освітній студентський тижневик
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Присягаємо берегти честь і гідність
студента Львівської політехніки!
З пленеру в Польщі
політехніки
повернулися
з відзнаками

5

Талановиті
студенти:
фантастичний світ
Юрія Репецького

14

12 вересня у Львові
стартує XIX Форум
видавців — велике
книжкове свято

15
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[ваша думка]
Що ви знаєте про українське кіно?

Щороку, вже добрих 16 літ, у другу
суботу вересня ми згадуємо
про те, що в Україні ще живий
кінематограф. Цьогоріч День
українського кіно мав би бути
більш оптимістичний, ніж раніше — маємо непогані здобутки
на міжнародному рівні й масовий глядач побачив принаймні
одну достойну стрічку вітчизняного виробництва — „Той Що
Пройшов Крізь Вогонь“ Михайла
Іллєнка.
„Золота пальмова гілка“, здобута Мариною Вроді у Каннах,
підписання Україною і Францією
угоди про спільне кіновиробництво, показ українських повнометражок на Берлінському
фестивалі — торішні досягнення
позитивно впливають і на
теперішній кінопроцес. Зокрема,
з 16 серпня на українських кіноекранах почалась демонстрація
стрічки Єви Нейман „Будинок
з башточкою“ — щемка чорнобіла розповідь про поневіряння
єврейського хлопчика в часи
Другої світової, про його пошуки затишку дому. 10 вересня
Асоціяція продюсерів України
вирішить, чи цей фільм, чи
фільм Іллєнка буде боротися за
„Оскар“.
Формування ж нового образу українського кіногероя продовжить
фільм „Іван Сила“. Це один із
п’яти художніх фільмів, орієнтованих на дитячу авдиторію, які, за
підсумками конкурсу кінопроєктів
Державного аґентства України
з питань кіно, отримають 100%
державного фінансування. Його
зйомки вже розпочалися — головну роль у фільмі виконує
чемпіон України з пауерліфтингу
Дмитро Халаджі, а иншу, не менш
важливу — всесвітньовідомий
силач Василь Вірастюк.
Якщо в Україні зніматимуть навіть короткометражні, але якісні
й актуальні фільми, то є надія,
що доростемо і до добрих непоодиноких повнометражок. На
думку більшости опитаних студентів, для створення хороших
українських фільмів нашому
кіномистецтву насамперед
бракує повноцінного фінансування. Будемо сподіватися, що
причина лише в цьому…
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Віталій Павлишин, аспірант кафедри гідравліки та сантехніки
Інституту будівництва та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Про Україну й українців
більше знімають іноземці“
Найбільше запам’ятались фільми, де знімались Іван Миколайчук
і Богдан Ступка. Останнє, що бачив з українського, — це „Штольня“,
та в неї слабенький сценарій. Образливо, що про Україну й україн
ців більше знімають іноземці — недавно дивився фільм про Чорно
биль, який зняли американці. Хотів би бачити фільми, які би відображали нашу сутність.
Микола Ляскун, студент п’ятого курсу Інституту телекомунікацій,
радіоелекторніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Фільми, які створені в Україні,
досить непогані“
Не люблю переклади фільмів українською, бо вони не відповіда
ють контексту, нецікаві. Фільми ж, які створені в Україні, досить
непогані. Люблю старі фільми, такі, як „Вій“, історичні — „Вогнем
і мечем“. Не хотів би, щоб у нас знімали бойовики, ліпше — комедії. З нових фільмів
нічого не пригадаю, бачив лише уривки.
Каміла Лукач, студентка другого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Подивилася б український детектив“
Особливо захопив мене фільм „Тарас Бульба“ — актори зі
грали гарно, відчула ту епоху настільки, що аж мурашки пішли
по шкірі. Хотілося б, щоб більше було історії на екранах, ціка
во би було також подивитися український детектив. Романтика,
кохання настільки розповсюджені, існує стільки їх кіноверсій,
що українцям сказати щось нове про них буде важкувато.
Богдан Бєлєй, студент першого курсу Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки:

„Український фільм — це і український
сюжет, і українська мова“
Українське кіно менш розкручене, ніж зарубіжне. Тепер
більшості подобається фантастика й бойовики, а я б хотів щось
для душі й розуму. Для мене український фільм — це і україн
ський сюжет, і українська мова. Було би цікаво побачити екранізацію козацьких часів
і репресії в Україні за радянських часів.
Лілія Чигир, студентка першого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Дивимось чуже,
бо нема українських аналогів“
Кажуть, що молодь дивиться російські й американські філь
ми, але ж нема українських аналогів — наш кіноматограф у стані
„заморожености“. Я б з радістю дивилась українське кіно, якби
воно було, а так із сучасних українських фільмів нічого особливо
й не пригадаю, хіба документальну стрічку про УПА. Хотіла б подивитися українські
серіали про наші реалії, про нашу молодь. Для їх зйомок потрібні фінанси, та вкладати
в кіно багатим спонсорам невигідно.
Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

[nota bene!]
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На вірність Політехніці присягнули нові студенти

У

Львівській політехніці зі святкового
посвячення першокурсників у студенти розпочався навчальний рік.

Цьогоріч урочисту присягу на вір
ність альма-матер услід за Мартою
Ратушною (ІГСН) та Остапом Біло
стоцьким (ІІМТ) подумки промовили
4 тисячі 623 студенти.
Фоторепортаж про це на обкладинці.
На світлинах на 20 с.:
1 — Лунає Гимн України у ви
конанні хорів та духового оркестру
Львівської політехніки. Відмінники
навчання студентка третього курсу ІЕСК
Христина Сенус та п’ятикурсник ІТРЕ
Микола Брич піднімають Державний
прапор — урочистість розпочинається.
2 — Перший учасників свята при
вітав ректор університету професор
Юрій Бобало.

Н

3 — Українці всі важливі справи
починають із молитви. „Перед вами
відчинилися перші двері, а їх буде
ще багато. І щоб знати, котрі з них
слід відчиняти, а котрі ні, бажаю вам
знайти свій стосунок із Тим, хто знає
все“, — наголосив студентський ка
пелан отець Богдан, благословляючи
першокурсників на успішне навчання.
4 — До молитви приєднались і рек
тор, гості свята та проректори.
5 — Вічний вогонь науки приніс
гонець із глибини століть.
6 — З фронтону головного корпусу
зійшли три музи — Інженерія, Архі
тектура й Будівництво, Механіка: „Ми
символами напрямів трьох стали, які
в основу Політехніки покладені були“.
7 — Спів випускника Політехніки за
служеного артиста України Андрія Заліс
ка, виступ народного ансамблю танцю

„Вірність“, серпантин та феєрверк — ці
останні миті урочистости закарбуються
в пам’яті кожного „першачка“.

В академічній гімназії при
Львівській політехніці 228-й раз
пролунав перший дзвінок!

Перший раз
у перший
клас

а справжнє свято знань перетворилася урочиста першовереснева
лінійка в академічній гімназії при Національному університеті „Львівська
політехніка“. Цей один із найстаріших
навчальних закладів не лише Львова, а й України засновано 24 жовтня
1784 року і за підсумками рейтингу
минулого навчального року визнано
найкращим у місті.

Окрім безпосередніх винуватців
урочистости — гімназистів, у святі взя
ли участь їх батьки та рідні, численні
гості. А своєрідними VIP-учасниками
стали, звісно, першокласники. Саме
до них із напутнім словом звертали
ся у своїх виступах директор гімназії
Леся Юхман, проректор із науковопедагогічної роботи та соціяльного
розвитку Львівської політехніки Богдан
Моркляник, начальник управління
з питань сім’ї та молоді Львівської
облдержадміністрації Анатолій Ігна
тович, инші промовці.
Про високий рівень засвоєння
знань в академічній гімназії свідчить
той факт, що цьогоріч, як і в попе
редні роки, всі її випускники стали
студентами вишів, зокрема Львів
ської політехніки. Як запевняє голова
опікунської ради гімназії, завідувач
кафедри загальної фізики університету
професор Іван Лопатинський, це й не

дивно: адже чимало викладачів охоче
читають тут лекції.
Завжди зберігаючи статус держав
ного навчального закладу, первісток
національного шкільництва Львівська
академічна гімназія виплекала впро
довж століть цілу плеяду видатних
українських діячів: піонера національ
ного відродження М. Устияновича, ака
деміків М. Возняка та І. Крип’якевича,
композитора С. Людкевича, митро
полита В. Стернюка, письменників
О. Маковея, Ю. Опільського і В. Щура
та, відомого лікаря П. Цимбалістого та
багатьох инших.
Прес-служба Національного університету „Львівська політехніка“

П

о всій Україні 1 вересня учні,
вчителі та батьки традиційно
святкували День знань.
Цьогоріч до першого кла
су у Львівській області пішло
25 644 першокласники. Загалом
у 2012/2013 навчальному році
у загальноосвітніх навчальних за
кладах Львівщини навчатимуться
257 424 учні.
Т. П.
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співпраця

коротко

инулого тижня на кафедру соціології та соціяльної роботи ПоМ
літехніки завітав іноземний гість, а радше давній друг, партнер —
Морін Флагерті з Манітобського університету (Вінніпеґ). У п’ятницю

викладачі, студенти, аспіранти і випускники кафедри, представники
УКУ та ЛНУ ім. І. Франка й дослідниця з Канади обговорили перспективи спільного дослідницького проєкту

Молодь Політехніки
досліджуватиме молодь України

Уряд ухвалив постанову про призначення академічної стипендії Кабінету
Міністрів України студентам вишів
III–IV рівнів акредитації на II семестр
2011/2012 навчального року та
аспірантам на 2012/2013 навчальний
рік. Для студентів розмір стипендії
становить 850 грн., для аспірантів —
2379,35 грн. на місяць. Цього року
серед стипендіятів Львівської політехніки студент 5 курсу Ігор Мисак
та аспірантка II року навчання Юліана
Петровська.

Світлина Ірини Шутки

Українські студенти вже отримали
заборговану їм стипендію. Про це
заявив міністр освіти і науки, молоді
та спорту України Дмитро Табачник.
Крім цього, він пообіцяв, що з першого вересня стипендії мають зрости
приблизно на 200 гривень. За словами Дмитра Табачника, збільшилися
всі види стипендій.

Як сказала завідувач кафедри ССР
доцент Лариса Климанська, доктор
Морін Флагерті (працює у Центрі
з питань миру і справедливості Ма
нітобського університету) „генетично
пов’язана“ з творенням кафедри соціо
логії та соціяльної роботи: коли понад
десять років тому у ході канадськоукраїнського проєкту у Політехніці що
йно зароджувався напрям „соціяльна
робота“, канадійка читала політехні
кам спецкурси, пізніше за підтримки
українських колег вивчала роль жінки
в процесі розвитку демократії й гро
мадянського суспільства в Україні,
а минулого року успішно захистила
докторську дисертацію на цю тему.
На часі — новий проєкт. Він сфоку
сований на молоді. Мав би відповісти
на запитання, які на зустрічі з полі
техніками озвучила Морін Флагерті:
— Що вас, молодих українців,
цікавить, чого ви хочете, яким бачите
майбутнє України? Чим є демократія
у вашому розумінні? Яку роль ви
хотіли б відігравати у процесі її утвер
дження? Які виклики бачите? І як,
гадаєте, на них треба відповідати?
Дослідниця з Канади окреслила
вихідні точки проєкту і запросила до
обговорення охочих. Вона наголошує,
що це дослідження — спільне. По
літехніки одноголосно висловилися
„за“. Викладачі кажуть, це чудова
нагода дізнатися, якими є потреби
й очікування сучасної української мо

