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Максим Ключковський, студент п’ятого курсу Інституту архітекту-
ри Львівської політехніки:

„Популяризувати авторів  
і їхні твори“

Раніше книжки видавали дуже масово, письменникам і художни-
кам платили добрі гонорари, тепер не так. Молодь же спрагла до 
вражень. Якщо їй дати ті враження у друкованому форматі, вона 
читатиме. Треба видавати цікаву літературу, а то так виглядає, 

що в нас трохи розвинута дитяча література і наукова, а між ними — прірва. Бракує 
реклами. Держава повинна вкладати гроші в неї. Треба популяризувати авторів, зо-
крема тих, які пишуть історичні книги, пишуть про свої мандрівки.

[ваша дуМКа]
Як посилити інтерес молоді до читання?

„Кожен четвертий українець не 
читає книжок — такі результати 
цьогорічних досліджень компа-
нії GfK Ukraine“, — натрапила на 
таку інформацію — і засумніва-
лась. Адже щороку на Форумі 
видавців, слава Богу, як цвіту 
в городі. Люди ж приходять не 
просто подивитися й помацати 
книжки… Аналогічна ситуація 
і в книгарнях: коли не зайдеш, 
там хоч і не велелюдно, але 
люди є — переглядають різну 
літературу, купують…

„Саме в молодих українців 
гасне інтерес до книг. Якщо 
у 2009 році серед тих, хто 
щодня відкривав книгу, був 
31 % людей до 30-ти років, то 
у 2011 році показник упав до 
26 %. Натомість люди почали 
більше уваги приділяти інтер-
нету й комп’ютеру“, — зауважу-
ють дослідники. Власне опи-
тування студентів більш-менш 
підтвердило це спостережен-
ня — в житті молоді настає ера 
інтернетного читання. І в цьому 
нічого поганого нема, бо читан-
ня як форма спілкування зі сві-
том і його пізнання не зникло, 
лише набуло иншої форми.

але старше покоління 
більш категоричне у своїх 
спостереженнях-висновках: 
„Теперішня молодь, я б сказала, 
акультурна. Її взагалі нічого не 
цікавить. Якщо дитина зі школи 
любить читати, то вона читати-
ме і далі. Може, треба зачіпати 
теми, ближчі молоді, через які 
можна було б достукатися до 
неї. До речі, та сама проблема 
існує і в середовищі музикан-
тів — викладачів хвилює, як 
зробити так, щоб студенти 
проявляли більший інтерес до 
класичної та хорошої сучасної 
музики“ (автор слів побажала 
бути неназвана).

Заборонити користуватись інтер-
нетом, більше рекламувати 
книжки? Софія, студентка ІНПП 
має инший „рецепт“: „Треба 
дійти до моменту, коли ти сам 
зрозумієш, що тобі читати 
просто необхідно, коли ти зна-
йдеш хорошого автора, хорошу 
книжку… Ти хочеш читати — 
ти будеш, а не хочеш — то не 
будеш“. Ти хочеш?

анна Лазарєску, науковий співробітник Інституту хімії аН Молдови:

„Молодь читає, але в інтернеті“

Молодь читає не менше, просто читає в інтернеті. Хоч, можли-
во, ми читали більше, бо раніше не було не тільки інтернету, 
а й темп життя був инший, більш розмірений. Тепер нема часу, 
щоб піти в бібліотеку, шукати там книжку, а потім ще й читати. 
Крім цього, люди науки більше читають наукову літературу. Багато нових відкриттів, тож 
доводиться навіть у неробочий час присвячувати увагу спеціялізованій літературі. Так 
само і студенти. Хоч на дозвіллі, мабуть, вони читають і белетристику. Тому студентів 
читанням особливо зацікавлювати не треба.

Тетяна верещак, студентка другого курсу Інституту інженерної 
механіки та транспорту Львівської політехніки:

„Людина мусить сама відчути,  
що хоче читати“

На бігбордах бачу написи — „Читати — модно!“. Насправді 
потрібно читати не для модности, а для того, щоб розвивати 
себе духовно, культурно, про щось нове дізнаватися. Не певна, 
що реклама мотивує до читання, людина мусить сама відчути, що хоче читати. Деякі 
люди гадають, що книжки — це опис життя, тому ліпше жити. Але читаючи їх, можна 
навчитися жити краще. Можна почати з найбільш захоплюючого, потім перейти до 
складнішого. Можливо, треба проводити якісь конференції, зібрання, на яких роз-
казувати про цікаві книжки, які вже хтось прочитав.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

володимир Залуцький, начальник відділу молодіжної політики 
та соціяльного розвитку Львівської політехніки:

„Рекламувати книжки  
на веб-сторінках“

Закономірно, що друковану книжку витісняє електронна, бо 
її можна не купувати, вона більш доступна. Гадаю, що підси-
лення інтересу до читання — це скорше проблема видавців, 

оскільки на паперову книжку попит стає менший. Якби дослідити, як часто заходить 
молодь в електронні бібліотеки, то ситуація з читанням не виглядала б так катастрофіч-
но, як здається. Хоч буває, що на запитання, що читаєте, почуєш традиційне — „Кобзар“ 
і Біблію. У нашого покоління була більша духовна спрага. Тепер різнокольоровими 
обкладинками не зацікавиш. Хоч видавці ставлять акцент на поліграфію, треба розмі-
щувати рекламу книжок у тому ж інтернеті, на сторінках, де молодь буває найчастіше.
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цікаві зустрічі

Історія предків —  
урок для сучасників

нагорода

За внесок  
у розвиток науки

З нагоди Дня місцевого са-
моврядування асистентові 

кафедри менеджменту і між-
народного підприємництва 
Інституту економіки і менедж-
менту Львівської політехніки 
Русланові Скриньковському 
вручено Почесну грамоту го-
лови ЛОДА Михайла Костюка 
за вагомий особистий внесок 
у розвиток науки.

Нагадаємо, що Руслан — 
член-кореспондент Української 
академії наук та Міжнародної 
кадрової академії, член Укра-
їнської асоціяції економістів-
міжнародників та член еконо-
мічної комісії Наукового това-
риства ім. Шевченка. Молодого 
науковця занесено у Всеукра-
їнську книгу „Велич та пошана. 
Україна 1991 – 2011“, присвячену 
20-й річниці Незалежности 
України.

К. Г.

В основу фільму лягла подорож 
історичним потягом українських посе-
ленців від Галіфакса до Едмонтона через 
Оттаву, Торонто, Вінніпеґ, Саскатун — 
5 тис. км, захопивши сюжети з відкриття 
пам’ятника Шевченкові в Оттаві.

Демонстрація фільму мала за мету 
дати молоді матеріял для роздумів: 
доля кожного залежить лише від нього 
самого. Наші земляки, які опинилися 
на чужій землі без засобів для існуван-
ня, без знання мови, часто без освіти, 
починаючи працювати чорноробами, 

змогли утвердитися в житті, здобувати 
освіту в кращих університетах Канади. 
Яскраві приклади — Роман Гнатишин, 
який став генерал-губернатором Кана-
ди, Павло Юзик — творець політики 
багатокультурности та чимало инших. 
Показово й те, що зараз серед нащадків 
еміґрантів щораз більше тих, хто вва-
жає престижним визнавати українське 
походження, а деякі навіть змінюють 
прізвища на прабатьківські.

Наталія ПАВЛИШИН

конкурс

Гранти для молоді

У вересні стартував уже традицій-
ний конкурс на здобуття гранту 

Національного університету „Львів-
ська політехніка“ для молодих уче-
них. Гранти призначають із метою 
підтримки наукових досліджень мо-
лодих науковців університету.

Конкурсний відбір претендентів 
відбувається на підставі рейтингової 
оцінки. Докладна інформація про по-
рядок та умови проведення конкурсу, 
критерії оцінювання та експертизу 
запитів подано у Тимчасовому поло-
женні про гранти. Головні вимоги до 
претендентів на здобуття гранту — вік 

керівника проєкту та його виконавців 
не повинен перевищувати 35 років на 
момент закінчення конкурсу; основним 
робочим місцем молодого вченого та 
всіх членів наукового колективу має 
бути Львівська політехніка; керівник 
проєкту повинен мати не менше трьох 
публікацій у провідних наукових видан-
нях або монографію за тематикою про-
єкту, опубліковані за останні три роки.

Претендентів на гранти можна по-
давати до 20 жовтня.

Рішення про видачу грантів ухва-
лює Науково-технічна рада універси-
тету та затверджує наказом ректор 
університету. Науково-дослідні про-

єкти претендентів на здобуття гранту 
обговорюються на зборах секцій ради 
молодих учених інститутів. У разі не-
згоди претендентів на здобуття гранту 
з оцінкою їх науково-дослідних про-
єктів відповідною секцією РМВ вони 
можуть апелювати безпосередньо до 
правління Ради. Правління РМВ подає 
свої пропозиції Науково-технічній раді 
університету до 20 листопада. Оста-
точне рішення Науково-технічна рада 
ухвалює до 20 грудня.

Докладніша інформація — на сайті 
Ради молодих учених НУ „Львівська 
політехніка“.

Тетяна ПАСОВИЧ

Першокурсники Львівської політехніки 5 вересня мали нагоду надзвичайно ці-
каво і корисно провести одну лекційну годину — переглянути документальний 

фільм „Українці Канади: історія успіху“, присвячений 120-річчю поселення українців 
на канадській землі, та поспілкуватися з ідейником створення цієї стрічки — Над-
звичайним і Повноважним Послом України в Канаді (2006 – 2011 рр.) Ігорем Оста-
шем, фаховим етнологом, відомою романісткою Мариною Гримич та Почесним 
консулом Канади у Львові Оксаною Винницькою. Гостей представила директор 
Міжнародного інституту освіти культури та зв’язків з діяспорою Ірина Ключковська, 
яка й була ініціятором заходу.
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Ця наукова зустріч має свою пе-
редісторію. Як розповів голова оргко-
мітету конференції професор кафед-
ри напівпровідникової електроніки 
університету Сергій Убізський, ідея 
належала вже покійному професору 
Мар’янові Пашковському, а реалізу-
вав її професор Львівської політехніки 
Андрій Матковський, якого не стало 
у 2004-му. Спочатку це був реґіональ-
ний семінар, до якого долучались на-
уковці з Політехніки, ЛНУ ім. І. Франка, 
Науково-виробничого підприємства 
„Карат“, Фізико-механічного інституту 
ім. Г. Карпенка НАН України, Інституту 
фізичної оптики. У 2007 і 2009-му 
відбулися міжнародні зустрічі, тож 
цьогорічна конференція стала третьою 
в такому форматі.

