
жертви та живитися ї ї кров’ю. Але 
найбільша шкода від кліщів не в їх 
укусах, а у перенесенні ними важкого 
захворювання (кліщового енцефалі-
ту), що уражає центральну нервову 
систему.

Якщо ви збираєтесь на природу, 
заздалегідь подбайте про свою без-
пеку.

Для цього необхідно правильно 
одягатися, а саме:
• якомога менше відкритих ділянок 
тіла, найбільш придатним одягом є 
комбінезон;
• за браком комбінезону — штани, 
заправлені у шкарпетки, на ногах — 
чоботи або щільно зав’язані черевики;
• куртка щільно застібнута і заправ-
лена у штани, обшлаги повинні щільно 
облягати кисті рук; комір і манжети 
змащують камфорною олією;

• вуха і волосся захищають голов-
ним убором (кепка, берет, хустка 
тощо).

Перебуваючи у лісі, не забувайте 
час від часу оглядати відкриті ділянки 
тіла. Для відлякування комах можна 
скористатися аерозолем „ДЕТА“, лось-
йоном „Ангара“.

Повернувшись із лісу, уважно об-
стежте одяг і тіло, особливо відкриті 
ділянки, голову, шию.

При виявленні кліща, що при-
смоктався, необхідно звернутися до 
лікаря. Якщо це неможливо, треба 
самотужки його видалити. В жодному 
разі не витягуйте кліща без попере-
днього змазування шкіри навколо 
кліща вазеліном або иншим жиром, 
щоб змусити паразита вийти само-
стійно. Місце укусу змазати розчином 
йоду, а самого кліща спалити.

Після надання самодопомоги 
обов’язково зверніться до лікаря, щоб 
запобігти можливе захворювання на  
кліщовий енцефаліт!

Бережіть своє здоров’я!

Володимир ЛЯХОВ,
начальник штабу цивільної оборони

варто знати

Малий і кровожерний

утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Щупак Марії Валеріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Логін Ольги Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Дашкеля Тараса Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Петришин Іванни Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Паращич Ірини Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Янишівської Ярини Ярославівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Щепетільнікова Юрія Володимировича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Личака Миколи Ярославовича;
утрачений студентський квиток № 08386556, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Матінчука Андрія 
Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Хоній Наталії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Дик Ірини Миронівни;

утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ольшанського Олега Романовича;
утрачений диплом ДСК № 020694, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Чоповдя Івана Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ковальчук Любові Петрівни;
утрачений студентський квиток № 0808121, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Костюка Ореста 
Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Скібчика Андрія Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кубіцького Тараса Володимировича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Шумлянської Зої Василівни;
утрачену залікову книжку № 0714369, видану На-
ціональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Броневича Дмитра Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Карноухова Антона Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Філонюк Анни Вадимівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ящука Ігора Олексійовича.

[ІНФОРмаТОР]
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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 3,73 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №120541.
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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. 
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На першій сторінці світлина Наталії ПАВЛиШиН.

31

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua
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[РЕкЛама Та ОГОЛОшЕННЯ]

запрошуємо до конкурсу

Шукаємо креативного  
і досвідченого дизайнера

Редакція тижневика „Аудиторія“ оголошує  
конкурс 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.

Колектив кафедри технології маши-
нобудування Інституту інженерної 
механіки та транспорту Львівської 

політехніки сердечно вітає зі 60-річчям від дня на-
родження завідувача кафедри, доктора технічних 
наук професора

Ігора Євгеновича ГРИЦАЯ.

Хай будуть з Вами здоров’я і сила,
Хай доля буде ласкава і щира,
Хай в житті обминають невдачі,
А приходять успіхи у праці.
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгії літа, на щастя й добро.   

Многая літа!

ч. 20-21 (2780-2781)
31 травня — 29 серпня 2012

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету  
ім. С. крушельницької
31 травня — „Баядерка“ (балет).18.00.
1 червня — Гастролі артистів Римської Опери. 18.00.
7 червня — „украдене щастя“ (опера). 18.00.
8 червня — „Повернення Баттерфляй“ (балет). 18.00.
9 червня — „мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.
11, 16 червня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
12 червня — „Cavalleria rusticana“ (опера). 18.00.
14 червня — „карміна Бурана“ (концертна програма). 18.00.
15 червня — „Севільський цирульник“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр  
ім. м. Заньковецької
31 травня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
6, 16 червня — „криза“. 18.00.
7 червня — „Поліанна“. 11.00, „Гуцулка ксеня“. 18.00.
8, 19 червня — „Вода життя“ (прем’єра).  18.00.
9, 17 червня — „мелодії серця“. 18.00.
10 червня — „Блакитна троянда“. 18.00.
12 червня — „коханий нелюб“. 18.00.
14 червня — „Останній гречкосій“. 18.00.
15 червня — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.