лоді, а для юних дослідників — мож
ливість набути практичні професійні
навики. Ті, хто долучиться до проєкту,
„збиратимуть“ наративні джерела,
тобто братимуть інтерв’ю у молодих
людей. Це буде „дослідження шля
хом участі“: такий підхід ґрунтується
на тому, що експертами вважаються
реципієнти, а не сам дослідник.
Ентузіязм обох сторін щодо про
єкту дозволяє вже сьогодні окреслити
певний план дій. Після повернення
в Канаду Морін Флагерті готувати
ме заявку на отримання урядового
гранту. Тим часом кафедра ССР стане
„штаб-квартирою“, куди збігати
меться вся інформація й ідеї щодо
проєкту, де згодом відбуватимуться
робочі зустрічі, конференції. Проєкт
планують презентувати й на инших
заходах, зокрема — вже точно ві
домо — в рамках V Екуменічного
соціяльного тижня, що відбудеться
в кінці вересня.
Орієнтовно дослідження тривати
ме три роки. Його ініціятори хочуть
залучити колег із Молдови, Польщі,
Німеччини, а узагальнені результати
викласти в посібниках. Але цей про
єкт, зауважує доцент кафедри ССР,
завідувач секції соціяльної роботи
Ніна Гайдук, є лише одним з етапів
багаторічної співпраці, яка, безпере
чно, триватиме й далі.
Ірина ШУТКА

Цього року у список факультетів, де
було подано найбільше документів
для вступу, входить географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка
(напрям туризм) та Інститут
архітектури Львівської політехніки
(напрям архітектура). А загалом
ці два львівські виші й надалі
є найпопулярніші. Про це під час
прес-конференції повідомила спостерігач за вступною кампанією до
вишів, член координаційної ради
ЛОО ВГО „Громадянська мережа
ОПОРА“ Ірина Швець. Крім цього,
традиційно у список найпопулярніших факультетів потрапив юридичний, економічний та факультет
англійської філології.
У Міністерстві освіти і науки, молоді
та спорту пропонують узаконити
неофіційні внески батьків школярів,
дозволивши батьківським комітетам створювати благодійні фонди
„для поліпшення матеріяльнотехнічної бази шкіл“. Таку ініціятиву
міністра Дмитра Табачника обговорювали 28 серпня на підсумковій
колегії, присвяченій готовності шкіл
до початку нового навчального
року. Водночас колишній керівник
Київського міського управління
освіти Лілія Гриневич вважає,
що посилення ролі батьківських
комітетів призведе до зростання
поборів у школах.
За матеріялами інформаґенцій
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післясмак
літку, з 22 до 31 липня група із дванадцятьох студентів і одного випускника Інституту архітектури ЛьвівУ
ської політехніки взяла участь у традиційній для маленького поморського містечка Хелмно (Польща) літній
події — архітектурно-художньому пленері. До Львова політехніки повернулися з відзнаками: роботу студента

другого курсу Володимира Цапука було визнано як найкращу, а третьокурсниця Христина Лиса отримала приз
симпатій міського голови Хелмна

Багряна готика на кінці пензля
Останній тиждень лип
ня був для нас, учасників
пленеру, незвичайним, не
забутнім, немов казка, не
мов яскравий літній сон!..
Архітектурно-художній пле
нер — звична подія для
Хелмна — маленького за
розміром, але великого
за культурним значенням
осередку цегляної готики
і розкішної затишности,
який кожен волів би на
звати своїм домом. „Місто
закоханих“ (саме таким
є девіз Хелмна) не залишить
Вас байдужим! І чим довше
Ви перебуваєте в Хелмні,
тим більше не хочете по
кидати шахові клітинки його
компактних центральних
кварталів! А коли ще й си
дите просто неба і малюєте
прекрасні міські панорами
чи архітектурні деталі — це
незабутньо, а тому залиша
ється на все життя!..
Пленер (фр. en plein
air — відкрите повітря) —
у живописі означає зобра
ження об’єктів у природних
умовах і освітленні, відтво
рення природного освіт
лення, кольору. Пленерний
живопис — це робота ху
дожника на вільному пові
трі, не в майстерні. У Хелмні
пленери проводять регуляр
но, починаючи з 2005 року.
Львівська політехніка до
лучилася 2007-го — її пред
ставники двічі перемагали!
Зокрема і цьогоріч.
Загалом у VIII архітек
турно-художньому пленері
взяли участь художні шко
ли з таких міст, як Краків,
Люблін, Радом, Варшава,
Лодзь, Щецин, Гливице та
Львів. Політехніку представ
ляли архітектори з різних
курсів і кафедр, що проте не
завадило всім дуже здружи
тися! Серед учасників: Ольга

[•]

Під час посвячення
у першокурсники пере
можця й учасників пленеру
привітав директор ІАРХ
професор Богдан Черкес

Бойко, Анна Кінаш і Во
лодимир Цапук (кафедра
дизайну архітектурного се
редовища), Христина Лиса,
Марія Щербакова, Тарас Ли
сий, Уляна Олійник, Адріян
Рибчинський (кафедра архі
тектурного проєктування),
Ростислав Медвідь, КалинаТеодора Гаврилів і Микола
Рим (кафедра реконструкції
і реставрації архітектур
них комплексів), а також
керівники групи — доцент
кафедри дизайну та основ
архітектури Ореста Ігорів
на Ремешило-Рибчинська
та асистент кафедри ДОА
Катерина Юріївна Штанько.
Щодня юні митці ретель
но та сумлінно виконували

[•]

Львівські політехніки у Хелмно

творчі завдання, водночас
засмагаючи на хелмнівських
вуличках під палким помор
ським сонцем; керівники ж
щодня відвідували учасників,
переглядали їхні роботи —
а попри те встигали проявити
й свою майстерність у живо
писі просто неба! Львівські
учасники продемонстрували
достойні живописно-графічні
уміння: добра техніка ви
конання, сміливий творчий
підхід до завдань. Особливо
це стосується переможця Во
лодимира Цапука, у таланті
якого хтозна чи знайдуться
межі!
Крім самого пленеру
у Хелмно, поїздка передба
чала екскурсії иншими міста
ми (їх проводила Ореста Іго
рівна) — це дуже збагатило
наше розуміння історичного
та сучасного архітектурного
та природного середовища
Польщі. Ми відвідали іс
торичний центр Замостя,
оглянули живописні пейзажі
Казімежа-Дольного, схо
жу до казкової архітектуру
Ґданська і Торуня, освіжаюче
Балтійське море, велетен
ський пірс Сопота, охайний
регулярний парк у Пула
вах, а ще величний замок

у Свєчє, затишну дерев’яну
пам’ятку-хату в Косово (біля
Хелмно) й унікальну архітек
турну суміш епох у величній
Варшаві.
Проживали і проводили
вільний час ми у прекрас
ному Центрі інтеґрації евро
пейської молоді, розташо
ваному недалеко від серця
Хелмна. Крім комфортних
умов, ця місцина тішила
нас чудовим благоустроєм:
щедро озеленена терито

[•]

Робота-переможець

рія, спортивні майданчики,
озеро з пірсом і т. д. Гарно
і весело проводячи час, ми
разом із польськими колега
ми „впроваджували“ в життя
ідеї інтеґрації — через куль
турний обмін і долання мов
них бар’єрів! „Інтеґруватись“
продовжили і в Україні: після
пленеру деякі його учасники
відвідали місто Лева і Слав
ське та навіть піднялись на
гору Тростян!
Учасники пленеру вдячні
за гарну літню казку і мають
скромне, але дуже палке
бажання — аби хелмнівські
пленери відбувались і далі
(наступного року запла
новано останній)… Адже
багряна готика польського
Помор’я кличе до себе!
Андрій БАЄВ,
учасник пленеру,
випускник кафедри
архітектурного
проєктування ІАРХ
Львівської політехніки
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рада молодих вчених
червні на звітно-виборчій конференції Рада молодих вчених Львівської політехніки отримала нового керівУ
ника. Це доцент кафедри менеджменту організацій Оксана Юринець. Вона досвідчена (раніше очолювала
секцію РМВ ІНЕМ), за характеристикою колег, цілеспрямована й енерґійна і, що важливо, завжди й усюди
залишається „людиною Політехніки“. Голова РМВ розповіла про „своє“ академічне середовище

Науковець повинен бути амбітний

Світлина Ірини Шутки

ками як університет, підприємство, вла
да. Цікаво, що у проєкті Програми згаду
валась Політехніка, але, як з’ясувалося,
про її інноваційні розробки влада знає
небагато і досить поверхово. Тож під
час обговорення я позиціонувала себе
не просто як депутат ЛОР, а радше як на
уковець (прикро, та инших науковців
на засіданні не було). Також розіслала
проєкт Програми головам бюро секцій
РМВ — щоб політехніки могли висло
вити свої зауваження та пропозиції.
Вважаю це реальним шляхом до комер
ціялізації результатів науково-дослідних
робіт і перетворення нашого реґіону
на потужний науковий центр.

Комунікація та інновації
— Оксано Василівно, на чому будете
акцентувати як голова РМВ?
— Не робитиму чогось радикально
го — Рада має добрі напрацювання,
зокрема в організації наукових за
ходів, роботі зі студентами. Загалом
будь-які ініціятиви — кафедральні, ін
ститутські, загальноуніверситетські —
реалізовуються за участи молодих
учених, дуже мобільних, енергійних
та працездатних. Згадаймо, напри
клад, Litteris et artibus: якщо відверто,
спочатку я дещо скептично ставилась
до цього фестивалю, але згодом поба
чила, що це добрий майданчик, де мо
лоді вчені можуть сказати своє слово.
Однозначно, мені хочеться більше
живого спілкування з колегами. Як на
мене, також важливо, щоб вони актив
но долучались до розробки і реалізації
ініціятив у галузі науки й інновацій,
зокрема на рівні области. В цьому
напрямі ми вже почали працювати.
У червні на засіданні „круглого столу“
у Львівській обласній раді було пред
ставлено проєкт Реґіональної програми
інвестиційного розвитку Львівщини
на 2012 – 2015 роки. Програма повинна
сприяти економічному зростанню об
ласти через активізацію інноваційних
процесів, зокрема і через налагодження
ефективнішої співпраці між такими лан

— Ви зазначали, що РМВ Політехніки ввійшла в РМВ України. Що це
за об’єднання? І чи контактуєте
з колегами з инших вишів?
— Маємо певні зв’язки з РМВ инших ви
шів, академічними установами, скажі
мо, Інститутом реґіональних досліджень
НАН України. Свого часу, коли молодих
науковців Політехніки очолював Андрій
Куцик, йшлося про створення Реґіональ
ної РМВ, яка мала б увійти до Всеукра
їнської. Проте остання тоді так і не була
організована. А в кінці березня цього
річ я як представник Політехніки взяла
участь у засіданні, де йшлося про ство
рення РМВ України — об’єднання вче
них технічних, медичних, гуманітарних
вишів. Це ініціятива Державного агент
ства з питань науки, інновацій та інфор
матизації України.