На відкритті учасників ОМЕЕ-2012 
привітали представники співорганіза-
торів — професор Сергій Убізський від 
Політехніки, професор Мацєй Савіцкий 
від Інституту фізики Польської академії 
наук (Варшава), професор Ігор Іжнін 
від НВП „Карат“. Технічну й фінансову 
підтримку надали Міжнародний центр 
дифракційних даних (ICDD, США) 
та Міжнародний інститут інженерів 
електрики та електроніки (Західно-
українське відділення). Їх репрезен-
тували відповідно Сергій Казаков 
(МДУ ім. М. Ломоносова) і Михайло 
Андрійчук (Львівська політехніка). До 
наглядової ради конференції входять 
поважні науковці, зокрема й ректор 
Політехніки професор Юрій Бобало.

В ОМЕЕ-2012 взяли участь понад 
120 учасників, серед яких понад по-
ловина — з дванадцяти іноземних 
держав. У дев’яти тематичних секціях 
представлені пленарні, усні та стендові 
доповіді. Спеціяльне міжнародне журі 
у складі професорів визначило шість 
найкращих стендових доповідей мо-
лодих авторів, які отримали дипломи 
та символічні шоколадні медалі з ло-
готипом конференції. Професор Сергій 
Убізський розповів:

— Цього року акцент був на те-
матиці, пов’язаній з матеріялами для 
енергетики, зокрема для „оксидних 
паливних комірок“, в яких відбувається 
пряме перетворення хімічної енергії 
в електричну: матеріяли, які зараз 
з’являються, відкривають у цьому 
напрямі нові перспективи. Немало 
доповідей присвячено мультиферо-
їкам — матеріялам, які поєднують 
властивості, наприклад, феромагне-
тиків та фероелектриків. І, звичайно, 
нанотехнології та наноструктуровані 
матеріяли — новий вимір у наших 
можливостях покращувати властивості 
матеріялів відповідно до конкретних 
застосувань. Матеріяли конференції 
вже опубліковані, вони будуть ін-
дексуватися в наукометричних базах 
даних, а конференційні статті будуть 
надруковані в швейцарському журналі 
„Solid State Phenomena“, що входить до 
Філадельфійського списку ISI.

Ірина ШУТКА

конференція

Минулого тижня, 3 – 7 вересня, у Політехніці відбулася міжнародна 
наукова конференція „Оксидні матеріяли електронної техніки — 

отримання, властивості, застосування“ (ОМЕЕ-2012)

Оксидні матеріяли електронної 
техніки — в центрі уваги науковців

коротко

Під час літньої школи з робототех-
ніки, організованої МаН, заняття 
для школярів проводили також 
викладачі кафедр спеціялізованих 
комп’ютерних систем та приладів 
точної механіки (ІКТа). Зокре-
ма, з основами конструювання 
мобільних роботів та їх прог-
рам ного забезпечення учасників 
школи ознайомлювали відповідно 
доценти Роман Кочан та Сергій 
Ключковський.

Цього року 7 тисяч українських 
студентів навчаються у Польщі. 
Про це повідомив у Львові Посол РП 
в Україні Генрик Літвін. „Щороку їх 
кількість зростає на 100 %“, — ска-
зав він. Посол додав, що, зокрема, 
зараз для іноземних студентів 
у Польщі реалізується багато про-
грам спільного навчання, так званих 
подвійних дипломів.

Переважна більшість випускників 
українських вишів вважає, що 
держава не може адекватно за-
безпечити молодь роботою. Про 
це свідчать результати дослідження 
Міжнародного кадрового порталу 
hh.ua. Зокрема, опитування пока-
зало, що 70 % опитаних студентів 
вважають, що працюватимуть за 
фахом. Реальні ж показники ви-
явилися трохи нижчі: тільки 50 % 
випускникам вдалося влаштуватися 
на роботу за фахом.

19 вересня у Львівській міській раді 
вручать дипломи 150 стажуваль-
никам, які брали участь у про-
грамі „Перший кар’єрний крок“. 
Дипломантів обрали в структурних 
підрозділах за результатами стажу-
вання першого півріччя 2012 року, 
повідомила прес-служба Львівської 
міської ради.

десять найкращих учнів шкіл, які 
досягли особливих успіхів у ви-
вченні української мови та літера-
тури, отримають стипендії імени 
Тараса шевченка від Президента 
україни. Таке рішення ухвалили 
на засіданні Кабінету Міністрів 
України, повідомила прес-служба 
МОНМС. Учнів вибиратимуть із 
числа переможців IV етапу Все-
української учнівської олімпіяди 
з української мови та літератури 
2011/2012 навчального року.

За матеріялами інформаґенцій
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молода наука

Будувати — цікаво, а перебудовувати і реконструювати — ще цікавіше,“ — каже Роман Хміль. доцент кафедри 
будівельних конструкцій та мостів Політехніки — один із найкращих молодих науковців 2011 року, голова 

б’юро секції ІБІд Ради молодих учених

Будувати — цікаво, перебудовувати 
і реконструювати — ще цікавіше

„

Знайти своє
Свої перші будівлі Роман 

почав зводити задовго до 
Політехніки, як і всі хлоп-
чаки, у дитинстві. Згодом 
приклад батька — буді-
вельника — підштовхнув до 
вибору фаху. А ще була ви-
падкова (та чи випадкова?) 
зустріч, яка й привела тоді 
ще учня однієї зі львівських 
шкіл у Політехніку:

— Коли я був в 11-му кла-
сі, до нашої школи прийшов 
представник Політехніки, 
розповів про будівельний 
факультет. Зрозумівши, що 
мені це цікаво, я пішов на 
підготовчі курси, успішно 
їх закінчив і, ще навчаю-
чись у школі, отримав ре-
комендацію до зарахуван-
ня в університет, — згадує 
Роман. — А як потрапив 
у науку?.. Мій батько не 
раз казав, що реальне бу-
дівництво — справа нелег-
ка. Крім цього, у 1998 році 
в будівництві була певна 
криза, роботу знайти було 
складно. Тож тоді наука 
стала для мене варіянтом. 
На відміну від нинішніх 
студентів, які можуть пере-
вірити свої наукові здібності 
в маґістратурі, я зміг зроби-
ти це тільки в аспірантурі 
(поділу на спеціялістів, ма-
ґістрів тоді не було). І лише, 
коли закінчив обов’язкову 
аспірантську роботу і трохи 
попрактикувався як викла-
дач, зрозумів, що це — моє, 
мені подобається і наука, 
і викладання.

Допомогти  
студентові

Зі студентами Роман 
Євгенович любить працю-
вати. Почав викладати після 
здобуття науковго ступеня 
у 2003-му, вже кілька ро-

ків керує маґістерськими 
роботами зі спеціяльности 
„Промислове та цивільне 
будівництво“, є секретарем 
ДЕКу із захисту маґісте-
рок, бере участь у Комп-
лексній програмі підготовки 
науково-педагогічних і нау-
кових кадрів університету на 
2011 – 2015 роки. Він каже:

— Найважче — відпові-
сти на всі студентські запи-
ти, а їх таки досить багато. 
Мені пощастило: я маю 
справу зі старшими курса-
ми, де більшість студентів 
розуміє, чого хоче, вчиться 
заради знань, а не диплома, 
бо усвідомлює, що це — їх-
ній завтрашній хліб. І якщо 
студент хороший, стараєть-
ся, то йому завжди хочеться 
допомогти.

Дослідити  
і впровадити

Якщо ми оцінюємо спо-
руду за критеріями ком-
фортности чи краси, то для 
будівельників це — цілісний 
організм, що живе своїм 
життям. Як пояснює Ро-
ман, унаслідок тривалої 
експлуа тації споруди за-
знають різних пошкоджень 
через вплив довкілля, тобто 
дію повітря, вологости, хі-

мічних елементів. Власне, 
під керівництвом профе-
сора Зіновія Бліхарського, 
директора ІБІД, молодий 
учений досліджує залізо-
бетонні конструкції при дії 
аґресивного середовища 
і функціо нального наван-
таження. У 2003-му він за-
хистив кандидатську дис-
ертацію. Рухається далі:

— Наступний крок — 
підсилення залізобетонних 
конструкцій, які мають зав-
дані часом пошкодження 
або потребують збільшення 
несучої здатности, напри-
клад, зі зміною призна-
чення (скажімо, замовник 
хоче із громадської будівлі 
зробити виробничу або 
навпаки). Тобто треба, вра-
ховуючи наявність постій-
ного впливу навантаження, 
визначити і максимально 
використати резерви, тобто 
залишкову несучу здат-
ність конструкції і визначити 
можливі шляхи її підсилен-
ня та методи розрахунку. 
Я досліджую класичні ме-
тоди підсилення, які перед-
бачають збільшення пере-
різу елемента, наприклад, 
додатковим армуванням, 
обоймою з металу, залізо-
бетону і т. д. Ми повин-
ні теоретично правильно 
спрогнозувати ефект, який 
отримаємо від поєднання 
нових, додаткових елемен-
тів із наявними.

Якщо свою практичну 
діяльність Роман Хміль 
розпочав із малоповерхо-
вої громадської будівлі, то 
тепер спільно з колегами 
обстежує й аналізує ве-
ликі за площею і складні 
за плануванням громад-
ські та виробничі будівлі. 
Останній об’єкт — на про-
мисловому підприємстві 
„Карпатнафтохім“ у Калуші. 
Політехнік бере активну 

участь у наукових роботах 
за держб’юджетною та ке-
рує госпдоговірною тема-
тиками.

Активізувати  
Раду

У РМВ Роман Хміль 
вступив у 2006-му, згодом 
став заступником голо-
ви, а в 2009-му — голо-
вою б’юро секції ІБІД. Від-
тоді кількість членів секції 
зросла з 17 осіб до пів сотні:

— Хотів би відзначити три 
кафедри, представники яких 
становлять 60 % загального 
складу секції інституту, — 
це кафедри будівельного 
виробництва, будівельних 
конструкцій та мостів, те-
плогазопостачання і вен-
тиляції. Особливо мені до 
вподоби активність кафедри 
ТГВ. Водночас активізують-
ся молоді науковці инших 
кафедр. Тішить і те, що на 
останній університетський 
конкурс „Кращий молодий 
науковець року“ документи 
подало аж 11 осіб. Власну 
перемогу пов’язую з віком: 
як найстарший претендент, 
я мав найбільший доробок. 
Ми, молоді науковці, щороку 
публікуємо матеріяли наших 
досліджень, беремо участь 
у конференціях, зокрема 
в Одесі, Рівному, традиційній 
науковій зустрічі, яку органі-
зовуємо з колегами з Кошице 
і Жешува (до речі, наступна 
конференція у 2013-му — за 
Львовом). Нині молоді вчені 
змушені вкладати в науку 
власні кошти. Невелика сти-
пендія спонукає шукати до-
даткові джерела доходів. Але 
молодь має й переваги — це 
вік, сучасні технології і до-
статньо часу на написання 
дисертацій.