камерна сцена
5 червня — „картка любові“. 19.00.
6 червня — „Божевільна“. 19.00.

Львівський драматичний театр імени Лесі українки
9, 10 червня — „моя дорога Памела“. 18.00.
16 червня — „І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.
17 червня — „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
10 червня — „Сарана“ (прем’єра). 18.00.
12 червня — „Сарана“ (прем’єра). 19.00.

молодіжний академічний театр ім. Л. курбаса
6, 23 червня — „маnа НаТ-Та“. 19.00.
8, 17 червня — „амнезія, або маленькі подружні злочини“. 19.00.
9, 24 червня — „Забави для Фауста“. 19.00.
10, 14, 22 червня — „Лісова пісня“. 19.00.
16 червня — „Наркіс“. 19.00.

Будинок орґанної та камерної музики
2 червня — Романтична орґанна музика. Солістка — Н. Величко. 17.00.
3 червня — концерт інструментальної музики (орґан, валторна). 

17.00.
9 червня — Перлини вокальної лірики. Солістка — Ірина маковецька. 

Орґан — Надія Величко. 17.00.
16 червня — Популярні мелодії ХХ століття (орґан, най). 17.00.



П`ятниця, 8 червня 2012
#1: Польща - Греція, 18.00, Варшава
#2: Росія - Чехія, 20.45, Вроцлав

Субота, 9 червня 2012
#3: Нідерланди - Данія, 18.00, Харків
#4: Німеччина - Португалія, 20.45, Львів

Неділя, 10 червня 2012
#5: Іспанія - Італія, 18.00, Гданськ
#6: Ірландія - Хорватія, 20.45, Познань

Понеділок, 11 червня 2012
#7: Франція - Англія, 18.00, Донецьк
#8: Україна - Швеція, 20.45, Київ

Вівторок, 12 червня 2012
#9: Греція - Чехія, 18.00, Вроцлав
#10: Польща - Росія, 20.45, Варшава

Середа, 13 червня 2012
#11: Данія - Португалія, 18.00, Львів
#12: Нідерланди - Німеччина, 20.45, Харків

Четвер, 14 червня 2012
#13: Італія - Хорватія, 18.00, Познань
#14: Іспанія - Ірландія, 20.45, Гданськ

П`ятниця, 15 червня 2012
#15: Швеція - Англія, 18.00, Київ
#16: Україна - Франція, 20.45, Донецьк

Субота, 16 червня 2012
#17: Чехія - Польща, 20.45, Вроцлав
#18: Греція - Росія, 20.45, Варшава

Неділя, 17 червня 2012
#20: Данія - Німеччина, 20.45, Львів

Понеділок, 18 червня 2012
#21: Хорватія - Іспанія, 20.45, Гданськ
#22: Італія - Ірландія, 20.45, Познань

Вівторок, 19 червня 2012
#23: Англія - Україна, 20.45, Донецьк
#24: Швеція - Франція, 20.45, Київ

Середа, 20 червня 2012
вільний день

Четвер, 21 червня 2012
#25: 1A - 2B, 20.45, Варшава

П`ятниця, 22 червня 2012
#26: 1B - 2A, 20.45, Гданськ

Субота, 23 червня 2012
#27: 1C - 2D, 20.45, Донецьк

Неділя, 24 червня 2012
#28: 1D - 2C, 20.45, Київ

Понеділок, 25 червня 2012
вільний день

Вівторок, 26 червня 2012
вільний день

Середа, 27 червня 2012
#29: П#25 - П#27, 20.45, Донецьк

Четвер, 28 червня 2012
#30: П#26 - П#28, 20.45, Варшава

П`ятниця, 29 червня 2012
вільний день

Субота, 30 червня 2012
вільний день

Неділя, 1 липня 2012
#31: П#29 - П#30, 20.45, Київ

Розклад матчів Eвро-2012

* Усюди вказаний час за СЕТ