Працюєш —
матимеш результат
— Ви очолювали секцію ІНЕМ з 2005
року — тож, мабуть, знаєте, які
труднощі виникають перед молодими науковцями?
— Болючим є житлове питання. Втіш
но, що на звітно-виборчій конференції
РМВ ректор Юрій Бобало розмовляв
з нами про це щиро і відверто та,
можна сказати, засвітив світло в кінці
тунелю. Инколи, буває, не все просто
з патентуванням винаходів і корисних
моделей, проведенням експертиз (усе
це коштує), апробацією і впроваджен
ням методичних розробок і т. д. Але

якщо ти довго і впевнено працюєш,
якщо ти амбітний (а науковець по
винен бути амбітний!) — результат
обов’язково буде позитивний.
— Погоджуєтесь із думкою Юрія
Ярославовича, що однією з проблем
молодої науки є недостатнє знання
англійської?
— Це було складне питання й для мене
особисто. У школі я вчила французьку, а в
Політехніці пішла на англійську, опанову
вала її три роки. Трохи допомогли поїздки
за кордон — там згадуєш усе, що знаєш.
Нині я можу читати, перекладати і віль
но спілкуватися англійською на загальні
теми, а за потреби звертаюсь по допо
могу до своєї студентки, яка дуже добре
знає англійську. Загалом відсутність мов
ного середовища — це проблема. Тому
міжнародні наукові зустрічі, иншомовні
презентації треба тільки вітати — це сти
мулює, нехай мінімально, повторювати
й удосконалювати знання іноземної.
До речі, зауважила, що ті, хто приходить
у науку саме зараз, демонструють досить
добрі знання іноземних мов.
— А що найбільше заохочує їх до наукової роботи?
— Вважаю, насамперед приклад.
Звісно, інколи бути добрим взірцем
складно — сім’я, всілякі клопоти, зав
жди мусиш бути „на хвилі“, адже світ
так динамічно розвивається і зміню
ється, — але мені особисто дуже по
добається працювати зі студентами,
заряджатися від них енергією.
— Наука і викладацтво, депутатська і підприємницька діяльність,
сім’я та діти — як встигаєте всьому дати лад?..
— Напевно, в чомусь таки не встигаю…
Під час другої декретної відпустки я зро
зуміла, наскільки важливі для мене
спілкування з колегами, університет,
академічне середовище. Як я люблю
це все, допомогла збагнути й політика.
До речі, цікаво, що старт у політику мені
дало інтерв’ю для „Аудиторії“, опубліко
ване у 2009 році, — саме завдяки цьому
на мене звернули увагу.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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дискусійна тема

Газ в обмін на воду?
О

— Наукова рада має виявити і вивчи
ти слабкі місця в технології видобут
ку сланцевого газу, а також можливі
екологічні наслідки, пов’язані з роз
робкою газових родовищ, щоб на під
ставі аналізу екологічних, техноло
гічних та економічних аспектів дійти
висновку, чи раціонально застосову
вати запропоновані технології гідро
розриву при видобутку сланцевого
газу на Олеській площі. На підставі цих
висновків обласна рада вирішуватиме
долю проєкту. Місцеві районні ради
Львівщини вже категорично проти ви
добутку на їхній території сланцевого
газу. Проте у квітні-травні ВРУ внесла
зміни до закону „Про надра“, внаслідок
чого органи місцевого самоврядування
усунуто від вирішення питань розроб
ки покладів корисних копалин. Інтере
си місцевих громад відстоює Комісія
з екології і раціонального використання
природних ресурсів при обласній раді.
Наразі ЛОР намагається забезпечити
проведення державної екологічної
експертизи, бо екологічних висновків
офіційних державних органів, на жаль,
не було. Та чи справді вплинуть на рі
шення депутатів висновки наукової до
радчої ради, враховуючи наші реалії,
сказати важко,— зазначає науковець.
— На якому етапі робота наукової
ради? Чи одностайні в своїх думках
її члени?
— Думки вчених розходяться. Найбіль
ша загроза чигає на воду. Одиниці вва
жають, що питну воду буде захищено від
шкідливих речовин, які використовують
у технології гідророзриву. Протилежну
думку арґументують тим, що структура

визнаючи при цьому, що це гостра
екологічна проблема. Вода, проходя
чи крізь підземні породи, змінює свій
хімічний склад і не використовується
повторно. Де відбуватиметься акуму
лювання відпрацьованої води на на
ших густонаселених територіях, наразі
не вирішено. Хоч частково очистити
її поки що неможливо.
Світлина Анни Герич

станнім часом активно обговорюється можливість видобутку в Україні
сланцевого газу. Однак тема екологічних загроз від технології його видобутку
викликала дискусії. Особливо після того,
як тендер на розробку надр Львівщини
та Івано-Франківщини (Олеська площа)
виграла іноземна компанія „Chevron“,
і прозвучали приблизні дати початку
розробки надр дев’яти районів нашої
области. У червні при Львівській обласній раді створили наукову дорадчу
раду, яка має вивчити питання можливих
екологічних наслідків, пов’язаних з розробкою газових родовищ. До неї входить
і політехнік — професор кафедри хімії
і технології неорганічних речовин ІХХТ
Львівської політехніки Зеновій Знак.

Олеської площі вкрита сіткою реґіональ
них розривних порушень (мікророзло
мів). Отже, під час здійснення гідророз
риву потрапляння робочих розчинів
з реагентами в питну воду дуже ймовір
не (а це більше 500 різних речовин, але
фірми не афішують складу, бо це їхнє
„ноу-хау“, комерційна таємниця). З во
дою ці сотні хімічних речовин можуть
міґрувати на значні території.
У липні під час спільної зустрічі
представники американської фірми
„Chevron“ не навели жодних вагомих
арґументів, які б переконували в еко
логічності видобутку сланцевого газу.
Геологічна структура, мінеральний
склад порід, де локалізовані газоносні
пласти, у США та на Олеській площі іс
тотно різняться, на різних глибинах роз
міщені водоносні горизонти, Львівщина
має дуже високу щільність розміщення
водозаборів і густоту населення.
— Опишіть коротко технологію
гідророзриву. Невже використані
розчини хімреагентів так і залишаються в геологічних пластах?
— За технологією гідророзриву, під
великим тиском робоча рідина через
встановлені свердловини проникає
в тріщинки породи і розриває пласт,
вивільняючи газ. При кожному гід
ророзриві використовують близько
26 тис. кубометрів води. Розробники
зізнаються, що близько 20 % підніма
ється через кілька діб чи тижнів на по
верхню. Решта залишається в пласті
і може потрапити до підземних вод.
В штаті Пенсільванія малородючих те
риторій багато, тому вони мають пло
щі для зберігання технологічної води,

— Отже, питна вода буде отруєна?
— Так. У нашій області свердловини
проходитимуть через шар питних і мі
неральних вод. Мінеральні води якраз
ближче до пластів, де знаходяться
сланці. Оскільки на Олеській площі
планується спорудження близько
5 тисяч свердловин, то є ймовірність
втрати джерел мінеральних вод.
— Які ще застереження мають науковці?
— Є кілька вагомих аспектів. Трива
лість роботи свердловини для видо
бутку сланцевого газу — 2 – 3 роки.
Тоді як свердловина, з якої видобу
вають природний газ, експлуатується
до 15 років.
Висока тріщинуватість порід зу
мовлює ризик істотного підсилення
сейсмічної активности. Такі випадки
підтверджені геологічними службами
США і Великобританії. Із видобутком
сланцевого газу дехто навіть пов’язує
підсилення загальної сейсмічної ак
тивности у світі.
Економічні переваги видобутку
сланцевого газу в Україні бліднуть
ще й тому, що собівартість „амери
канського“ газу сягає 140 – 150 до
ларів, у Польщі вже 300. Ми близько
до Польщі, а ціна майже співмірна
з ринковими цінами на природний газ.
То де вигода? До того ж, почавши ви
добуток, поляки в 10 разів зменшили
попередньо прогнозовані запаси. Бол
гарія, Франція, Німеччина, Швейцарія,
Ірландія, штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі
та Меріленд заради збереження еко
логії наклали мораторії на видобуток
сланцевого газу.
Найпарадоксальніше, що ніхто
не знає, чи справді є в нас сланцевий
газ, бо висновок про його наявність
зробили лише на основі аналізу під
земної мінеральної складової. Точно
відомо тільки те, що в нас є сланці
силурійського періоду.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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інтеґроване навчання

На стажування ― до Німеччини
ього року отримати стипендію Леонарда Ейлера, яку надають дипломникам і молодим науковцям Львівської
Ц
політехніки вже вісім років поспіль, і пройти практику в одній із найпрестижніших лабораторій Гіссена пощастило маґістрові ІЕСК Львівської політехніки Тарасові Сисаку

Вже стало звичним, що
студенти Політехніки ма
ють змогу скористатися
закордонним інтегрованим
навчанням, стипендією Ле
онарда Ейлера, яку їм на
дають у рамках співпраці
університетів Центральної
та Східної Европи. Таке на
вчання і практика дають їм
можливість ознайомитися із
найновішим обладнанням,
попрацювати безпосеред
ньо з ним. Користає з того
й виш, адже так він виховує
інженера нового типу.
— Та к і в и п у с к н и к и ,
знаючи дві мови, можуть
працювати в різних мов
них і культурних середо
вищах, — каже не без гор
дости декан базової вищої
освіти, завідувач кафедри
електричних машин ІЕСК
професор Василь Ткачук. —
Приємно, що стипендія
ми німецької організації
DAAD щорічно користуються
один-двоє студентів остан
нього року навчання на
пряму електромеханіка. Ця
десятимісячна стипендія
допомагає нам відбирати
найздібніших студентів для
поповнення інституту нови
ми молодими науковими
кадрами. Тим, кому тала
нить отримати стипендію
Леонарда Ейлера, її випла
чують упродовж дев’яти
місяців на останній фазі
навчання у своєму універ
ситеті, а потім — одномісяч
ної практики в університеті
Гіссен-Фрідберг. Перебу
вання в Німеччині студенти,
зазвичай, використовують
для виконання практичної
частини дипломної роботи
на базі лабораторії елек

Світлина Катерини Гречин

Стипендію
Леонарда Ейлера
отримують найкращі

тричних приводів і техні
ки перетворення частоти
у відділі електротехніки
та інформаційної техніки
німецького вишу. Опіку
ється нашими студентами
у Німеччині професор Ма
ріус Клитта, який одночас
но є одним із промоторів
дипломної роботи.
Дотепер у цій програмі
взяли участь 9 студентів ін
ституту. Найперший з них —
Ігор Сметана вже захистив
кандидатську дисертацію.
Богдан Карплюк, Василь
Молнар, Володимир Пру
діус, Галина Паук, Андрій
Ковальчук, навчаються в ас
пірантурі університету. Про
фесор сподівається, що цю
когорту згодом доповнить
і Тарас Сисак. До слова, Ва
силь Ткачук задоволений,
що студенти, повернувшись
з Німеччини, діляться своїм
досвідом зі своїми одно
курсниками.

Чотири тижні —
як одна мить
Тарас Сисак належить до
тих студентів, котрі знають,
що їм потрібно. Він добре
вчиться, цікавиться нау
кою, робить у ній практичні
кроки. Торік брав участь
і отримав третє місце у Все

українському конкурсі на
укових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних
наук напряму „Електричні
машини та апарати“. Має
диплом і від міністра галу
зевого міністерства.
— Коли довідався, що
матиму можливість стажу
ватися у Німеччині, був при
ємно вражений, — зізна
ється хлопець. — Це ж моя
мрія, яка стала реальністю.
Хоча у наших лабораторіях
є новітнє обладнання, яке
подарували інститутові про
відні европейські фірми,
однак час не стоїть на місці
і щоразу на світі з’являється
щось новіше. Така місячна
практика була для мене
неабияким подарунком
долі і проминула, як одна
мить. Під час проходження
практики на новітньому
устаткуванні німецької фір
ми „Lenze“ я ознайомився
з перетворювачами частоти,
великою кількістю сучас
ного обладнання, навіть
досліджував його, навчився
керувати цим устаткуван
ням, працювати з ним, ви
конувати лабораторні прак
тикуми. Цей досвід я змо
жу використати не лише
в навчанні, а, закінчивши,
й на роботі, адже у Львові
є фірми, котрі використову

ють обладнання німецької
фірми „Шнайдер-Електрік“
і „Lenze“.
Крім практичних занять,
хлопець багато часу прово
див в електронній бібліоте
ці, познайомився з багатьма
студентами з різних країн
і навіть зі Львова. Спілку
ватися вони могли лишень
у студентському містечку
„Академік“, бо кожен пра
цював індивідуально під ке
рівництвом свого керівника.
— Мені пощастило: по
слухав лекцію професора
з Польщі. Незважаючи на те,
що слухачів було лише троє
(професор Маріус Клитта,
студент з Гіссена і я), він
цікаво розповів про пере
творювачі частоти. Ця лек
ція допомагала мені під
час проходження практики.
Її я привіз зі собою, оскільки
професор зробив нам такий
подарунок.
На дозвіллі Тарас озна
йомився з Гіссеном, побу
вав у Франкфурті, відпочив
на дискотеці. Зі собою при
віз багато світлин з місць,
що найбільше сподобалися.
— Гіссен — місто неве
лике, центр можна пройти
ледь не за пів години, —
розповідає Тарас. — Воно
дуже симпатичне. Вразила
чистота як у приміщеннях,
так і на вулицях. Сподо
балися нові потяги, які
в Україні лишень почина
ють курсувати (на жаль,
не дуже успішно), цікаві
входи і виходи із метрá.
Дуже незвично було, коли
поруч із тобою у парку сту
дентського містечка, чи,
навіть, містом бігають зайці,
стадами ходять дикі качки,
яких ніхто не чіпає. Це теж
говорить про культуру цих
людей, їх дбайливе став
лення до свого довкілля.
Катерина ГРЕЧИН
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оновлення

Влітку ми відпочивали, а наш виш
ремонтували

П

риємним сюрпризом для студентів та працівників Львівської
політехніки, а також особливим подарунком для першокурсників до
Першовересня стала по-новому облаштована центральна площа перед
головним корпусом університету.
Акуратна кольорова плитка, нова
гол овн а брама, біля якої будуть
базальтово-гранітні сходи, додають
не тільки краси, а й зручности.