Ірина ШУТКА
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профорієнтація

Геодезія стає популярна
І про це красномовно свід-

чать результати цьогоріч-
ної вступної кампанії як 
в університеті загалом, так 
і в Інституті геодезії зокре-
ма. Нині в інституті підпи-
сано угоди про співпрацю 
з 15 коледжами різних на-
прямів підготовки з Івано-
Франківщини, Черкащини, 
Вінничини, Рівного, Льво-
ва, Полтави, Нової Каховки, 
Кам’янця-Подільського, 
Володимира-Волинського, 
Житомира, які готують 
молодших спеціялістів 
з геодезії, картографії 
і землеустрою.

— Профорієнтаційну 
роботу розпочинаємо в 
осін ньо-зи мо вий період, — 
розповідає відповідаль-
ний за роботу з коледжа-
ми професор Володимир 
Глотов. — Щороку напри-
кінці лютого їздимо в ко-
леджі, де оновлюємо ін-
тегровані плани навчання 
і узгоджуємо протоколи 
із розбіжностей вивчення 
дисциплін. Відразу ж про-
водимо проф орієнтаційну 
роботу не лише серед ви-
пускників, а й молодших 
курсів. Користуємося при 
цьому відеоматеріялами, 
фільмами про Політехніку, 
інститут, про напрям підго-
товки „Геодезія, картографія 
і землеустрій“. У двосто-
ронніх угодах із ліцеями 
обумовили, що беремо на 
навчання на другий курс 
найкращих випускників. 
Тих же, хто хоче здобувати 
у нас освіту заочно, зарахо-
вуємо одразу на третій курс. 
Всього на заочну форму 
прийняли 64 особи. З них 
на вакантні держб’юджетні 
місця другого курсу — 5 осіб 
і 7 — на комерційне на-
вчання. Це в основному 
представники Болехівського 
лісотехнічного коледжу. На 
заочному відділенні третьо-
го курсу у нас навчатиметь-
ся 43 комерційники, двоє 
на держб’юджетій формі 
навчання і один зголосив-

ся навчатися на другому 
курсі — на держб’юджеті. 
Додатковим наказом зара-
хували на держб’юджет ще 
одного студента.

Роблячи так, убивають 
в інституті двох зайців, вва-
жає професор: заповнюють 
держб’юджетні місця, які 
звільняються після літніх 
іспитів на першому кур-
сі, і вже п’ятий рік поспіль 
стаціонар другого курсу 
повністю укомплектований 
студентами. З тією катего-
рією студентів викладачам 
легко працювати, адже вони 
мають за своїми плечима 
досвід навчання у коледжі 
і бажання до поглиблення 
фахових знань. Крім цього, 
оплата за навчання в Інсти-
туті геодезії — одна з най-
менших в Україні: студенти-
заочники третього курсу 
платять 4400 грн. на рік, тоді 
як ця ж спеціяльність у Київ-
ському авіяційному універ-
ситеті коштує 10 тис. грн.

— Приємно, що абіту-
рієнтів нині цікавлять не 
лише ціни на навчання. 
Вони здебільшого зважа-
ють і на рейтинг нашої По-
літехніки, який за останні 
кілька років, порівняно 
з київськими вишами, дуже 
зріс, — додає Володимир 
Миколайович. — Адап-
туються вони після коле-
джу у Політехніці пів року, 
а то й рік. І якщо спочатку 
ледь не пасуть задніх, то 
на старших курсах стають, 
по суті, відмінниками. До 
прикладу, з Володимира-
Волинського до нас вступи-
ло кілька дівчат. На другому 
курсі вони плакали через 
брак знань із вищої ма-
тематики. Ледве вдалося 
відговорити одну із них 
не забирати документи. 
На третьому курсі дівчина 
вже вчилася на „четвірки“ 
і „п’ятірки“, а далі — лише 
на „відмінно“, отримува-
ла підвищену стипендію 
і не лише університетську. 
Нині вона викладає у сво-
єму коледжі. Аналогічна 

ситуація була і з дівчиною 
з Немирівського коледжу 
будівництва й архітектури. 
Вона вчилася у нас на за-
очному, потім вступила 
в маґістратуру, але вже піс-
ля закінчення бакалаврату 
її взяли викладачем до сво-
го коледжу. Тож була мені 
вдячна, що „переманив“ її 
до нашого інституту.

— Володимире Миколайо-
вичу, як виконали цьогоріч-
не державне замовлення?
— Цього року мали держза-
мовлення на 90 осіб, з яким 
упоралися. Навчатиметься 
у нас і 38 комерційників. 
Правда, останніх значно 
менше, ніж торік. А все 
тому, що галузеве міністер-
ство вирішило, що вступни-
ми іспитами на геодезію ма-
ють бути українська мова, 
історія України і географія. 
І це тоді, коли у нас най-
важливіший предмет — ма-
тематика. Я вже мовчу про 
фізику, яка для нас теж дуже 
важлива. Діти, які мають до-
брі оцінки з історії України, 
обирають гуманітарні спеці-
яльності. А ми ж технічний 
виш. Два роки поспіль ди-
ректор інституту професор 
Корнилій Третяк домагався 
від київської б’юрократії 
змінити цю ситуацію. І на-
решті успіх було досягнуто: 
нам, єдиному вишу в Укра-
їні, дозволили при вступі 
замінити історію України 

математикою. Однак на-
разі це ще справу не рятує: 
у нас дуже критична ситу-
ація з математикою, адже 
вчорашні школярі її зовсім 
не знають. Саме через це 
після першого курсу кілька 
комерційників заочного на-
вчання забрали документи, 
бо зрозуміли, що це не їхнє. 
На щастя, ситуація починає 
вирівнюватися: цього року 
до нас прийшли студенти 
з досить високими балами 
з математики.

— Як  працюєте  зі  шко
лами?
— На кожній кафедрі є від-
повідальні за профорієнта-
ційну роботу з абітурієнта-
ми. Крім цього, в інституті 
за цю роботу відповідає за-
ступник директора з органі-
заційної роботи доцент Ігор 
Романишин. З інформацією 
про університет та інститут 
викладачі виступають пе-
ред випускниками шкіл не 
лише Львова, а й инших об-
ластей. Також поповнюємо 
свій інститут за рахунок на-
ших випускників: у нас на-
вчаються їхні діти і внуки. 
Моя давня мрія — ство-
рити при нашому інституті 
базовий коледж, який го-
тував би для університету 
стабільне поповнення. Від-
так ми більше дбали би про 
якість навчання.

Катерина ГРЕЧИН
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[•] володимир Глотов і Корнилій Третяк підсумками вступної 
кампанії задоволені
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напередодні

Під час ХІХ Форуму видавців видавництво Львівської політехніки запропонує свіжі видання, акційні знижки і …  
 нову книгарню, — розповів директор видавництва Іван Паров’як

Книжковий вересень  
від Видавництва Політехніки

На конкурс
— На конкурс „Найкраща книга Фо-

руму-2012“ ми подали десять книжок. 
Деякі з них, як „Українська риторика“ 
Зоряни Куньч, „Бібліотечна справа на 
західноукраїнських землях (ХІІІ ст. — 
1939 р.)“ Наталії Кунанець, „Фінансово-
економічний словник“ Анатолія Загоро-
днього і Геннадія Вознюка, мають певне 
визнання, але переважно це все ж нові 
видання. Наприклад, „Геометрична 
оптика“ Григорія Понеділка, „Типи бу-
динків та архітектурні конструкції“ Хрис-
тини Бойко, монографії „Західна Україна 
в 1921 – 1941 роках: нарис історії боротьби 
за державність“ Ігора Гавриліва і „Між-
етнічна комунікація в Західній Україні 
у роки Другої світової війни“ Василя 
Гулая, п’ятимовний словник порівнянь 
Олени Левченко. Обираючи видання 
для конкурсу, ми орієнтувались на ак-
туальність теми, дизайнерське й полі-
графічне втілення. Скажімо, „Гуцульська 
різьба“ Ігора Юрченка, „Геометрична 
оптика“ мають багатий ілюстративний 
матеріял. Цікавим є „Дослідження граві-
таційного поля, топографії океану та ру-
хів земної кори в реґіоні Антарктики“ за 

редакцією Корнилія Третяка й Олександ-
ра Марченка: використано результати 
досліджень, які виконали працівники 
ІГДГ під час антарктичних експедицій, 
вміщено дуже цікавий фоторепортаж.

Акції
— Організатори Форуму ініціювали 

соціяльну промоційну акцію „Книжко-
ва антикриза“. З вхідними квитками 
відвідувачам видаватимуть акційні 
флаєри. Вони будуть дійсні і в залах 
Палацу мистецтв, і на подвір’ї палацу 
Потоцьких, і на проспекті Свободи 
та гарантуватимуть 20-відсоткову 

знижку на окремі книги видавництв-
учасників акції. А той, хто матиме 
Програму ХІХ Форуму з рекламною 
сторінкою Видавництва Політехніки, 
зможе придбати будь-яке наше видан-
ня із 10 % знижкою . Також на нашому 
стенді в Палаці мистецтв відбудеться 
автограф-сесія Ірини Фаріон, автора 
монографії „Мова — краса і сила“.

Форум і після нього
— Недавно ми відкрили книгарню 

в приміщенні студентської бібліотеки 
Політехніки. Це велика академічна 
книгарня, орієнтована не тільки на 
студента, а на ширше коло читачів. Там 
будуть не лише наші видання, а й ин-
ших видавництв. Також пропонуємо 
й експозиції художньої, дитячої літера-
тури, подарункові видання. Тож Форум 
для нас — добра нагода побачити і ви-
вчити асортимент і пропозицію инших 
видавництв, укласти з ними угоди. Крім 
цього, хочемо залучити цікавих авторів 
до Тижня Книги, який відбудеться в По-
літехніці в останній тиждень вересня.

Записала Ірина ШУТКА

Наприкінці серпня у старовинно-
му кримському місті Феодосії 

відбувся ХІІ Всеукраїнський фести-
валь української книги. Організатор 
та ініціятор фесту ― феодосійський 
дитячий письменник Євген Білоусов, 
співорганізатор ― Всеукраїнське то-
вариство „Просвіта“.

Заступник міського голови Феодосії 
Василь Ганиш, вітаючи учасників фести-
валю, висловив упевненість у тому, що 
державну політику буде спрямовано 
на розвиток української мови. „Багато 
залежить від нас, аби не допустити, щоб 
ситуація з українською мовою дійшла 
до ганебного стану, ― зазначив він, ― 
адже це мова державна, і я впевнений, 
що вона залишиться державною. У на-
шій країні є багато людей, які готові її 
захищати навіть ціною власного життя“.