Світлини Анни Герич

— Оновлення площі планувалося
давно. Адже старі плити були вже
доволі понищені, тому члени проф
спілки неодноразово зверталися до
мене і ректора з проханнями про
реконструкцію. Ректор порадив також
встановити біля головних воріт пандус,
щоб убезпечити переміщення інвалід
них візків. Наразі оцінюємо технічну
можливість такого кроку, — розповів
проректор з навчально-виробничої
роботи Володимир Крайовський.
Попередньо за проєктом завіду
вача кафедри реставрації та рекон
струкції архітектурних комплексів
ІАРХ професора Миколи Бевза плану
валося всю площу покрити гранітнобазальтовими плитами. Щоб зеконо
мити кошти, її виклали кольоровою
плиткою. Але від цього, здається,
ми нічого не втратили. Тепер часом
у турботах і поспіху опустиш голову,
а рожеві кола під ногами нагадають
про такого ж кольору мрії, котрі при
вели вас у Політехніку.
Зовсім нещодавно праворуч перед
головним корпусом на спеціяльно
встановлених флагштоках замайоріли

прапори України, університету та Евро
пейського Союзу. Вони зустрічатимуть
нас тут щодня, а ввечері ще більшої
ефектності символіці надаватиме по
двійне підсвічування.
— Особливо мені сподобалася
плитка, бо попередня взимку була
надто слизька. Я та мої знайомі не раз
падали через неї, — ділиться враження
ми студентка другого курсу Інституту ар
хітектури Олександра Гнатів. — Навколо
клумби — до кольору плитки, певно, й
маленькі кущики рожевих хризантем.
Це так гарно! Сподіваюся, що серед
студентів Політехніки нема таких, які
дозволяли б собі йти через клумбу,
бо ж тепер загорожі нема. Це з одно
го боку гарно, а з другого — доволі
ризиковано, бо ж знаємо, що робиться
часом з клумбою навпроти університе
ту імени Івана Франка. А браму краще
залишили б стару. У ній відчувалася
рука художника.
Шкода, але через сезонні умови,
квіти не зможуть прикрашати ма
льовничий архітектурний комплекс
і милувати око політехніків цілорічно.
Тому Володимир Крайовський зізна
ється, що клумбу чекають подальші
вдосконалення і зміни.
Завершальним акордом стало
веселе, ще по-літньому безтурботне
дзюрчання фонтанчиків з обох боків
площі, які знову запрацювали. На час
ремонту водограї мовчки спостерігали
за змінами навколо.
У літній період за кошти профкому
працівників Політехніки також змінили
асфальтне покриття біля третього на
вчального корпусу.

По суті в усіх корпусах зробили
ремонт авдиторного фонду. Зокрема,
кардинальних змін зазнали чотири
великі лекційні авдиторії (321, навч.
корп. №1; 209, 210, навч. корп. №4;
124, гол. корп.) та сорок дев’ять
менших.
Особливу увагу під час планування
ремонтних робіт упродовж минулих та
наступних років керівництво універ
ситету звертає і звертатиме на заходи
з енергоощадности. Цьогоріч — це за
міна вітражного скління в навчальних
корпусах №1 та №2, а невдовзі ще
й у корпусі №8. Найближчим часом
ремонтуватимуть перехід (скління)
між першим та четвертим корпуса
ми. Практично завершуються роботи
із заміни котельні в навчальному
корпусі №7, почалося встановлення
нової тепломережі від навчального
корпусу №3 до комбінату харчування
(корпус №26).
Як повідомив Володимир Крайов
ський, міська рада на одній із сесій
ухвалила рішення про передачу на
баланс Львівської політехніки скве
рика перед навчальними корпусами
№3 та №9. Із такою ініціятивою до
депутатів звертався ректор універси
тету Юрій Бобало. Офіційно універ
ситет ще не прийняв скверу. Коли
це станеться, тимчасом не відомо.
Гальмують справу технічні питання,
що стосуються дитячого майданчика,
елементів освітлення та лавок, роз
міщених на його території. Тож як
виглядатиме маленька зелена зона
після реконструкції, ще не відомо. На
перед можна сказати лише те, що до
кінця навчального року демонтують
4 малі архітектурні форми (кіоски),
що функціонують сьогодні як заклади
швидкого харчування.
Анна ГЕРИЧ

[суспільство]

проща

Щ

ороку напередодні
свята Успіння Пресвятої Богородиці члени
Суспільно-культурного товариства „Любачівщина“
відвідують могили рідних,
що нині по той бік кордону, покладають вінки до
братських могил воїнів
УПА, йдуть на прощу до
каплички, де напередодні операції „Вісла“ людям
об’явилася Матір Божа

Бережемо пам’ять
Для колишніх радружан,
більшість яких нині живе
у селі Зубра, що на Львів
щині, цей день перетворю
ється на щемливу зустріч із
рідним селом, з могилами
предків, багато з яких заги
нули у трагічні дні 1945 року.
На місцевому українському
цвинтарі, який завдяки ве
ликій енергійності і само
відданості члена правління
Суспільно-культурного това
риства „Любачівщина“ Софії
Свистонюк впорядковували
самі радружани, панахиду
за невинно убієнними одно
сельчанами біля пам’ятника
сільського пароха Василя
Гучка відправляє о. Михай
ло Ящишин. Софія Свисто
нюк ділиться своїми спога
дами про ті страшні дні. До
могил лягають вінки.
Традиційно відвідуємо
церкву Святої Параскеви,
що тепер, як і український
цвинтар, перебуває під па
тронатом ЮНЕСКО (за ними
нині доглядає польська гро
мада). Дзвіницю вже пере
крили новою ґонтою й роз
почали заміну перекриття
церкви. Згодом до неї по
вернеться й реставрова
ний старовинний іконостас,
який зберігається в Музеї
історії Любачівщини.

Де стояли
оселі батьків
На возі місцевого поляка
Юзика кілька прочан відві
дали хутір Галані, де жили
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Рідна земля кличе …
їхні батьки, поспілкувалися
з місцевою мешканкою
п. Катериною. Незважаючи
на свій поважний вік (жінці
минуло вже вісімдесят),
вона охоче показувала міс
ця, де колись стояли бать
ківські хати її несподіваних
гостей.
— На цьому хуторі жи
ли мої батьки, — розпо
відає Ольга Тимчина. — Тут
жило 45 українських родин
і три — польські. В 1945 році
шовіністи спалили всі укра
їнські будинки. Вогонь було
видно аж до Рави-Руської.
Люди втікали від пожежі,
але від виселення втекти не
змогли. Мою родину вивез
ли до Рави, потім посадили
в товарний потяг і привезли
до Сихова. Три місяці ми
жили в цьому потязі, пере
жили зиму з її холодами,
а потім знайшли собі хату.

Українських
пам’ятників стає
щораз менше
Не менш насиченим був
і наступний день, коли ми
повернулися до Любачева.
Перед прощею на монас
тирську гору радружанці
побували у Старому Селі,
відвідали колишній укра
їнський цвинтар. Як роз
повів голова товариства
„Любачівщина“ Григорій
Горох, колишній мешканець
села, кількість українських
пам’ятників невпинно змен
шується, а хрести і плити
з них „перекочували“ на до
рогу, що веде до церкви і до
цвинтаря. Разом із членами
товариства Григорій Горох
впорядкував 40 пам’ятників.
30 почорнілих від часу і по
рослих мохом ще чекають
своєї черги. Нині працюють
над відновленням ще однієї
могили, плиту над якою вже
встановлено. Не без суму
побачили українську могилу,
поверх якої — свіже поль
ське поховання, хоча вільно
го місця тут іще доволі.

Світлина Катериини Гречин
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Про наш приїзд випад
ково довідався місцевий
українець Владислав Сіконь.
Чоловік уже ледве ходить із
паличкою, а свого часу без
його участи не обходилося
ні одне відновлення чи ста
новлення братських могил
вояків УПА. Він і нині допо
магає відновлювати могили,
скільки є сил і можливости.

До Матері Божої
Першим місцем, де
25 серпня зустрічаються
прочани з України, Ольш
тинщини, Вроцлавщини
й навколишніх сіл, є гора,
де колись було українське
село Монастир. Нині від
нього залишилися лише
руїни української церкви.
Поруч — упорядкований
австрійсько-німецько-ро
сійський цвинтар часів I Сві
тової війни. А зовсім непо
далік під крислатою кро
ною старезного граба стоїть
пам’ятник повстанцям, які
загинули в цих лісах на по
чатку вересня 1945 року.
Панахиду відправили
і освятили пам’ятник свя
щеники Іван Тарапацький
(Польща) та Михайло Ящи
шин (Україна). З легкої руки
о. Івана присутні склада
ють пожертву на ренова
цію пам’ятника повстанцям
у селі Верхрата. Звучать пов
станські пісні, вірші про них
читають Михайлина Пав
люк (Верхрата), Володимир

Шуль (Сянок) та Світлана
Тимець (Львів). Нащадки ра
дружанців — учні середньої
школи села Зубра — під
готували для прочан цікаву
концертну програму, при
свячену героям, які знайшли
тут свій спочинок.
На очах Ольги Мікули,
заступника головного бух
галтера Львівської політех
ніки, блистять сльози. У цій
прощі вона вперше, тому
побачене схвилювало до
глибини душі:
— Коли прочитала напи
си на таблиці, була вражена
віком цих юнаків. Саме на
таких прощах починаєш ро
зуміти, як сильно ці хлопці
любили свою землю, як ге
роїчно боролися за неї і від
дали на її вівтар своє життя.
Хотілося б, щоб на такі прощі
приїжджало більше молоді.
Ці місця мають дуже потужну
патріотично-виховну силу.
Далі прочани взяли
участь у святковій літургії
біля каплиці Матері Божої
на честь храмового празни
ка — свята Успіння Пресвятої
Богородиці, яку відправили
польські й українські свя
щеники, посмакували освя
ченими фруктами й водою.
Кожен прочанин на пам’ять
про цю подію отримав у по
дарунок іконку Матері Бо
жої, копія якої висить у ка
плиці, а ориґінал прикрашає
Крехівський монастир.
Катерина ГРЕЧИН

[суспільство]
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наш календар

тема для роздумів

День Незалежности чи
Відновлення державности?
Неперервність
та спадкоємність

Д

ля підкріплення тези про неперервність української державности наведу у хронологічній послідовності державні утворення (незалежні, автономні
та у складі імперій) українських земель:

1. Дохристиянська Київська держава та Білі
хорвати (горвати) (VI–X ст.).
2. Київська Русь (IX–XIII ст.).
3. Галицько-Волинське князівство або
Королівство Руси (1199 – 1349).
4. Велике князівство Литовське, Руське
і Жемайтійське.(з другої половини XIII —
до початку XV ст.) з двома державними мо
вами — литовською та староукраїнською.
5. Велике князівство Руське (1432 – 1435).
6. Відсутність будь-якої державної фор
ми. У 1492 р. впeршe згaдуються козакиxристияни (кияни та чeркaсцi), якi в гирлi
Днiпрa нaпaли нa турeцький корабель.
7. Гетьманщина (1648 – 1667).
8. Велике князівство Руське (1658– 1659).
9. Автономна Козацька держава (Гетьман
щина). Поділ Гетьманщини на Правобе
режну та Лівобережну Україну (1667 р.—
Андрусівський договір), у 1764 році
Катерина II скасувала Гетьманщину).
10. Малоросійська губернія Російської
імперії (з 1765 р.).
11. Катерина II в 1775 р. ліквідувала За
порізьку Січ. Останнім гетьманом України
в складі Російської імперії був граф Кири
ло Григорович Розумовський.
12. Королівство Галичини та Володимирії
(Лодомерії) — складова частина Габ
сбурзької монархії, Австрійської імперії
та Австро-Угорщини з 1772 до 1918 рр.
13. Українська Народна Республіка. Цен
тральна Рада (1917 – 1918).
14. Українська Народна Республіка. Ди
ректорія (1918 – 1920), Західно-Українська
Народня Республіка (1918 – 1919).
15. Самостійна Українська Соціалістична
Радянська Республіка (1919 – 1922).
16. УСРР у складі СРСР (від 30 грудня 1922 р.)
17. Українська Радянська Соціалістична
Республіка у складі імперії СРСР (згідно
з Конституцією 1937 р.).
18. Карпатська Україна — автономія у скла
ді Чехо-Cловаччини (У 1938 – 1939 рр.).
19. Унаслідок політичної угоди між ста
лінським СРСР та гітлерівською Німеч
чиною у вересні 1939 р. і червні-липні
1940 р. до УРСР було приєднано західно
українські землі.
Початок у ч. 22 – 23
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20. 28 червня — 3 липня 1940 р. вій
ська СРСР зайняли Бессарабію і Північну
Буковину, що належали тоді Румунії.
2 серпня 1940 р. зі складу УРСР виведено
Придністров’я (воно разом з рядом терито
рій в Бессарабії утворило Молдавську РСР).
УРСР одержала Північну Буковину з Чернів
цями, південні райони Бессарабії з містом
Білгород-Дністровський (Аккерман).
21. Акт відновлення Української Держави
(30 червня 1941 р.).
22. Німецька окупація. Дистрикт Галичи
на створений 1 серпня 1941 р. (зі Львів
ської, Дрогобицької, Станіславівської
і Тернопільської (за винятком її північних
районів) областей).
23. Німецька окупація. Райхскомісаріят
Україна створений 1 вересня 1941 р. (охо
плював Волинь, Полісся, Правобережжя
і частину Полтавщини; при дальшому
просуванні німецьких військ 2 вересня
1942 р. приєднано решту Полтавщини
й Запорізької области).
24. У березні 1945 р., відповідно до радян
сько-польських договорів, частина Дрого
бицької области (Бірчанський, Ліськівський
і західна частина Перемиського району
з містом Перемишль) передано Польщі.
25. УРСР належать до перших членів
ООН 50-ти держав, які підписали Статут
ООН на конференції в Сан-Франциско
26 червня 1945 р.
26. 29 червня 1945 р. в Москві підписа
но угоду про входження Підкарпатської
Руси, що належить Чехословаччині, до
складу УРСР. Нові території отримали
назву Закарпаття.
27. 16 серпня 1945 р. зроблено деякі
поступки Польщі, лінію кордону УРСР
з Польщею проведено по лінії Керзона.
28. У травні 1948 р. Медиківський район
зі складу Дрогобицької области переда
но Польщі.
29. 15 лютого 1951 р. відбувся обмін
територіями між СРСР і Польщею, вна
слідок цього УРСР втратила частину те
риторії Дрогобицької области (НижньоУстріцький район).
30. 19 лютого 1954 р. зі складу РРФСР до
складу УРСР передано Крим (без вказівки
статусу міста Севастополя).
31. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР
проголосила незалежність України, під
тверджену всенародним референдумом
1 грудня 1991 р.
Андрій КУЗИК,
старший викладач кафедри
РЕПС (ІТРЕ) Львівської політехніки
Закінчення у наступному числі

8 вересня — День українського
кіно.
8 вересня — День фізичної куль
тури і спорту.
9 вересня — День працівників
нафтової, газової та нафтопере
робної промисловости.

Пам’ятні дати
6.09.1897 — народився Іван Ми
китенко, український письменник.
7.09.1875 — народився Олек
сандр Мурашко, український
живописець, педагог і громад
ський діяч.
7.09.1891 — перші українські емі
ґранти прибули в Канаду.
7.09.1905 — народився Олекса
Стороженко, український пись
менник.
7.09.1923 — створено Міжна
родну організацію кримінальної
поліції (Інтерпол).
7.09.1984 — помер Патріярх УГКЦ
кардинал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу
Установчий з’їзд Народного руху
України.
8.09.1898 — народилася Наталя
Ужвій, талановита українська
актриса.
9.09.1737 — народився Луїджі
Гальвані, італійський фізіолог,
один із засновників учення про
електрику; встановив виникнення
різниці потенціялів при контакту
ванні металу з електролітом.
9.09.1769 — народився Іван Кот
ляревський, український пись
менник, перший класик нової
української літератури, автор
славнозвісної „Енеїди“.
9.09.1828 — народився Лев Тол
стой, російський письменник.
9.09.1841 — народився Анатоль
Вахнянин, український компози
тор, письменник і громадський
діяч.
9.09.1863 — народився Борис
Грінченко, знаний український
мовознавець-лексикограф і пись
менник.
10.09.1883 — народився Дмитро
Донцов, громадсько-політичний
діяч і мислитель, ідеолог націо
налізму.
10.09.1894 — народився Олек
сандр Довженко, український
кінодраматург, режисер і пись
менник.
10.09.1979 — помер Станислав
Людкевич, український компо
зитор, музикознавець, автор
кантати-симфонії „Кавказ“.
11.09.1864 — народився Павло
Грабовський, український поет
і громадський діяч.
12.09.1897 — народилася Ірен
Жоліо-Кюрі, французький радіо
хімік і фізик.
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[in memoriam]
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замість квітів на могилу

Світлій пам’яті професора
Віктора Прохоренка
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липня 2012 р. виповнилося б 75 літ від
дня уродин Віктора Яковича Прохоренка — доктора
фізико-математичних наук,
професора, академіка Академії наук Вищої школи
України, академіка Академії інженерних наук України, лавреата Державної
премії України, дійсного
члена НТШ ім. Шевченка,
колишнього завідувача кафедри інженерного матеріялознавства та прикладної
фізики Львівської політехніки. Професор помер після автомобільної аварії.

Після закінчення фізич
ного факультету Львівського
державного університету
ім. Івана Франка працював
у Конструкторському бюро
„Термоприлад“, потім всту
пив до аспірантури кафедри
експериментальної фізики
ЛДУ ім. І. Франка, яку закін
чив достроково, захистивши
у травні 1966 р. кандидат
ську дисертацію і здобувши
вчений ступінь кандидата
фізико-математичних наук.
Окрім навчально-мето
дичної роботи, Віктор Яко
вич інтенсивно займається
науковою роботою, бере
участь у створенні дослід
ницької лабораторії з до
слідження теплофізичних
властивостей металевих
розп лавів і термометрії.
З цього часу лабораторія
успішно виконує госпдого
вірні наукові роботи з ви
вчення теплофізичних влас
тивостей металевих і напів
провідникових розплавів,
управління процесами вза
ємодії конструкційних ма
теріялів з рідкометалевим
середовищем у ядерній
енергетиці, розроблення
методів керування струк
турою та фазоутворення.
В. Прохоренко та співробіт
ники лабораторії успішно
співпрацюють з провідними
науковими центрами СРСР,

публікують спільні наукові
праці в ряді престижних
наукових видань.
З вересня 1979 р. до ве
ресня 1981 р. Віктор Яко
вич — старший науковий
співробітник кафедри рентґе
нометалофізики, працює над
завершенням докторської
дисертації. У грудні 1983 р.
за цикл спільних наукових
досліджень і опублікованих
праць „Теоретичні та експери
ментальні дослідження з фі
зики рідких металів“ у складі
авторського колективу В. Про
хоренко стає лавреатом Дер
жавної премії України у галузі
науки та техніки.
У 1984 р. в Інститу
ті високих тисків АН СРСР
(м. Москва) захистив док
торську дисертацію на тему
„Електронні властивості та
атомна будова металевих
розплавів“ і здобув вче
ний ступінь доктора фізикоматематичних наук. У травні
1985 р. зарахований на поса
ду професора кафедри рент
ґенометалофізики Львів
ського університету.
З вересня 1985 р. і до
останніх днів життя трудова,
навчальна, виховна, науко
ва і керівна діяльність про
фесора Віктора Прохоренка
пов’язана зі Львівською
політехнікою — однією із
найстаріших інженерних
кафедр Політехніки — фі
зики металів і матеріялоз
навства, яку він очолював

протягом трьох каденцій —
до 2001 р.
Професор В. Я. Прохо
ренко координує спільну
науково-дослідну роботу
за міжнародним проєктом
(ІТЕР), котру здійснювали
науковці кафедри фізики
металів та матеріялознав
ства Львівської політехніки
та кафедри рентґеноме
талофізики ЛДУ. Зокрема
досліджували будову легко
плавких розплавів системи
Li-Pb евтектичної концен
трації та їхні теплофізичні
властивості; взаємозв’язок
механізмів перенесення
тепла і заряду зі структу
рою ближнього порядку
у металевих розплавах і вза
ємодію розплавів з кон
струкційними матеріялами;
вплив термодинамічного
стану розплавів на механізм
кристалізації сплавів.
Значній інтенсифіка
ції наукових досліджень
професора В. Прохоренка
сприял и широкі наукові
контакти із зарубіжними
вченими. З 1990 р. Віктор
Якович — Почесний профе
сор Українського технічногосподарського інституту
у Мюнхені (Німеччина), з
1993 р. — професор Педа
гогічного університету у Же
шові (Польща), з 2000 р. —
Титулярний професор Же
шівського університету.
Багатогранну наукову
роботу професор поєднував
із викладацькою, навчаль
но-методичною та організа
ційно-виховною роботою.
За його ініціятиви у 1990 р.
на кафедрі фізики металів
і матеріялознавства відно
вилася підготовка фахівців
матеріялознавчого профі
лю. Протягом останніх років
читав лекційні курси із семи
спеціяльних дисциплін, брав
участь у постійн ому вдо
сконаленні навчально-мето
дичного забезпечення.
Брав участь у роботі з
оновлення та узгодження

робочих навчальних про
грам, оптимізації навчаль
ного процесу з приєднан
ням України до Болонського
процесу, був членом екс
пертної Ради з матеріялоз
навства при ДАК України
і брав участь у роботі комісій
з акредитації та ліцензуван
ня спеціяльностей у ВНЗ
України.
Професор В. Прохорен
ко плідно працював у ре
дакційних радах чотирьох
періодичних видань: „Жур
нал фізичних досліджень“
(м. Львів), „Теорія і прак
тика металургійних проце
сів“ (м. Дніпропетровськ),
„Технічні вісті“ (м. Львів),
„Archiwum Odlewnictwa“
(м. Катовіце, Польща), був
членом спеціялізованих
учених рад із присудження
наукових ступенів доктора
і кандидата наук у ЛНУ та
Львівській політехніці та
членом організаційних комі
тетів Міжнародних наукових
конференцій в Україні та
країнах Західної Европи.
За 5 років виробничо
го та 46 років науковопедагогічного стажу опублі
кував 427 наукових праць
і повідомлень, зокрема
5 монографій, 3 навчальні
посібники. Мав 12 патентів
на винаходи. Відзначений
багатьма почесними зна
ками та нагородами.
Не сумніваюсь, що спів
робітники та студенти ка
федри, товариші, колеги,
знайомі будуть згадувати
Віктора Яковича як щиру,
добру, талановиту, безко
рисливу людину, Вчителя
і наставника молоді, від
даного патріота Львівської
політехніки та України. Вічна
йому пам’ять!
Ігор ПАЗДРІЙ,
доцент кафедри
інженерного матеріяло
знавства та прикладної
фізики — учень
професора В. Прохоренка
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Новий досвід через спілкування
II міжнародний пленер Національного студентського союзу з
питань студентського самоврядування, академічних прав та соціяльного
захисту студіюючої молоді традиційно пройшов у Коблеві (Миколаївська
область).
Наприкінці літа (22 – 29 серпня)
студентська молодь з’їхалася, щоб
обмінятися досвідом щодо реальних

механізмів і засобів відстоювання
прав та інтересів студентської громади.
У межах заходу відбувалися семінаритренінги, які стосувалися стратегічного
планування та управління проєктами
в ОСС, правових аспектів діяльности
студентських об’єднань тощо.
У пленері взяли участь і представ
ники організацій-партнерів НСС —
членів Европейського студентського
союзу.

молодіжні ініціятиви

Студенти проти насильства

С

пудеї Львівської політехніки на
чолі з головою „Молодої Просвіти“ Наталією Прокіп 20 – 23 вересня
візьмуть участь у ІІІ Міжнародному
конґресі „Европейська молодь за світ
без насильства“.

Сотні молодих людей із десяти ев
ропейських країн зустрінуться разом
у Польщі — в Кракові та Авшвіці, мемо
ріяльному місці страждань мільйонів
євреїв, циганів та инших ув’язнених із
кожної частини Европи та колишнього
Радянського Союзу, щоб замислитися
над тими трагічними подіями, які від
бувалися під час Другої світової війни.
Організатори заходу — рух „Мо
лодь за мир“ у співпраці з головними
університетами та науковими інститу

тами з Грузії, Італії, Литви, Німеччини,
Польщі, Росії, Румунії, Словаччини,
Угорщини, України, Чехії.
— Можливість побачити на власні
очі місця, де чинилося насильство
проти людей, почути історії від оче
видців, поспілкуватися з ними неабияк
вплине на свідомість і стане певним
гарантом того, що ця молодь ніколи не
спричиниться до нетолерантности чи
насильства, — зауважила Наталя Про
кіп. — Я мала можливість переконати
ся в цьому влітку, коли побувала в ко
лишньому концентраційному таборі
„Заксенгаузен“ (Австрія) — враження
моторошні, особливо, коли потрапля
єш у бараки, де мусили перебувати
люди, чи в крематорії, де спалювали
полонених.

міжнародний діялог

Молодь без кордонів

У

рамках Форуму української молоді діяспори „Львів-2012“ відбулися зустрічі представників Львівської
обласної державної адміністрації
з членами Конференції українських
молодечих організацій Світового конґресу українців та з представниками
українських молодіжних організацій.

У заході взяли участь начальник
управління з питань сім’ї та молоді ЛОДА
Анатолій Ігнатович, начальник управ
ління міжнародного співробітництва та
евроінтеграції ЛОДА Лев Захарчишин,
голова Европейського конґресу україн
ців Ярослава Хортяні, голова Конферен
ції українських молодіжних організацій
Світового конґресу українців Мирослав
Гочак, а також понад двадцять пред
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ставників молодіжних громадських
організацій діяспори Естонії, Болгарії,
Чеської Республіки, Латвії, Сербії, Кана
ди, Словаччини, Румунії та Польщі.
Підбиваючи підсумки зустрічі, її
учасники домовилися про активізацію
співпраці, зокрема у питанні розробки
обласної програми взаємодії з молод
дю діяспори.
Форум молоді діяспори тривав із
26 серпня до 1 вересня. Мета проєкту —
зібрати лідерів українських молодіжних
та студентських організацій діяспори,
згуртувати їх довкола ідеї об’єднання
світового українства, розбудови між
народної молодіжної структури та роз
витку неформальних форм навчання.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Минулого тижня у Львові вшанували
пам’ять Верховного архієпископа
Йосипа Сліпого. Заходи пройшли
у зв’язку з 20-ю річницею перепоховання праху кардинала із собору
святої Софії в Римі у крипті собору
св. Юра у Львові.
24 – 26 серпня МГО „Студентське
братство ім. Степана Бандери“ проводило спортивно-оздоровчий табір
у с. Зашків — на рідній землі великого провідника ОУН Євгена Коновальця. Молодь розташувала наметове
містечко, розважалася, проводила
тренування. Навчання бойового
мистецтва, стрільба і ще багато
иншого зміцнювало витривалість та
впевненість у своїх силах учасників
табору. Відбулася також теренова
гра, пейнтбол та переправа.
За підтримки Львівської обласної
ради 2 вересня відбувся ІХ фестиваль „Бучинські фестини“, присвячений 70-й річниці УПА. На фестини
до Бродів завітали народні артисти
України Павло Дворський, Степан
Степан, дует „Ріка життя“, заслужений артист України Теодор Кукурудза, ансамбль народного танцю
„Надзбручанка“.
У день Незалежности України
у с. Юшківці, що на Жидачівщині, відзначали одразу два свята:
державне і дворіччя з дня відкриття
єдиного в Україні музею Ярослави
Стецько. Розпочалися урочистості
службою Божою, яку на подвір’ї
музею відслужив отець Андрій у супроводі хору духовної і національної
пісні „Вірли“ (м. Львів).
27 серпня молодь Львова та представники української діяспори на
площі перед Львівським Національним університетом ім. І. Франка
розгорнули найбільший у світі
Державний прапор України, котрий
у Києві на День Незалежности
встановив рекорд України. Всі охочі
брались за прапор і символічно
єдналися між собою. Прапор мав
розмір 60 на 40 м, його площа —
2 тис. 400 кв м, вага — 200 кг.
Львів став другим містом, де розгорнули цей прапор. Згодом його
побачать — у Дніпропетровську,
Харкові та Донецьку.
За матеріялами інформаґенцій
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талановиті політехніки

Фантастичний світ Юрія Репецького

У

Львівській політехніці
навчається чимало талановитих студентів. Яскравим прикладом є четвертокурсник Інституту енергетики та систем керування
Юрій Репецький. Хлопець
встигає добре вчитися, розвивати свою фізичну міць
заняттями кіокушинкай, бойового гопака та малювати.
Свої хлопчачо-фантастичні
та казково-неземні картинки студент малює в лекційних зошитах, альбомах.

Світлина Ірини Шутки

— Змалку мені надзви
чайно подобалося малю
вати, перші полотна були,
звичайно, стіни. Більш сер
йозно за малювання взявся
у десятирічному віці. Досі
малювання є моїм хобі,
якому присвячую чимало
вільного часу, — розповів
Юрій Репецький. — Спершу
перемальовував образи
з мульт иків, а потім моя
уява почала сама твори
ти — і виникали фантастичні
образи. Часто, починаючи
малювати, не знаю напев
но, що саме вийде, — все
залежить від натхнення.
А деколи раптово напли
ває непереборне бажан
ня щось зобразити, тоді
беру олівець, і з’являється
щось нове.

Малює Юра Репецький
здебільшого для себе. Але
цьогоріч на „Весні Полі
техніки“ вивів свої творін
ня в люди: виступаючи за
команду свого інституту,
хлопець упродовж півтора
годинного виступу команди
зображав на величезному
полотні поряд зі сценою сім
чудес світу і навіть більше,
як восьме чудо намалював
Львівську політехніку.
Найчастіше муза ма
лювання навідується до
студента після прослухову
вання музики, перегляду
фільмів та читання книжок
(найбільше хлопцеві подо
бається читати фантастику,
детективи, містику). А осо
бливе натхнення дарують
літні фестивалі — тоді хло
пець фантазує навіть на
тему позаземної природи.

— Найбільше мені подо
бається малювати олівцями.
Використовую переважно
чорний і червоний кольори.
Але дуже хочу навчитися
малювати фарбами, — каже
Юра. — Дуже хотілось би
реалістичніше передава
ти свої образи, але мені
не подобається, як вчать
у художніх школах — там
надають добру техніку, але
дуже обмежують фантазію.
Окрім малювання, змал
ку хлопець активно займа
ється бойовими мистецтва
ми: спершу опановував ми

ти ходила в походи. Не стало
винятком і цьогорічне літо.
— Я з батьками та дру
зями провів у Карпатах три
тижні. За цей час встигли
сповна насолодитися спілку
ванням із природою: жили
в наметах, готували їжу на
вогні, воду брали з висо
когірного джерела, ходили
в походи. Найдовший похід
тривав понад дев’ять годин,
і за цей час ми подолали
40 км — маршрут від місця
таборування через село
Нижня Рожанка, гору Висо
кий Верх, хребет Чорна Рипа,

стецтво бойового гопака,
зараз — карате кіокушинкай.
Ці захоплення теж не
абияк впливають на Юрині
малюнки. Як він розповів,
у період, коли займався
бойовим гопаком, більшість
малюнків були національно
го спрямування. А загалом,
як вважає хлопець, у кож
ного бойового мистецтва,
крім впливу на фізичний
розвиток, є своя філософія,
яка тренує силу волі та вчить
інакше сприймати світ до
вкола. Можливо, тому пер
ше враження від малюнків
Юри досить неоднозначне.
Ще одним його захо
пленням є гірський туризм.
Підкорення вершин і спіл
кування із природою — сі
мейна традиція. Як жартує
хлопець, у горах він був ще
до свого народження: мама
на восьмому місяці вагітнос

після нього ключова точка
маршруту — Перехрестя, де
стикаються Львівська, ІваноФранківська та Закарпатська
області. А поверталися по
иншому хребту, спустились
у Верхню Рожанку і дорогою
пішли до Нижньої Рожанки,
а звідти на „нашу“ галяви
ну, — розповів про літні
пригоди хлопець.
Разом із мамою випро
бував себе в ролі гірського
екскурсовода — провели для
туристів (75 осіб) кількаго
динну прогулянку до гори Те
терівка (в народі Татарівка).
— Щорічні мандри в
Карпати стали вже своєрід
ним інстинктом: деякі птахи
відлітають на зиму в теплі
краї, а я влітку їду в Карпа
ти, — додав наостанок мій
співрозмовник.
Наталія ПАВЛИШИН
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форум видавців

коротко

Свіжий запах книжкових сторінок

У Львівській обласній науковопедагогічній бібліотеці 4 вересня
відкрито книжково-журнальну
виставку „Видатний класик української драматургії“. Експозицію
присвячено 105-м роковинам
з дня смерти Івана КарпенкаКарого, українського драматурга,
актора, режисера. На виставці, яка
триватиме до 30 вересня, представлено добірку літератури про
життя і діяльність митця.

Н

айголовніша і найочікуваніша
в Україні літературна, культурна
подія року — XIX Форум видавців
у Львові розпочнеться буквально через тиждень. Від 12 до 16 вересня очікуємо на традиційні заходи і на нові.

Цьогоріч на Форумі має бути
приблизно 800 учасників з України
і 16 країн світу. Вони презентуватимуть
останні новинки книговидання, про
водитимуть автограф-сесії, майстеркласи, обговорення та дискусії. Як
звично, під час відкриття відбудеться
нагородження переможців премії
„Найкраща книга Форуму-2012“.
У межах Форуму проходитиме
кільканадцять фестивалів, зокрема
міжнародний літературний фести
валь, фестиваль перекладів TRANSLIT,
фестиваль для культурних менеджерів
КОНТЕКСТ, фестиваль „Від Сковороди

до Сковороди“ та фестиваль „Бруно
Шульц у Львові: до 120-річчя від дня
народження і 70-річчя трагічної заги
белі“. „Бруно Шульц у Львові“ пред
ставить у повному обсязі українські
переклади літературної та епістоляр
ної спадщини митця, а також повне
видання його творів польською мовою
в семи томах. Крім цього, вперше
у Львові експонуватимуть його гра
фічні роботи з колекції варшавського
Музею літератури і роботи львівських
митців, натхненних творчістю Шульца.
Цьогоріч почесним гостем Форуму
видавців стане письменник, лавреат
Букерівської премії ДіБіСі П’єр. У ве
ресні сподіваємося побачити україн
ський переклад його книжки „Світло
згасло у Країні Див“ — роману з дека
дентським світовідчуттям, таким, „яке
перевертає системи цінностей і рве на
шматки свідомість“.

арт-проєкт

Екзистенційна
непевність,
що примушує
творчо тремтіти

С

учасне актуальне мистецтво, можливо, не таке популярне, як звичне для ока-вуха й сприйнятливе для
розуму традиційне, класичне. Але ті
ідеї, які воно візуалізує й озвучує, варті уваги. Кому вони цікаві, не проґавте
останні дні бієнале „Тиждень актуального мистецтва“.