Цьогорічний фестиваль був цікавий 
тим, що вже вийшов за межі України. 
Неофіційним фотокореспондентом 
фестивалю став Борис П’ясецький ― 
працівник Московського літературного 
музею, який не лише фотографував усі 
заходи, екскурсії і творчі зустрічі фес-
тивального тижня, а й, як усі учасники 
фесту, з гідністю носив синьо-жовтий 
галстук. А словниковий запас Бориса 
поповнився кількома українськими 
словами і фразами. Щоправда, україн-
ська мова серед українських учасників 
звучала не так часто, як хотілося б. 
Презентували російськомовні книги, 
зокрема, збірник оповідань „Они 
приближали Победу“, видану цього-
річ у Севастополі. Натомість приємно 
вразила знанням української мови 
директор Фастівського державного 
краєзнавчого музею Тетяна Неліна, 

яка народилась і більшу частину життя 
прожила в Росії. Пані Тетяна презенту-
вала видавничу програму музею і нову 
книгу про Семена Палія.

Уже вп’яте учасниками фестивалю 
були працівники Львівської обласної 
бібліотеки для дітей. Цього року вони 
представили відеопрезентації про роз-
будову потужних бібліотечних асоціяцій, 
про популяризацію читання у Львівській 
обласній бібліотеці для дітей і літню про-
граму „Нестандартні канікули“, а також 
про львівські літературні премії „Великий 
їжак“ та „Книжкове Левеня“.

Наймолодшим учасником фести-
валю став дванадцятирічний Дмитро 
Литвинюк із Кіровограда, який презен-
тував свою нову збірку поезій „Кобзар 
всміхається мені“.

Людмила ПУЛЯЄВА,  
Феодосія ― Львів

фестиваль

Непроста доля української книжки в Криму
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люди університету

Понад пів століття в альма-матер
Почесний професор Львівської по-

літехніки, дійсний член Академії 
будівництва України і Української 
академії архітектури Богдан Гнідець 
понад пів століття працює в альма-
матер. Його люблять студенти, пова-
жають колеги. А його працьовитості, 
оптимізму, втіленню ідей у життя 
можна лише по-доброму позаздрити.

Про наукові досягнення Богдана 
Григоровича наша газета писала вже 
не раз. Коли довідалася, що цьогорічні 
студенти-першокурсники у перший 
навчальний день зустріли його виступ 
оплесками і стоячи, захотілося знову 
побачити сивочолого професора, по-
цікавитися, як вдалося йому за стільки 
років зберегти оптимізм, любов до 
праці, людей, студентства.

— В нього планів більше, ніж на сто 
років, — усміхається директор ІБІД, 
професор Зеновій Бліхарський. — Не 
пам’ятаю його роздратованим. За-
вжди усміхнений, врівноважений, не 
по літах енергійний, дуже оптиміс-
тичний. Виховав багатьох кандидатів 
наук, прекрасний сім’янин, великий 
шанувальник українських традицій. 
Один із засновників дружніх контактів 
із Варшавською, Жешівською, Люблін-
ською політехніками. Працелюбний, 
має чудовий почерк і будівельні 
креслення залюбки робить сам. До 
речі, вони в нього мають довершену 
форму. Досі опікується й очолює Львів-
ське відділення Академії будівництва 
України, яке й сам заснував. Його лю-
блять студенти, бо він, окрім лекцій, 
розповідає їм різні цікавинки зі свого 
життя, з історії українського народу. 
Найцікавіші статті з історії України, 
суспільства вивішує на стендах для 
загального ознайомлення. Робить 
цю роботу активно, залучає до цього 
студентів.

— Бути цікавим для студента як 
викладач і як виховник — невід’ємна 
частина роботи зі студентською молод-
дю, — вважає Богдан Гнідець. — Ось 
і цього навчального року з допомогою 
нашої „Просвіти“ зробив копії понад 
двадцятьох відомих українських пі-
сень, нині вже, на жаль, призабутих, 
і подарував першокурсникам, щоб 
могли собі поспівати. Моє покоління 
виросло на цих піснях. Тепер треба це 
відновлювати. Крім цього, роблю все 
для того, щоб мої студенти були готові 
шукати і знаходити щось добре у всіх 
життєвих ситуаціях.

— Кажуть, що у Вас планів ще на 
100 років…
— Коли приходить цікава ідея, вона не 
дає спокою, тому й намагаюся її реа-
лізовувати. Так, останні кілька років 
мене захопила ідея доступного жит-
лового індивідуального будівництва. 
Нині воно не таке вже й доступне, 
як його рекламують. Маю конкрет-
ні пропозиції, певні напрацювання, 
як можна використовувати сучасні, 
новітні місцеві матеріяли, конструк-
тивні вирішення. Це в кілька разів 
зменшить вартість будівництва. Крім 
цього, такий будинок, придбавши весь 
комплект елементів і всіх матеріялів, 
за кілька місяців можна збудувати са-
мому. Нині багато чого для будинку 
можна придбати, а от конструкцій, які 
створювали б несучу систему, скелет 
будинку, наразі ще нема. Ми над їх 
створенням працюємо.

— Нині дедалі більшу увагу приділя-
ють енергоощадності…
— Матеріяли, які ми пропонуємо, да-
ють можливість економити електро-
енергію. Крім цього, вони ще й еко-
логічно чисті. Тож у таких будинках 
можна буде акумулювати енергію 
сонця, а взимку її використовувати.

— Прихильників своєї ідеї в інститу-
ті маєте?
— Окремими питаннями ми тут за-
ймаємося, а от в комплексі, на жаль, 
ні. Сподіваюся, ми це виправимо.

— До вирішення цих проблем долу-
чаєте своїх синів?
— Звичайно. У нас взагалі вся родина 
творча: старший син, невістка і внук — 

будівельники. Молодший син — архі-
тектор. Ще один онук — економіст.

— Над якими науковими питаннями 
працюєте нині?
— Для Львова з аспірантами проєктує-
мо транспортні розв’язки. Вже готовий 
проєкт естакади, починаючи з вулиці 
Личаківської, вздовж вулиці Винни-
ченка, Порохової вежі і аж до про-
спекту Чорновола. То має бути близько 
півторакілометрова вулиця на висоті 
трьох поверхів. Над цими розробка-
ми працюють спеціялісти, маґістри 
й аспіранти. Є вже кілька дипломних 
проєктів транспортної розв’язки на 
проспекті Чорновола, на кільцевій до-
розі. Частину пропозицій передали до 
міської ради, адже їх треба узгоджува-
ти з генпланом міста.

— Чимало студентів мріє здобути 
освіту у нас, а жити і працювати за 
кордоном…
— В цьому є й позитив, бо набирати-
ся досвіду у світі дуже добре. Так було 
завжди. Головне, щоб ці молоді люди 
пам’ятали, що цей досвід треба зго-
дом повернути своїй країні.

— Про що мрієте Ви?
— Хотілося б, щоб наш інститут оновив 
матеріяльно-технічну базу і працював 
як справжній науково-дослідний під-
розділ. Це дозволило б значно роз-
ширити підготовку молодих учених. 
А ще — збудувати для університету 
павільйон, де всі охочі змогли б озна-
йомитися зі структурою університету, 
побачити як виглядає Політехніка зага-
лом. Там можна було б демонструвати 
й наші міжнародні зв’язки. Сучасні за-
соби зв’язку дозволяють це зробити. 
Загалом, планів маю ще багато.

— Богдане Григоровичу, що Вас нині 
найбільше хвилює?
— Мова, звичайно. Дуже, сподіваю-
ся, що мовна аґресія в нас не пере-
може. Татаро-монголи, до прикла-
ду, нас поневолювали, змушували 
платити данину, але не забирали ні 
землі, ні мови, ні нашої історії. Но-
вітні північні аґресори після татаро-
монголів спочатку забрали нашу те-
риторію, потім присвоїли собі нашу 
історію, тепер знову хочуть заборо-
нити нашу мову.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН



9ч. 25 (2785)
13 — 19 вересня 2012 [СуСПІЛьСТвО]

Правничі засади
Без перебільшення можна ствер-

джувати, що Україна має унікальні в іс-
торичному значенні пам’ятки, а відтак, 
і традиції державного права та устрою:

„Руська Правда“. Збірка стародав-
нього руського права, складена в Ки-
ївській державі у XI — XII ст. на основі 
звичаєвого права.

Статут Великого князівства Литов-
ського. Основний кодекс права Вели-
кого князівства Литовського, Руського, 
Жемайтійського. Видавався у трьох 
основних редакціях. Найдосконалішим 
вважається Третій Литовський Статут 
1588 р. Це був класичний кодекс фео-
дального права, що всебічно регулював 
найважливіші суспільні відносини того 
історичного періоду, містив норми 
практично всіх галузей права. Статут був 
головним джерелом українського права 
на Гетьманській Україні.

Березневі статті 1654 року. Угода між 
російським царським урядом і україн-
ською козацькою старшиною, комплекс 
документів, які регламентували полі-
тичне, правове, фінансове і військове 
становище України після Переяславської 
ради. Угода розірвана у 30.1.(9.2.) 1667 р. 
Московською державою, що підписала 
сепаратне Андрусівське перемир’я з Річ-
чю Посполитою.

Конституція Пилипа Орлика. Договір 
гетьмана Війська Запорозького Пилипа 
Орлика зі старшиною та козацтвом Вій-
ська, укладений 5 квітня 1710 року. На-
писаний латиною та староукраїнською 
мовою. Складається з преамбули та 
16 статей. Пам’ятка української політико-
філософської та правової думки. За 
оцінкою українських істориків є однією 
з перших европейських конституцій 
нового часу.

Універсали Української Централь-
ної Ради. І Універсал (від 23 червня 
1917 р.) проголосив автономію України. 
II Універсал (16 липня 1917 р.) зафіксу-
вав наслідки домовленостей між УЦР 
і Тимчасовим урядом. IIІ Універсал (від 
20 листопада 1917 р.) проголосив Укра-
їнську Народну Республіку „не відділяю-
чись від Росії“. ІV Універсал (від 22 січня 
1918 р.) проголосив УНР „самостійною, ні 
від кого незалежною, вільною суверен-
ною державою українського народу“.

Звичайно, що це далеко неповний 
перелік правничих свідчень про укра-
їнські державні традиції, але, на мою 
думку, достатньо переконливий.

Духовні скарби українців
На завершення хочу подати кілька 

духовних скарбів українців, які допов-
нюють сказане і дають більш повну уяву 
про велику та насичену історію нашої 
державности:

„Повчання дітям“. Оригінальний 
твір, визначна пам’ятка літератури 
Київської Русі (близько 1117 р.) у якому 
Володимир Мономах висловлює думки 
загальнодержавного, політичного та мо-
рального характеру, повчає своїх дітей 
бути розумними правителями, захищати 
інтереси Русі.

Слово о полку Ігоревім. Героїчна по-
ема кінця XII ст., найвідоміша пам’ятка 
давньоруської, тобто давньоукраїнської, 
літератури. При порівнянні мови „Сло-
ва“ із сучасною українською мовою 
виявляється досить багато спільного. 
В перекладі, зробленому для Катерини 
II, було вказано, що оригінал містить 
в собі велику кількість „южнорусских“ та 
польських слів, незрозумілих російсько-
му читачеві. Слова мають властиві для 
сучасної української мови закінчення.

Пересопницьке Євангеліє (1556 – 
1561 рр.). Визначна рукописна пам’ятка 
староукраїнської мови та мистецтва 
XVI століття. Один із перших українських 
перекладів канонічного тексту Євангелія. 
Один із символів української нації. По-
чинаючи з 1991 року, стало традицією 
під час присяги Президента на вірність 
народові України поряд з Конституцією 
України та Актом проголошення неза-
лежности України класти Пересопниць-
ке Євангеліє як найдорожчу духовну 
святиню.

Отож, Українська форма державнос-
ти була неперервна, за винятком кінця 
XV — початку XVІІ століть, і впродовж 
більше, ніж тисячу років мала спільні 
риси та ознаки, що є незаперечним 
фактом її спадкоємности.

Вивчаймо свою історію і робімо пра-
вильні висновки.

Андрій КУЗИК,  
старший викладач  

кафедри РЕПС (ІТРЕ)  
Львівської політехніки

тема для роздумів

День Незалежности чи 
Відновлення державности?

наш календар
15 вересня — День винахідника 
і раціоналізатора.

Пам’ятні дати
13.09.1834 — народився Анатоль 
Свидницький, український письмен-
ник, автор повісти „Люборацькі“.

14.09.1769 — народився Олександр 
Гумбольдт, німецький природозна-
вець і географ.

14.09.1845 — народився Iван Бiлик 
(Рудченко), український письмен-
ник i етнограф.

15.09.1789 — народився Джеймс 
Фенімор Купер, американський 
письменник, автор романів „Остан-
ній з могікан“, „Звіробій“ тощо.

15.09.1804 — народився Михайло 
Максимович, український етно-
граф, iсторик i лiтературознавець.

15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич 
(Карпенко-Карий), видатний укра-
їнсь кий драматург, один iз за чи на-
телiв українського реалістич ного 
театру.

15.09.1877 — народилася Олена 
Кульчицька, видатна українська 
художниця.

16.09.1914 — 2500 січових стріль-
ців Українського леґіону у складі 
австро-угорської армії присягнули 
на вірність боротьбі за визволення 
України.

17.09.1853 — народився Михайло 
Павлик, український письменник, 
публіцист, громадський діяч.

17.09.1864 — народився Михайло 
Коцюбинський, видатний україн-
ський письменник.

17.09.1939 — радянські війська всту-
пили на територію Західної України 
за пактом Молотова-Ріббентропа.

18.09.1841 — народився Михайло 
Драгоманов, український історик, 
етнограф i публіцист.

18.09.1875 — помер Олександр 
Афа на сь єв-Чужбинський, україн-
ський поет-ро мантик.

18.09.1929 — народилася Алла Гор-
ська, українська художниця i діячка 
правозахисного руху 60-х років 
в Україні.

18.09.1956 — помер Іларіон Свен-
цицький, український філолог і 
мистецтвознавець. Створив у Льво-
ві Національний музей.

19.09.1841 — народився Анатоль 
Вахнянин, український композитор 
i письменник.

19.09.1903 — помер Сидір Вороб-
кевич, український поет.

19.09.1953 — помер Климент Квіт-
ка, український фольклорист i му-
зикознавець, чоловік Лесі Українки.

Початок у числах 22 – 23, 24
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Лекція лавреата народної Шевчен-
ківської премії за історичний роман 

„Чорний ворон“ у рамках „Вуличного 
університету“ зібрала майже півтори 
сотні слухачів і досі була наймасовішою 
за історію проєкту.

Автора, який відмовився від офіційної 
Шевченківської премії за роман „Чор-
ний ворон. Залишенець“ через незгоду 
з політикою міністра Дмитра Табачника, 
спудеї „Вуличного університету“ чекали 
довше, ніж за студентськими традиція-
ми — аж дві години. У лекцію „Про „Зали-
шенця“, фільм та натхнення“ однак також 
увійшло більше підтем, адже спізнення 
треба було чимось компенсувати.

„Написавши цей роман, я зрозумів, 
що зробив справу свого життя“, — зі-
знався письменник. Тож не дивно, що 
може цитувати уривки з нього годинами. 
З ідеєю про фільм справи куди складніші. 
Ні Гібсона, ні Гофмана навіть з допомо-
гою Віктора Ющенка залучити до його 
створення не вдалося, а досвідчених 
українських режисерів та акторів, за 
словами Шкляра, для його фільму ще не 

знайшлося. Автор зазначає, що стараєть-
ся, аби його твори отримували високий 
старт. Тільки книги, про гроші на видання 
яких не треба просити спонсорів, пере-
клади, видані престижними іноземними 
видавництвами, є конкурентоспромож-
ними у світі. До слова, „Чорний ворон“ 
уже перекладено англійською, тож, як 
пожартував Шкляр, є причина мріяти про 
Нобелівську премію.

Черпаючи натхнення у роботі, автор 
наголошує, що для написання історичних 
романів працює в архівах та вивчає тонко-
щі військової техніки. Наступний роман Ва-
силя Шкляра буде про „українську амазон-
ку і Жанну Д’Арк“ — Марусю Соколовську, 
яка в 1919 році разом з братами взялася за 
зброю, і була отаманом козацтва Холод-
ноярської республіки. „Її правнучка Ліза 
вірить, що Марічка не загинула, а втекла 
у Канаду під чужим прізвищем. Мене 
просили, хто знав, що пишу про Чорного 
Ворона, щоб я в романі його не вбивав. 
Українці потребують живих героїв, і це 
обнадіює“, — переконаний письменник.

Анна ГЕРИЧ

1 вересня, у День знань, перший урок 
у школах традиційно проводять на 

якусь суспільно важливу тему, таку, 
що має налаштувати молодь на піз-
нання світу і пошук свого місця в ньо-
му. Він має сприяти розширенню 
світогляду учнів, вихованню в них по-
чуття патріотизму, гордости за рідну 
землю і задати тон усьому навчально-
му року. Такий урок міг би об’єднати 
Україну. На жаль, цього року єдиної 
теми для всіх шкіл не було визначено: 
в Галичині розповідали про одне, на 
Великій Україні — про инше.

Спершу на західних теренах пропо-
нували тему УПА, та вже напередодні 
1 вересня в деяких школах оголосили, 
що це не обов’язково, можна, мовляв, 
обирати й инші теми. У радянські часи, 
пригадую, побутував злий жарт: якщо 
в Москві стрижуть нігті, то в Києві від-
різають пальці, а у Львові відрубують 

руку. Такі запопадливі бувають місцеві 
лакеї: а що цар-батюшка скаже? Психо-
логія постколоніяльної нації…

А якщо розглядати цю ситуацію 
в контексті всієї України, то чому діти 
Донбасу, до прикладу, не мають мож-
ливости з уст учителя почути правду 
про обставини написання „Молодої 
гвардії“, про трагічну долю її автора 
й альтернативну розповідь про цю 
організацію діяча українського під-
пільного руху Євгена Стахіва (до речі, 
ще живого)? Чому початком війни 
в Україні досі вважають 22 червня 
1941 року, якщо для українців вона 
розпочалася 1 вересня 1939-го, а якщо 
врахувати Карпатську Україну, то ще 
раніше — 15 березня?

Таких питань є дуже і дуже багато. 
І доки будемо виховувати дітей на різ-
них ідеологіях, на діяметрально проти-
лежних прикладах героїзму, на зневазі 
до справжньої історії та пропаґанді 

викривленої, не вдасться сформувати 
єдину націю.

Кожен народ має свою історію 
і писати її повинен сам. Нам треба 
дивитися на своє тисячолітнє минуле, 
як любить повторювати історик Ва-
лентин Мороз, українськими очима, 
пам’ятати про спадкоємність і єдність 
українських земель. І на заході, і на 
сході, і на півночі, і на півдні діти мають 
вивчати єдину українську історію, на-
писану українськими науковцями. І це 
має бути державна політика, і ні про 
який вибір на власний розсуд шкільних 
підручників та про толерантність до 
відверто аґресивної чужої пропаґанди 
і мови бути не може! Тільки тоді ви-
росте покоління українців, об’єднаних 
спільною історією, культурою, мовою, 
яке відчуватиме свою причетність до 
цієї землі і відповідальність за неї.

Ярослава ВЕЛИЧКО

перший урок 

Нація формується у школі

ініціятиви

„Маршрут №1“
7 вересня вийшов друком 

другий випуск ґлянцевого до-
датка до п’ятничного номера 
„Дня“ — „Маршрут №1“. У ньому 
ми пропонуємо з иншого боку 
поглянути на ювелірний світ. 
Ключова тема номера — життя 
прикрас у країні Пекторалі.

Нагадуємо, ґлянцевий дода-
ток „Маршрут №1“ виходитиме 
першої п’ятниці кожного міся-
ця. Наступний номер — 5 жовт-
ня, тема — українське весілля.

Докладно про книги з „Біб-
ліотеки газети „День“ та мере-
жу пунктів розповсюдження 
„Маршруту №1“ — на сайті 
www.day.kiev.ua.

З питань придбання звер-
тайтесь: (044) 303-96-23, 
amir@day.kiev.ua.

молодіжний проєкт

Василь Шкляр:  
про потребу живих  
героїв
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Без польської  
і ровером

Навіть не знаючи польської мови, 
можна легко дати собі раду україн-
ською. Перевірено на досвіді. Коли 
я питала українською про святиню або 
дорогу, мені ввічливо відповідали (що-
правда, польською) і, почувши, звідки 
приїхала, розповідали про своїх львів-
ських родичів, які мешкають на вулицях 
Зеленій, Франка, Шептицьких тощо 
(так, ніби Львів — то маленьке село, 
і маю точно їх знати). Я кивала головою, 
дякувала за допомогу і згадувала до-
брого знайомого, який польських гос-
тей у Львові зустрічає дещо инакше…

Перемишль — місто книгарень. Зо-
крема, багато тут букіністичних. …Міс-
то велосипедистів. Автобуси курсують 
за графіком, але рідко. У вихідні, до 
того ж, недовго: після 20.00 добратися 
громадським транспортом кудись на 
окраїну — неможливо. Ціна за одну 
„подорож“ — 2, 2 злотих, тобто близь-
ко 5, 5 гривні. Тому ровери стали якіс-
ною альтернативою для перемишльців 
та гостей міста. Двоколісний транспорт 
можна навіть позичити у спеціялізова-
них пунктах за доволі демократичну 
ціну. Приємності додають якісно від-
ремонтовані міські дороги.