Четвертий „Тиждень…“ із 31 серпня
до 8 вересня пропонує до перегляду
інсталяції, об’єкти, відео, медіа, перфор
манси, до слухання й участи — дискусії
та майстер-класи. У його рамках тради
ційно проходить фестиваль „Дні мисте
цтва перформанс у Львові“ (цього року
Україна представлена новою генерацією
перформерів — випускниками торіш
ньої „Школи перформансу“ Юрком Бі
леєм, Павлом Ковачем (junior), Василем
Одрехівським і Яриною Шумською) та
працює „Школа перформансу“ (єдина
можливість у нашій країні безкоштовно
вчитися мистецтва перформанс у про
відних майстрів цього жанру).
Кураторами цьогорічного бієнале
стали Володимир Кауфман (Україна),
Тамар Рабан (Ізраїль) і Януш Балдиґа

(Польща), темою була обрана непев
ність, екзистенційна, здатна твори
ти простір для пошуку нових форм.
Цікавим є втілення кількох десятків
авторських проєктів — митцям було за
пропоновано приїхати до Львова лише
з ідеєю в голові, бо „окрім полегшення
бюрократичної тяганини на митницях,
це допоможе асиміляції творів у про
сторі міста і кожен проєкт може стати
прем’єрним“. Крім знаних митців та
„класиків сучасного мистецтва“, молоді
автори представляють свої проєкти.
Місцями для всіх експозицій і творчих
зустрічей обрано Музей ідей, кілька га
лерей, зокрема, галерею „Дзиґи“, Палац
мистецтв, простір на вулиці Шевській, 1,
фотоклуб „5×5“ і загалом — місто.
Сторінку підготувала
Наталя Яценко

З 7 до 16 вересня у Львові виступатимуть актори Національного академічного драматичного театру
імени Івана Франка. Гастролі театру присвячені пам’яті видатного
українського актора, колишнього
художнього керівника театру Богдана Ступки. Для львів’ян актори
зіграють найкращі свої вистави —
„Кайдашева сім’я“, „Одруження“,
„Грек Зобра“, „Едит Піаф. Життя
в кредит“ та „Маленькі подружні
злочини“. Всі виступи театралів
проходитимуть у приміщенні
Національного академічного
українського драматичного театру
імени Марії Заньковецької.
У Національному музеї імени
Андрея Шептицького відкрили
виставку, присвячену народному художнику України Йосипу
Бокшаю. Твори взято зі збірки
Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая та
приватних колекцій. На виставці
представлено жанрові картини,
пейзажі, портрети, натюрморти.
Важливе місце у творчому спадку
художника належить сакральному
живопису. Особливо емоційнозворушливою темою в мистецтві
Бокшая є образ Богоматері —
її зображення в доробку численні.
Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ видав нові поетичні книги чотирьох
молодих авторів. Це „Сорок
баксів плюс чайові“ Андрія Любки, „Адам“ Остапа Сливинського,
„Добрі пісні про поганих дівчат“
Дмитра Лазуткіна, „Внутрішній
джихад“ Грицька Семенчука. Їхні
презентації впродовж першого
тижня вересня відбулися у п’яти
містах — Ужгороді, Львові,
Тернополі, Івано-Франківську
та Чернівцях.
За матеріялами інформаґенцій
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перлини рідного краю
а кафедрі геодезії вже склалася традиція відвідувати різні куточки нашої країни, аби краще вивчити її
Н
історію, культурні традиції та насолодитись всіма барвами її мальовничої природи. Цього разу для нової
пізнавальної мандрівки просторами України ми обрали Чернігівщину та Сіверщину

Українська Равенна
Чернігів
Саме тоді в Чернігів
ському інституті економіки
і управління проходила між
народна науково-технічна
конференція „Новітні досяг
нення геодезії, геоінформа
тики та землевпорядкуван
ня — Європейський досвід“.
Вперше кафедра геодезії
майже у повному складі
змогла взяти участь у роботі
конференції.
По дорозі з Києва до Чер
нігова ми звертаємо в містеч
ко Козелець, окрасою якого
є дивовижний собор Різдва
Богородиці (1752 – 1763 рр.),
з яким пов’язана історія
життя останнього гетьмана
України Кирила Розумов
ського. Собор вирізняється
витонченим ліпним декором
і довершеністю форм, та
особливе враження величі
і неповторної краси має вну
трішнє оздоблення Собору,
зокрема його п’ятиярусний
різьблений з липи іконостас.
Перше, що відкриваєть
ся погляду подорожнього на
підїзді до Чернігова, — це
мальовничі Болдині гори,
увінчані золотоглавими
храмами. Підносячись над
заплавою Десни на висоту
до 35 метрів і охоплюючи
її широкою дугою, ці гори

є природною домінантою
чернігівського ландшафту.
Чернігів — одне з най
давніших міст України, іс
торія якого налічує понад
1300 років. Воно вразило
нас кількістю храмів та їх
ньою величчю і залиши
ло незабутні спогади про
шедеври давньоруської
архітектури ХІІ ст., які збере
глися до наших днів.

Привертає увагу колиска,
над якою мати співала пі
сень чотирнадцятьом ді
тям, дванадцятеро з яких
померло… Розповідь про
життя і творчість Олексан
дра Довженка закінчується
переглядом одного з його
фільмів.

На малій
Батьківщині
Довженка

Вирушаємо в перлину
давньоруської історії, де (за
переказами) створено слав
нозвісне „Слово о полку Ігоре
вім“, — Новгород-Сіверський.
Чудовими краєвидами, по
дихом сивої давнини зустріло
нас 1000-літнє місто.
Звідси, з берегів Десни,
пішов походом на половців
князь Ігор. На місці Ігоревого
дитинця височить пам’ятник
Бояну-співаку. А на крутому
березі зачарованої Десни
на невеликому постаменті
стоїть Ярославна — дружина
Новгород-Сіверського князя
і здіймає руки в бік, куди
рушили полки.
Наприкінці XI століття за
три кілометри від тодішньо
го Новгорода-Сіверського
засновано Спасо-Преобра
женський монастир, що став
одним з найбільших на Сі
верщині і тепер належить
до найдавніших. У північній
частині монастиря зберігся
склеп із похованням Олексія
Розумовського — сина Кири
ла Розумовського. Живопис
іконостасу церкви має осо
бливу витонченість компо
зиції рішень і мальовничих
поєднань.
З XVIII століття до наших
днів у Новгороді-Сіверсь
кому збереглись Успенський
собор, дерев’яна Миколаїв
ська церква та побудована
в 1786 – 1787 рр. з нагоди
проїзду через місто імпера
триці Катерини II Тріумфаль
на арка. Є в місті і будівлі

Наш шлях пролягає че
рез містечко Сосницю —
батьківщину геніяльного
режисера, засновника укра
їнської національної школи
кінематографії, письменни
ка, художника Олександра
Довженка.
Через подвір’я в’ється
стежина до музейної са
диби… Тихо і спокійно…
Насолоджуємося запахом
трав… Ось і сад, де ростуть
яблуні та вишні, грушкиспасівки, де були грядки
з огірками та морквою, які
з такою любов’ю описав
письменник у своїх творах.
Довженкова хата зустрічає
нас ошатністю вишитих руш
ників, теплом спогадів від
родинних речей та світлин.

Сосниця

НовгородСіверський

Чернігів

в стилі українського баро
ко початку XX століття, які
підкреслюють неповторну
красу міста. Та найбільше
вразили нас безмежні про
стори долини річки Десни.

Глухів
Глухів — остання столиця
Гетьманщини. У центрі його
збереглася Радна площа.
Її центральною спорудою
була Миколаївська церква,
в якій присягали на геть
манство Данило Апостол
у 1727 р. та Кирило Розу
мовський у 1750 р. У місті
частково збереглася форте
ця з мурованою Київською
брамою. Місце гетьман
ської резиденції відзна
чає велична церква Трьох
Анастасій.
Хоча перша літописна
згадка про Глухів датується
1152 роком, та згодом він
зник з арени історії майже
на 300 років. Відродження
міста розпочалося в серед
ині ХVІІ століття, а період
його найбільшого розкві
ту — з 28 листопада 1708 р.,
коли Петро І розпорядився
вважати Глухів резиденцією
гетьманів і фактичною сто
лицею України.
Зоряна ТАРТАЧИНСЬКА,
доцент кафедри геодезії
Львівської політехніки
Закінчення у наступному числі
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п’єдестал

Львівська політехніка — попереду

П

очинаючи з І Спортивних ігор,
наші університетські збірні успішно виступають на цих змаганнях.
У комплексному заліку на попередніх іграх Політехніка посідала третє
й друге місця, а вже цього року виборола перше.

ІІІ Спортивні ігри України 2012 року
вперше проводились у два етапи. Пер
ший етап — це чемпіонати України се
ред студентів, які входять до комплек
сного заліку Спортивних ігор. Другий
етап — Всеукраїнський студентський
фестиваль з ігрових видів спорту.
На першому етапі наші студенти
взяли участь у чемпіонатах України
з боротьби вільної і греко-римської,
важкої й легкої атлетики, плавання та
легкоатлетичного кросу. На другому
етапі відбувся Всеукраїнський сту
дентський фестиваль з ігрових видів
спорту, зокрема з баскетболу (жінки,
чоловіки), регбі 7×7 (жінки, чоловіки),
настільного тенісу, волейболу (жінки,
чоловіки), футболу (жінки, чоловіки),
пляжного волейболу (жінки, чоловіки),
футзалу (жінки, чоловіки), тенісу, бад
мінтону. У цих змаганнях взяло участь
більше, ніж півтори тисячі студентів
з 50 провідних вишів України.
Львівська політехніка на цих зма
ганнях була представлена 11-ма збір
ними командами. Успішно виступили
команди з настільного тенісу — І місце
(тренер, ст. викладач І. Тихий); регбі
7×7 (чоловіки) — ІІ місце, жінки —
ІІІ місце (тренер Ю. Грабовський); бас
кетболу (жінки) — ІІІ місце (тренери:

професор, заслуже
ний тренер України
В. Корягін, викладач
Г. Гребінка); баскет
болу (чоловіки) —
ІІІ місце (тренер —
доцент, заслужений
тренер України А. За
верікін); гандболу
(жінки) — ІІІ місце
(тренери: ст. викла
дач, ЗТУ В. Літовцев,
викладач С. Незго
да); гандболу (чоло
віки) — ІІІ місце (тре
нери: ст. викладач,
м. с. Ю. Окуп, викла
дач, м. с. Р. Пронюк).
Скромніші результати у команд із
тенісу (5 місце), бадмінтону (7 місце)
та пляжного волейболу (чоловіки та
жінки — 7 – 8 місце відповідно). Хоча
виступ команд із пляжного волейболу,
можна вважати, непоганий, оскільки
вони брали участь у змаганнях уперше
і змагалися з великою кількістю силь
них команд.
У загальному заліку на першому
Всеукраїнському студентському фес
тивалі з ігрових видів спорту команда
Львівської політехніки впевнено по
сіла І місце (3508 очок), випередивши
команди Національного університету
фізичного виховання і спорту України
(2849 очок), Харківської державної
академії фізичної культури (3176 очок)
та багатьох инших університетів. За
галом, за підсумками результатів ви
ступів команд, Львівська політехніка

у своїй групі посіла І місце (4222 очка),
випередивши Національний технічний
університет „ХПІ“ й Національний
технічний університет України „КПІ“ .
У загальному заліку серед усіх
вишів України Політехніка на чет
вертому місці, пропустивши вперед
Національний університет фізичного
виховання і спорту України, Харківську
державну академію фізичної культури
та Тернопільський національний еко
номічний університет. Наші студенти
на ІІІ Спортивних іграх України серед
ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації вибороли
4 золоті, 12 срібних та 64 бронзових
медалей. Аналіз же результатів зма
гань вказав на необхідність звернути
більше уваги на розвиток таких видів
спорту, як легка атлетика, плавання
й боротьба.
Н. Я.