Два береги Сяну
У Перемишлі неможливо не згада-

ти слова Українського гимну („від Сяну 
до Дону“): місто знаходиться на двох 

берегах річки, у якій не бояться купа-
тися дорослі й дітвора. Я побоялася: 
береги не обладнані для відпочинку, 
нема смітників, відтак доволі багато 
сміття, і вода не надто чиста. Впадає 
в очі, що більшість культурних пам’яток 
Перемишля (Ринок, замок, храми, 
Ратуша, „Татарська могила“, палацик 
Любомирських) та инших цікавих ар-
хітектурних ансамблів — по правий бік 
Сяну, з „українського боку“… Власне, 
в 90-х роках минулого століття через 
спірні питання з історичною власністю 
української громади у місті сталося чи-
мало гострих конфліктів і сутичок між 
поляками та українцями. Особливо на 
релігійному ґрунті. До сьогодні деякі 
ініціятиви тутешніх українців мер зу-
стрічає, м’яко кажучи, без ентузіязму.

Місто храмів
У Перемишлі часто неможливо 

зробити світлину однієї святині — її 
так щільно обступили инші. Фото-
графуєш греко-католицький собор, 
а з-за нього виглядає костел кармелітів 
(у 18 – 20 ст. — греко-католицький со-
бор). Навпроти — вівтарна частина 
францисканського костелу і монасти-
ря, далі — римо-католицька катедра 
ХV століття. На кожній панорамній 
світлині міста — кілька святинь. Тут 
були свого часу резиденції греко-
католицьких і латинських єпископів. 
Як би не складалася історія міста, ар-
тефакти присутности українців, наша 
культура, глибокі й чіткі сліди нашої 
історії нікуди не дінуться. Це довели 
цьогорічні дослідження місцевих 
археологів — розкрито фундаменти 
мурованої церкви князя Володаря 
(1119 – 1124 рр.) на території існуючого 
пізньосередньовічного замку.

— Повідомлення про те, що розко-
пані фундаменти є залишками церкви, 
наразі не офіційні. Польські науковці 
та чиновники тимчасом по-різному 
інтерпретують свою знахідку, — за-
значає Василь Петрик, архітектор-
реставратор, доцент кафедри рестав-
рації та реконструкції архітектурних 
комплексів Інституту архітектури 
Львівської політехніки. — У 1993 році 
я працював у Перемиському архіві, до-
сліджуючи історію храму Івана Хрести-
теля. Про соборну церкву Різдва Івана 

Хрестителя початку XII століття існує 
чимало наукових досліджень. Вперше 
рештки церкви віднайшов у 1959 році 
польський археолог Анджей Жакі. За 
його публікаціями я розробив проєкт 
відзнакування фундаментів церкви на 
замковому подвір’ї, який презентував 
у міській раді Перемишля. Поляки 
були здивовані, бо про українську іс-
торію в цьому місті прийнято говорити 
впівголоса.

Дотепер рештки церкви не були 
відзнаковані, на відміну від замкових 
мурів, слідів палацу та ротонди. Але 
саме церква займала центральне міс-
це у княжому городі. Висока майже на 
25 метрів, вона мала білокам’яні стіни 
і була в плані чотиристовпною, без 
нартексу, з трьома апсидами. Пізніше 
така архітектура розвинулася в Галичі 
і відома науковцям як „Галицька архі-
тектурна школа“.

Тепер розкопки у Перемишлі ве-
дуть за кошти ЕС у рамках впорядку-
вання території замку. Згідно з поши-
реною в інтернеті інформацією (самі 
розкопки не показують пересічним 
відвідувачам), археологи відкрили 
апсиди та наріжники мурів церкви. 
Зберігся і фрагмент підлоги з кам’яних 
плиток. Якщо свою знахідку польські 
колеги назвуть давнім українським 
храмом офіційно, то постане необхід-
ність відкриття доступу до результатів 
розкопок українським науковцям 
та потреба широкого обговорення 
дальшої долі решток церкви. Далі 
мова повинна йти про відзнакування 
пам’ятки — викладання каменем її 
фундаментів, щоб у замковому ан-
самблі був видимий план споруди.

Анна ГЕРИЧ

мандри

Спочатку я собі думала: „Розкажу про це місто найцікавіше, що встигла довідатися. а потім спитаю у Тебе, 
Читачу: про яке місто я пишу як, думаєш, воно називається“. але… Перемишль — не загадка. а тим більше 

для львів’янина

Місто за кордоном, але…
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краєзнавчий табір

„Вирій“ — наукова робота 
і данина пам’яті

Усерпні пошуковий історико-
краєзнавчий табір „Вирій“ уп’яте 

зібрався, аби відновити забуті україн-
ські цвинтарі на території теперішньої 
Польщі. Цьогоріч учасниками експе-
диції стало сорок молодих українців 
зі США, Польщі, Львівської, Терно-
пільської, Черкаської та Київської 
областей України — члени ЛММГО 
Пластове товариство „Ватага Бурла-
ків“, НСОУ „Пласт“, ЛОГО „Молода 
Лемківщина“, ОУМ „Спадщина“ і 
студенти кафедри реставрації та ре-
конструкції архітектурних комплексів 
Львівської політехніки. 

Молодь побувала в с. Князі (іс-
торична назва ― Любича Князі), де 
збереглися два українські цвинтарі та 
велика мурована греко-католицька 
церква св. Параскеви (збудована 
1806 р.). З часів Другої світової війни 
храм стоїть у руїнах. 

— Ми зробили архітектурні об-
міри церкви та розчистили терито-
рію довкола неї. Крім того, провели 
інвентаризацію, розчистку кам’яних 
надгробків, які є зразками зниклої 
бруснівської школи каменярства, 
розпочали реставраційні роботи, на-
креслили план цвинтаря. Цього року 
табір тривав лише дев’ять днів, і була 
не надто сприятлива погода, але зате 
була можливість більше уваги при-
ділити науковій роботі та на основі 
передвоєнних переписів населення 
й инших джерел написали статті про 
села Князі, Гребенне, Хотинець (у цих 
двох селах діють українські церкви), 
Млини (там похований автор нашого 

славеня Михайло Вербицький) до 
української Вікіпедії. Наступного року 
продовжимо експедицію на тому ж 
об’єкті, — розповів керівник проєкту 
Андрій Котлярчук.

Традиційно мандрували: дорога 
привела нас до Перемишля, ходили 
в гори, відвідали музей лемківської 
культури. Закриття табору відбулося 
в с. Смільник біля бойківської церкви 
(єдина церква бойківського типу, яка 
збереглася на території Польщі). 

— Незабаром за результатами 
п’ятирічної роботи плануємо підготу-
вати науково-популярне видання, де 
опублікуємо всі наші дослідження. 
А виставка, яку презентували минулого 
року у Львівській політехніці, зараз зна-
ходиться в Перемишлі, — додав пластун.

Цьогорічний „Вирій“ підтримала 
постійна комісія з питань евроінтеґрації, 
транскордонного співробітництва та 
зв’язків з українцями за кордоном Львів-
ської облради та управління молоді, сім’ї 
та спорту Львівської міської ради.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

9 – 10 вересня у Києві стартував 
III всеукраїнський тур Европейсько-
го молодіжного парламенту. З 10 до 
15 вересня він відбудеться в 15 міс-
тах України. Тема цьогорічної 
сесії „Smart Technology = Practical 
Ecology“. Під час сесії учасники роз-
глянуть спільні проблеми України та 
Европи у сфері екології. Про це під 
час прес-конференції у Львові роз-
повіли організатори. У Львові міні-
сесія тривала з 10 до 12 вересня.

„Бог, Церква, україна“ — саме таку 
назву має збірник цитат Патріярха 
Йосифа, який минулого тижня видала 
фундація „Справа Патріарха Йоси-
фа“ у Тернополі. Видання підготував 
та упорядкував голова фундації 
о. Андрій Романків з нагоди 120-ї річ-
ниці від дня народження кардинала 
Сліпого. До збірника ввійшла велика 
кількість цитат із творчого духовного 
спадку Патріярха на три головні теми: 
Бог, Церква, Україна.

вісім населених пунктів польської Лем-
ківщини отримають двомовні таблич-
ки з назвами сіл. Такі таблички стоять 
уже у близько 800 населених пунктах 
на території всієї Польщі. Залежно від 
місця розташування, крім польської 
назви, на табличках є написи німець-
кою, кашубською, литовською, біло-
руською або саме говіркою лемків 
(українською мовою).

унікальну колекцію авторської 
української вишиванки минулого 
тижня демонстрували на виставці 
в Парижі. Роботи майстрині з Дні-
пропетровська Галини Хміль-Дунай 
представляли парижанам та гостям 
столиці у культурно-інформаційному 
центрі при Посольстві України 
у Французькій Республіці. Більшість 
робіт — це сорочки, рушники, ска-
тертини, крижма, автентичні україн-
ські костюми та вбрання, сучасний 
український одяг, виконані у техніці 
мережки, ришельє та гладі.

у Львові вдруге відзначили дні Евро-
пейської спадщини. З цієї нагоди 8 ве-
ресня можна було безкоштовно відві-
дати безліч екскурсій: „Підзамче — ко-
лиска Львова“, „Храм святих апостолів 
Петра і Павла (костел єзуїтів)“, „Храм 
святого архистратига Михаїла та вежа 
Корнякта“, послухати розповідь про 
унікальний відреставрований живопис 
XVIII – XIX століття у стилі рококо на 
вул. Краківській, 9, „Храм блаженного 
отця Климентія Шептицького“, огляд 
перших у Львові розписів живописця 
Яна Генриха Розена.

За матеріялами інформаґенцій
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студентський досвід

Мандрівна кухня:  
не лише корисно, але й смачно

Тим, хто полюбляє ак-
тивний відпочинок, 

близькість до природи, 
відомі всі тонкощі і таєм-
ниці вдалих походів. Чи не 
найважливіше питання під 
час пішої мандрівки є хар-
чування: яким мав би бути 
раціон, що обов’язкове, 
а що зайве під час подо-
рожі. Про це все розповіла 
п’ятикурсниця ІКНІ, багато-
річна активістка Студент-
ського братства Львівської 
політехніки та похідний 
кухар з досвідом Уляна 
Мацура:

— Часто спрацьовує 
стереотип, що під час ман-
дрівки харчуватися можна 
лише сухими продуктами 
чи макаронами. Насправді 
раціон у поході може бути 
надзвичайно різноманітний 
і смачний. Та є ряд основних 
складників меню — греч-
ка, рис, пшенична чи куку-
рудзяна крупи. Звичайно, 
можна готувати макарони, 
але крупи поживніші, легші 
на шлунок і їх на довше 
вистачає. Смачно можна 
приготувати картоплю — за-
пекти у фользі зі салом. Але 
зазвичай картоплі беремо 
мінімально, лише так, щоб 
вистачало для перших страв, 
бо її досить важко носити.

Доречні в поході є і кон-
серви: сардини, „тушівка“, 
квасоля та ин. Потрібно 
складати меню так, щоб 
у перші два-три дні  їх 
з’їсти, і перед вживанням 
обов’язково пересмажува-
ти. Рибні консерви збері-
гаються довше, ніж м’ясні. 
Ще більш витривалі до тем-
ператур є овочеві консерви. 
Але незважаючи на це, всі 
консервовані продукти тре-
ба тримати в холодній воді, 
або, якщо нема можливос-
ти, то глибоко в наплічнику. 
Якщо таборуєте на одному 
місці кілька днів, то можна 
викопати достатньо глибоку 
яму (приблизно по лікоть, 
щоб відчувати холодок), ба-
жано десь у тіні, або чимось 
накрити.

Не раджу брати напів-
фабрикатів (супи швидкого 
приготування, п’юре та ин.), 
бо передовсім, це шкідливо 
і не додає сили. А шоколад, 
арахіс, родзинки, сушені 
фрукти — додають енергії, 
тонусу. Наприклад, доль-
ка лимону і трішки родзи-
нок швидко відновлюють 
сили.

Використовуємо і дари 
природи. Якось назбира-
ли велику миску малини, 
зварили відро манки і це 
все разом дуже смакува-

ло. Чай завжди варимо 
з трав: трошки чорного 
чаю, а решта трави — дуже 
корисно. Збираємо також 
гриби — варимо супи, під-
ливи до каші. Головне — 
знати, які гриби збирати 
і як їх правильно готувати. 
Воду зазвичай набираємо 
з гірських джерел.

Можу поділитися кіль-
кома рецептами похідних 
страв. Наприклад , щоб 
смачно приготувати кашу 
з „тушівкою“ в одній по-
судині, роби так: у казанок 
вкидай нарізану цибуль-
ку (можна додати дрібно 
нарізану моркву) і трішки 
підсмаж. Потім вкинь туди 
м’ясо, а коли все гарно про-
смажиться, залий водою 
і всип крупу (рис, гречка, 
пшенична, ячмінна, куку-
рудзяна, пшоно) — вари до 
готовности.

Замість олії можна вико-
ристати сало: спершу треба 
посмажити його, поки не 
розтопиться, потім решта 
всього. Також можна на-
лити трішки води, а потім 
кілька разів її доливати.  
Страва вийде тушкована 
і смачна.

У походах варимо й 
борщ. Для цього відварює-
мо почищені буряки і в ту ж 
воду додаємо картоплю, 
капусту, а буряк ріжемо 
якнайдрібніше, засмажуємо 
цибулю, моркву, додаємо 
томатну пасту, консервова-
ну квасолю — смак зовсім 
инший, ніж удома — свіже 
повітря і вогнище додають 
свої смакові забарвлення.

Манку варимо з ягода-
ми, вівсянку з шоколадом, 
згущеним молоком і ро-
дзинками — це дуже смачно 
і поживно.

Ще маємо братський 
рецепт — „Халепа“. Це по-
дрібнений шоколад і пе-
чиво, залиті згущеним мо-
локом — дуже солодко 
і поживно.

Всі овочі та зелень мають 
мати доступ свіжого повітря. 
Найкраще зберігається ка-
пуста, огірки, буряк, цибуля, 
морква. А помідори і фрукти 
краще їсти в перші дні, бо 
вони швидко гниють.

Бувало в нас і декілька 
кумедних випадків, коли 
дикі тварини підкрадалися, 
щоб поживитися продукта-
ми. На Ґорґанах недалеко 
від нашого табору пастух 
випасав овець і декілька би-
ків, то один бик виїв варе-
ний рис з бичками в томаті. 
А ще одного разу дикі кози 
вкрали солене сало. Але 
дівчата побігли за ними, 
пакет розірвався, сало ви-
пало і кози залишилися 
з нічим.

Ми не беремо миючих 
засобів. Для миття посу-
ду є пісок, камінці. Якщо 
нема піску (всяке буває), то 
можна просто залити во-
дою посудину і на вогнищі 
прокип’ятити.

Також у походах обо-
в’язкові є спаль ник і каре-
мат, зручний наплічник (щоб 
не боліла спина), сірники, 
мотузки (щоб розвішувати 
речі), зручне взуття, теплий 
одяг, бандана чи хустка на 
голову (на вершинах сонце 
особливо палюче), компас, 
карта. Невід’ємний атрибут 
усіх походів є аптечка, але 
від алергії краще мати свої 
ліки. Також кожен повинен 
взяти з собою своє горнятко, 
ложку, виделку.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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форум видавців

Книжково-письменницька 
круговерть

високі ноти

Квартет збирає друзів

Міжнародний фестиваль камерної 
музики „Szymanowski Quartet та 

друзі“ вп’яте потішив своїх шануваль-
ників цікавими виконавцями і не менш 
цікавими творами. Музиканти, знані 
у світі, з 6 до 8 вересня на сцені Львів-
ської філармонії дарували слухачам 
шедеври музики різних епох.

У перший день фестивалю разом із 
Молодіжним академічним симфонічним 
оркестром „INSO-Львів“ під батутою 
Володимира Сіренка виступили ініція-
тори фестивалю, талановиті музиканти 
„Szymanowski Quartet“, соліст світової сла-
ви, український скрипаль Валерій Соколов 
та золотий медаліст Королівської акаде-
мії музики і школи Фулбрайта, лавреат 
численних конкурсів англійський піяніст 
Джонатан Плоурайт. У концерті прозву-
чали твори Ф. Мендельсона-Бартольді, 
Ю. Зарембського, Й. С. Баха, Є. Станковича.

Другий фестивальний день був ви-
значний двома подіями: у Національній 
музичній академії ім. М. Лисенка відбу-
лася зустріч з легендарним скрипалем 
Бруно Монсенжоном, а у Львівській 
філармонії — теж зі славним скрипалем-
віртуозом — Робі Лакатошем та його 
ансамблем. Монсенжон став гостем фес-

тивалю вже вдруге, він відомий не лише 
як виконавець, а й як поліглот, режисер — 
створює фільми про видатних музикантів. 
Угорець Лакатош, циганський король 
скрипки, вразив джазовим колоритом 
та ориґінальними музичними ефектами.

На завершельному концерті „Ев-
ропейський простір камерної музики“ 
прозвучали твори А. Шнітке, К. Шима-
новського, К. Дебюссі, Д. Шостаковича, 
В. Желеньського та С. Франка.

Песимістичними нотками фестива-
лю стало лише його фінансування. Але 
дружба подолала не тільки кордони, 
а й грошові проблеми, адже музика — 
понад усе.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

Розпочалась гаряча форумна пора. 
У морі презентацій, автограф-сесій, 

майстер-класів, дискусій варто мати 
маяки-орієнтири. Спробуємо їх кілька 
для вас намітити, щоб відвідування Фо-
руму не було лише безцільне блуканням 
між книжкових яток видавництв.

На Форумі видавців буде чимало відо-
мих українських письменників із ще неві-
домими, бо новими, своїми творіннями-
книжками. Зокрема, у рамках програми 
Львівського міжнародного літературного 
фестивалю у Першому українському 
театрі для дітей та юнацтва відбудеться 
творча зустріч із класиком української 
літератури, письменником Валерієм 
Шевчуком. Як спеціяльний гість він пре-
зентуватиме нове перевидання своїх по-
вістей „Птахи з невидимого острова“. Ще 
одним спеціяльним гостем буде Оксана 
Забужко. Вона проведе вечір „Колум-
бійські історії“ і презентацію теж нової 
книги „З мапи книг та людей“ (вибрана 

есеїстика останніх десятиліть). Із зарубіж-
них письменників зацікавлення викликає 
отець Бруно Ферреро — презентуватиме 
дві нові книжки — „365 коротких історій 
для душі“ та „Ваші діти мають лише вас. 
Тільки виховання може змінити світ“. Це 
перший візит письменника в Україну.

Більш докладну інформацію про акції 
Форуму видавців можна отримати на 
його сайті — http://bookforum. ua/

Організатори Форуму звертають 
увагу й на те, що це не тільки книжкові 
розваги чи високі дискусії, а й книжкова 
доброчинність. Цього разу відбуваються 
такі благодійні акції: „Українські книж-
ки — сільським бібліотекам“, „Книжкова 
антикриза“, „Придбай книгу — врятуй 
дитину“, „Третій вік: задоволення від чи-
тання“. Одна нова або п’ять прочитаних, 
але в доброму стані українських книжок, 
грошові пожертви стануть частиною 
благодійного внеску як для сільських 
бібліотек, так і для онкохворих дітей. 
Тому — не будьте байдужі!

коротко

у Національному музеї імени 
андрея шептицького у Львові 
відкрито виставку Міжнародного 
салону-турне художньої фото-
графії „З любов’ю до жінки“. 
Після Львова виставка поїде ще 
в 21 місто у 14 країнах — цього-
річний салон розширив кордони 
аж до Чикаго (США) та Сінін 
(Китай). На розгляд міжнародно-
го журі було представлено понад 
5 тисяч фотографій. Експонова-
но ж 70 найкращих робіт у сек-
ціях „Портрет“, „Материнство 
і сім’я“, „Жанрове фото“, „Етно 
і подорож“, „Мода та гламур“, 
„Ню“. Звання „Найкращий автор 
салону“ отримав Андрій Селіва-
нов (Україна).

Перший український театр для ді-
тей та юнацтва розпочне новий 
сезон із цікавого задуму — що-
вихідних проводитиме акцію 
„Свято щотижня“. Театрали ство-
рюватимуть із незначних деталей 
відчуття щораз нового свята не 
лише виставами, а й загальною 
атмосферою до і після них. 
Участь у постановках братимуть 
не тільки актори, а й музиканти, 
створюватимуть також різнома-
нітні арт-інсталяції. Крім цього, 
буде відкрито малу сцену театру, 
на якій 27 вересня розпочнеться 
ІІІ Фестиваль сучасної драма-
тургії „Драма. UA“. Ще у планах 
театру — постановка „Маленько-
го принца“.

З 21 до 30 вересня у приміщеннях 
„Кінопалацу“ відбудеться фес-
тиваль польського кіно „Під ви-
соким Замком 2012“. Фестиваль 
стане одним із найважливіших 
заходів, присвячених свят-
куванню 25-ліття заснування 
польської консульської місії 
у Львові. Основною метою фесту 
є поширення знання про сучасне 
польське кіно. На фестивалі 
буде представлено 30 найкращих 
польських кінострічок, проводи-
тимуться лекції та дискусії, ви-
ставки, вечір польської та світо-
вої музики з кінофільмів. Кожен 
фільм супроводжуватиметься 
україномовними субтитрами, 
а передуватиме йому короткий 
вступ, який ознайомить глядача 
з його тематикою та обставина-
ми зародження ідеї стрічки.