активне дозвілля

В

Польоти не у сні, а наяву, над гірськими хребтами

ідчути, як потік повітря несе тебе
над землею, вкотре мали змогу
парапланеристи, взявши участь цього
літа у двох змаганнях — ХІІ Відкритому
Кубку Карпат із парапланерного спорту
та IV Відкритому Кубку Боржави з точности приземлення на параплані.
ХІІ Відкритий Кубок Карпат з пара
планерного спорту на хребті Боржава
у с. Пилипець Закарпатської области
зібрав понад 70 учасників із різних
країн світу. Українські парапланеристи
приїхали з Києва, Одеси, Донецька,
Харкова та Заходу України. У перший
день старт почався за планом, але

оскільки нагрянула гроза, довелося
терміново все зупинити. Другого дня
польотам зашкодив вітер. Він не давав
змоги піднятися у небо і в наступні дні.
І лише на сьомий день, не зважаючи на
короткі дощі, парапланеристи здійсни
ли кілька польотів згори вниз. Тож усі
призи, приготовані для переможців,
залишилися чекати на своїх власників
до наступного року. Учасники ж Кубку
все одно задоволені — провели час на
природі, наїлись досхочу лісових ягід…
Тим, хто у другій половині серпня
приїхав на IV Відкритий Кубок Боржави
з точности приземлення на параплані,
пощастило з погодою більше. Тому тут

уже були призери: перше місце посів
білорус Євген Віхор (м. Мозир), друге —
Віктор Тертишний (м. Львів), третє — Ан
дрій Когут (м. Трускавець). Нагородами
стали медалі й дерев’яний кубок —
вирізана з горіха символічна людина,
яка приземляється на одну ногу. Кубок
спроєктував і вирізьбив головний суддя
змагань, колишній доцент кафедри
радіоелектронних пристроїв та систем
Львівської політехніки Леонід Сніцарук.
Решта 13 учасників Кубку отримали ди
пломи й добрі враження від дружної та
веселої атмосфери заходу.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
4. Основний закон держави. 6. Опера Ж. Бізе. 8. Богиня
правосуддя у давніх греків. 11. Дикий австралійський соба
ка. 12. Певне положення тіла у йозі; поза. 13. Буддійський
священик, чернець в Японії та Китаї. 14. Гори в Европі.
16. Обертова частина електродвигуна. 17. Властивість тіла
зберігати рівномірний прямолінійний рух або спокій, поки
зовнішня сила не виведе його з цього стану. 19. Польський
політик, лідер Солідарности, президент Польщі. 22. Схід
ний пристрій для куріння, у якому дим очищається, прохо
дячи крізь довгий рукав з водою. 25. Одиниця потужности.
27. Капітан Жуля Верна, якого розшукували діти. 28. Дочка
Тантала, яку Зевс перетворив на скелю. 29. Місто в Індії зі
славетним мавзолеєм Тадж-Махал. 30. Кораловий острів
кільцеподібної форми. 31. Хвойні ліси Сибіру. 33. Непарно
копитий ссавець з невеликим хоботом, поширений у лісах
Південної Америки. 34. Лідируюча група у велосипедних
гонках. 37. Дочка Міноса, що вивела Тезея з лабіринту
за допомогою клубка ниток. 40. Російське національне
жіноче вбрання у вигляді сукні без рукавів. 42. Жителька
Таллінна. 43. Столиця Китаю. 45. Критий кінний багато
місний екіпаж, що використовувався як міський транспорт,
попередник автобуса. 47. Український народний танець.
48. Згорнутий у трубку папір, тканина, лінолеум. 49. Ви
сокий чоловічий голос. 50. Приємний і ніжний запах;
пахощі. 51. Роман Олеся Гончара. 52. Артист, що оголошує
номери під час естрадного концерту й розважає публіку
між номерами.
Вертикально:
1. Засоби для надання свіжости й краси обличчю, тілу
людини. 2. Письмова робота для перевірки грамотнос
ти учнів. 3. У давньогрецькій міфології скульптор, який
закохався у вирізьблену ним статую Галатеї. 5. Хімічний
елемент, пластичний блакитно-сріблястий метал. 6. Пов
ний набір предметів, що мають однакове призначення.
7. Столиця Кенії. 8. Промислове підприємство. 9. Корінний
житель країни, місцевости. 10. Найбільша частина світу.
15. Американська ропуха. 18. Невеликий вітрильний ко
рабель, оснащений двома щоглами і косими вітрилами.
19. Столиця Польщі. 20. Дуже солодка на смак біла крис

талічна речовина, яку використовують замість цукру при
діябеті. 21. Маленький перелітний птах із сірим оперен
ням, який чудово співає. 23. Дужка, що об’єднує кілька
нотних рядків. 24. Зародок тварини або людини. 25. Най
поширеніша прісноводна риба. 26. Рослина, у листі якої
міститься нікотин. 32. Жіночий одяг для верхової їзди.
33. Опера Дж. Верді. 35. Фахівець, який досліджує якесь
явище, розглядає якусь справу, щоб зробити правильний
висновок, дати правильну оцінку. 36. Особа, що заперечує
у публічній бесіді, на диспуті, під час захисту дисертації.
38. Злакова рослина. 39. Чоловік Клітеменестри, батько
Електри і Ореста. 40. Столиця Швеції. 41. Страва з дрібно
нарізаних шматочків м’яса в гострому соусі. 42. Давньо
грецький байкар. 44. Найменший на земній кулі птах.
46. Урбаністичний туман.
Склала Христина ВЕСЕЛА

з редакційної пошти

Головне, аби відпочинок був цікавий

Н

асичений відпочинок, цікаві поїздки та безліч знайомств цьогоріч мене захопили ще наприкінці
весни.

У травні я встиг побувати на фести
валі „Обнова фест“ у Чернівцях (про
ходив у музеї під відкритим небом),
Зашкові, насолодитися музикою на
„Флюгерах Львова“. Також узяв участь
у пішій ході на прощу до Зарваниці
(Тернопільська область) та виділив
час для покращення своїх умінь фото
графувати.

У червні, як справжній будівельник,
пішов підсобником на будівництво. Там
вчився різноманітних монтажних робіт,
„мотати на вус“ практичну будівельну
справу. Щовихідних під час роботи їхав
кудись у цікаве місце чи до Львова. І так
одного вікенду побував у столиці на
щонайкращому фестивалі України —
„Країна Мрій“, а далі рушив у Канів на
могилу Тараса Шевченка.
Пізніше займався підготовкою до
пластових таборів (був учасником табо
ру, а на иншому — співорганізатором).
Перший — „Лісова школа“ (найкращий

табір у пластовому середовищі) — про
ходив недалеко від Славського, а дру
гий — „Герць“ (кінно-спортивний) —
біля Кам’янця-Подільського. На за
вершення другого табору всі пластуни
з’їхалися до Львова, де відбулося
святкування століття організації.
А на початку вересня, після на
сиченого поїздками і пригодами
літа, в мене розпочалася навчальна
практика.
Микола ВЕПРИК,
студент четвертого курсу ІБІД
Львівської політехніки
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Многая літа!

Літературна студія для політехніків

Колективи кафедри механіки та
автоматизації і кафедри автомобіле
будування ІІМТ Львівської політех
ніки вітають з ювілеєм завідувача
кафедри професора

Шановні студенти, викладачі і співпрацівники
Львівської політехніки! У Народному домі „Просвіта“
починає свою роботу літературна студія, яку вестиме
член Національної спілки письменників України, док
тор історичних наук Петро Шкраб’юк.
Перше організаційне заняття відбудеться 27 верес
ня о 16.00 у приміщенні Народного дому „Просвіта“
Львівської політехніки за адресою вул. Карпінського, 8,
5 поверх (26 корпус, комбінат харчування).
Телефон для довідок 258-22-90.

Любомира Васильовича КРАЙНИКА.
Бажаємо Вам здоров’я, щастя, життєвого оптимізму
на довгі роки. Хай Вас підтримують та надихають рідні
люди, розуміють та допомагають колеги, минають
негаразди та непорозуміння.

Тіньова зайнятість нині — убога старість завтра
За сьогочасних реалій дедалі більшої акту
альности набуває тема боротьби з виплатою
заробітної плати у конвертах. На жаль, це
ганебне явище міцно вкоренилося в нашій
економіці і позбавляє зайнятих трудовою
діяльністю працівників державних гарантій.
А саме, позбавляє права на вчасну і в повному
обсязі виплату зароблених коштів, отримання
відпустки, зокрема й пов’язаної з вагітністю
та пологами, на період екзаменаційної сесії
або захисту дипломної роботи, оплату листка
тимчасової втрати працездатности, виплату
вихідної допомоги при звільненні з роботи,
отримання кредиту в банківських установах,
допомогу у разі отримання виробничої трав
ми та ин.
Підприємства, установи, організації, а та
кож громадяни — суб’єкти підприємницької
діяльности під час виплати працівникам
зароблених коштів повинні чітко дотриму
ватися чинного законодавства, нести відпо
відальність за навмисне ухилення від сплати
податків і порушення нормативних актів, що
регулюють питання оплати праці. Відомо, що
соціяльна справедливість пенсійного забез
печення базується на страховому принципі
пенсійної системи: розмір пенсії залежить
від набутого страхового стажу, величини за
робітної плати, суми страхових внесків, які
сплачені до Пенсійного фонду.
Офіційна зайнятість та детінізація ви
плати зароблених коштів — основні на
прями співпраці органів Пенсійного фонду
України зі соціяльними партнерами. Разом

О С В І Т Н І Й

із впровадженням пенсійної реформи уряд
напрацьовує заходи щодо лібералізації ринку
праці, застосовування комплексного підходу
для легалізації робочих місць. Щоб наповнити
Пенсійний фонд потрібна, передусім, ре
альна боротьба з корупцією, хабарництвом,
тіньовою економікою, зокрема й виплатою
заробітної плати в конвертах.
Ситуація з неформальною зайнятістю та
виплатою неофіційних зарплат потребує на
гального вирішення. За підрахунками різних
експертів чисельність отримувачів зарплат
у конвертах є доволі значна, відтак такі пра
цівники не лише нині соціяльно не захищені,
а й будуть на схилі літ позбавлені права на
гідне пенсійне забезпечення.
Сьогодні активно обговорюються питання
створення спільних з представниками Дер
жавної податкової інспекції робочих груп, які б
активно реалізовували заходи з метою забез
печення трудових прав працівників. Їх функції
полягатимуть у проведенні широкоформатної
інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
необхідности оформлення трудових відносин
на законних підставах, наданні юридичних
консультацій у сфері зайнятості та оплати праці,
попередженні недобросовісних працедавців
про відповідальність за використання праці
нелегальних працівників тощо. Очікується, що
докладені спільні зусилля поліпшать добробут
майбутніх пенсіонерів і забезпечать їм гідну
старість.

Управління Пенсійного фонду України
в Залізничному районі м. Львова

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120840.
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До уваги студентівфотолюбителів!
Конкурс „Евро-2012 крізь
призму об’єктива“ у розпалі!
Поспішайте поділитися за
фікс ов аними фотомитями
футбольного свята. Докладні
умови участи у фотоконкурсі
в наступному числі.

Редакція тижневика „Ауди
торія“ висловлює подяку
Українському товариству ін
женерів Америки (Філадель
фійський відділ) та зокрема
випускникові Львівської по
літехніки Нестору Смолинцю
за матеріяльну підтримку
видання.

Колектив кафедри маркетингу і логістики ІНЕМ Львівської політехніки
висловлює глибокі і щирі співчуття
доценту кафедри Зоряні Стефанівні
Люльчак з приводу тяжкої втрати —
смерти батька
Стефана Семеновича
Жуковського.

„ АУД И ТО Р І Я “

Редакція послуговується Проєктом нового
українського правопису. Редакція залишає
за собою право літературного редагування,
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації
не рецензуємо і не повертаємо. Автори
матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів. Редакція не завжди поділяє
позицію авторів публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На обкладинці світлини Тетяни ПАСОВИЧ.

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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