За матеріялами інформаґенцій



15ч. 25 (2785)
13 — 19 вересня 2012 [ЕКСКуРСІя]

перлини рідного краю

Українська Равенна
Батурин

Батурин — столиця геть-
манів Дем’яна Многогріш-
ного, Івана Самойловича 
та Івана Мазепи — місто 
з найтрагічнішою, мабуть, 
долею. Окрім Литовського 
замку — цитаделі Бату-
рина — тут були муровані 
адміністративні та житлові 
будинки, великий гетьман-
ський палац та п’ять вели-
ких храмів, чотири з яких 
побудовані коштом геть-
мана Мазепи. Жодна з цих 
будівель не збереглася до 
нашого часу. У 1708 році за 
наказом Петра І московські 
війська на чолі з Меньши-
ковим вирізали від 6 до 
7,5 тисяч мирних жителів та 
5 – 6,5 тисяч козаків. За одну 
ніч місто перетворилося 
на криваве згарище. Уцілів 
лише один будинок, який 
стояв за ме жа ми фортеці, — 
резиденція генерального 
судді Василя Кочубея. Нині 
там музей.

На території Батурин-
ського державного істо ри-
ко-культурного заповідни-
ка „Гетьманська столиця” 
в 2008 році відтворено Ци-
тадель Батуринської форте-
ці, на території якої стоїть 
пам’ятник жертвам бату-
ринської трагедії.

Кирило Розумовський 
заснував тут чимало вели-
ких промислових підпри-
ємств, збудував Воскре-
сенську церкву та велич-
ний палацово-парковий 
ансамбль своєї резиденції. 
Сьогодні в рамках комп-
лексної програми з відро-
дження гетьманської сто-
лиці в Батурині проведено 
реставрацію палацу Розу-
мовського та відкрито там 
музей, а також відновлено 
Воскресенську церкву — 
усипальницю останнього 
українського гетьмана. Та 
стерте колись з лиця землі 
европейське місто так і не 
відродилось у своїй колиш-

ній славі. Така була плата 
українському народу за 
його волелюбність та праг-
нення самостійности.

Крути
Остання на сьогодні зу-

пинка — меморіял геро-
ям Крут. Трагічна загибель 
студентського куреня під 
Крутами стала символом па-
тріотизму і жертовности у бо-
ротьбі за незалежну Україну. 
Ще в березні 1918 року, після 
підписання більшовиками 
Брестської мирної угоди 
і з поверненням уряду УНР 
до Києва було вирішено 
урочисто перепоховати тіла 
полеглих 28 вояків-студентів 
на Аскольдовій могилі у Ки-
єві. Після цього про подвиг 
молоді під Крутами було 
забуто більше ніж на 70 ро-
ків. В Україні вшанування 
героїзму української молоді 
під Крутами розпочалися 
лише напередодні прого-
лошення її незалежности. 
29 січня 1991 року з ініціятиви 
Народного руху України, 
Студентської спілки, инших 
національно-демократичних 
організацій в Крутах вста-
новлено березовий хрест. 
На державному рівні вша-
новувати пам’ять героїв 
Крут почали в Україні лише 
у 2004 році. У 2006 році Ме-
моріял пам’яти героїв Крут 
на залізничній станції Крути 
нарешті відкрили за участю 
Президента В. Ющенка.

У маєтку графів 
Галаганів

В останній день нашої 
мандрівки ми відвідали 
перлину садибної архітек-
тури — палацово-парковий 
ансамбль „Качанівка“ та ма-
єток графів Галаганів у Со-
киринцях.

Сокиринський палацово-
парковий комплекс створе-
но на початку ХІХ століття 
нащадком відомого козаць-
кого роду Павлом Григо-
ровичем Галаганом. Його 

син Григорій Павлович був 
високоосвіченою людиною, 
діячем української культури, 
меценатом. Він зібрав знач-
ну колекцію художніх творів, 
яка сьогодні є в Чернігів-
ському художньому музеї, 
заснував на свій кошт у Києві 
приватний навчальний за-
клад. На той час Сокиринці 
були одним із культурних 
осередків України. Тут гостю-
вали Т. Шевченко, П. Куліш, 
П. Чубинський. Саме завдяки 
Галагану світ познайомився 
з найталановитішим коб-
зарем ХІХ століття Остапом 
Вересаєм, якого Григорій 
Галаган викупив з кріпацтва. 
Сьогодні Сокиринці — столи-
ця кобзарського мистецтва. 
Тут щороку відбувається 
Все українське „Вересаєве 
свято“.

Формування архітек-
турного ансамблю та пар-
кової зони у Качанівці 
розпочалось у 70-х роках 
ХVІІІ століття, коли садиба 
належала П. Рум’янцеву-
Задунайському, генерал-
губернатору Малоросії. Зго-
дом упродовж 70-ти років 
маєток належав родині Тар-
новських. Своїми візитами 
садибу вшанували: М. Глінка, 
С. Гулак-Артемовський, М. Го-
голь, Т. Шевченко, П. Куліш, 
І. Рєпін та багато инших зна-
менитостей. Тут М. Глінка 

написав частини до опери 
„Руслан і Людмила“, М. Го-
голь уперше публічно про-
читав повість „Тарас Бульба“, 
І. Рєпін зробив замальовки 
до своїх знаменитих „Запо-
рожців“, Т. Шевченко писав 
свої геніяльні твори. Справж-
ню славу садибі принесла 
колекція старожитностей, 
яку все життя збирав Василь 
Тарновський (молодший), 
а потім передав Чернігівсько-
му губернському земству для 
влаштування музею. Більша 
частина експонатів з колекції 
Тарновського, пов’язаних із 
життям і творчістю великого 
поета, стала основою створе-
ного в Києві Національного 
музею Т. Г. Шевченка. На сьо-
годнішній день в Качанівці 
проведено зовнішні рестав-
раційні роботи та частково 
відновлено інтер’єр кімнат, 
проводиться відновлення 
ландшафтів парку.

…Втомлені, сповнені не-
забутніх вражень ми повер-
таємось додому. Багато-хто 
відкрив для себе нові сто-
рінки історії нашого краю, 
дехто переглянув своє став-
лення до начебто давно 
відомих фактів, але ніхто не 
залишився байдужий.

Зоряна ТАРТАЧИНСЬКА, 
доцент кафедри геодезії 

Львівської політехніки

Батурин

Початок у числі 24
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знай наших!

Літні здобутки лучників-політехніків
Природно, що такі масштабні захо-

ди, як Евро-2012 та літні Олімпій-
ські ігри у Лондоні, відтіснили у тінь 
инші змагання. Поза тим відбувалось 
немало спортивних подій, до яких 
причетні наші студенти. Зокрема, луч-
ники Львівської політехніки не просто 
брали в них участь, а й досягли ваго-
мих результатів.

Студентка другого курсу Інституту 
архітектури Ірина Дубас на міжна-
родних змаганнях „Олімпійські надії“ 
посіла третє місце в особистій першо-
сті та перше місце у складі команди. 
На першому етапі Кубка Европи, що 
проходив у місті Порек (Хорватія), 
вона отримала срібну медаль у складі 
національної команди. Окрім цього, 
дівчина стала абсолютною чемпіон-
кою Універсіяди Львівської области 

та чемпіонкою Львівської области 
в особистій першості. І найвагомішим 
здобутком цього літа для неї стало 
звання „чемпіонка Европи у складі ко-
манди“, яке вона отримала зі золотою 

медаллю на Чемпіонаті Европи серед 
молоді, що проходив у місті Нікобінг 
(Данія). Приємний додаток до нагоро-
ди — давно омріяне почесне звання 
„майстер спорту міжнародного класу“.

Дуже вдало виступили на Чем-
піонаті України в Новій Каховці ще 
два студенти Львівської політехніки. 
Студент ІНЕМ майстер спорту міжна-
родного класу Тарас Сенюк став чем-
піоном України зі стрільби в особистій 
першості та бронзовим призером 
у командній першості, а студент ІБІД 
майстер спорту міжнародного класу 
Євген Марченко виборов золоту ме-
даль у складі команди.

Олександр КАЛИНІЧЕНКО,  
президент Львівської обласної  

федерації стрільби з лука,  
доцент Львівської політехніки

здоровий спосіб життя

Шпаргалка для студента на щодень

Значне розумове навантаження, 
адаптація до нових умов — стрес, 

тривога… У великій бочці меду, яка на-
зивається „студентські роки“, є свої лож-
ки дьогтю. Аби їх було менше і задово-
лення від навчання та дозвілля було 
повноцінне, слід пам’ятати і викорис-
товувати кілька найпростіших правил.

Правило перше. Раціональний ре-
жим відпочинку і праці. Понад триста 
процесів, що протікають в організмі 
людини, підпорядковані добовому 
ритму і взагалі ритму. Тому на зміну 
активному пірнанню на дно наукових 
глибин має приходити релаксування. 
Повноцінний сон необхідний студенто-
ві, як чисте повітря. Адже брак сну веде 
не тільки до роздратування, депресії, 
а й неможливости зосередитись на 
матеріялі, погіршує пам’ять. Хто гадає, 
що невивчене надолужить уночі, то 
мусить знати, що о другій-четвертій го-
дині ночі найменша активність мозку, 
тож сприйняття та засвоєння інформа-
ції в цей час дуже погіршується.

Для чого ж студентові режим дня? 
Психологи переконані, що чітке ви-
конання денного розпорядку хоча б 
протягом декількох тижнів допоможе 
студенту виробити в собі динамічний 
стереотип. Фізіологічна основа стерео-
типу — формування в корі великих пів-
куль у певній послідовності процесів 

збудження і гальмування, необхідних 
для ефективної діяльности.

Правило друге. Рух, фізкультура 
і спорт. Сидіння за партою, сидіння 
у бібліотеці, вдома за комп’ютером — 
на гіподинамію страждає 90 % сту-
дентства. Фахівці вважають, що нор-
мою рухової активности студентів 
є 8 – 10 годин фізичної активности на 
тиждень. На їх думку, низька фізична 
активність не дає змоги особистості 
повністю реалізувати свої природні 
здібності. Варто би було брати приклад 
з американців, у яких у вишах заняття 
з кожного виду спорту мають назву 
„Активний час життя“ і проводяться по 
2,5 години 5 разів на тиждень. Допоки 
наші університетські програми з фізуль-
тури незмінно обмежені (двогодинні 
заняття лише один раз на тиждень), 
активізувати себе можна і на стадіоні, 
і в секціях та й просто організувати 
активне дозвілля з друзями ввечері 
у дворі чи на природі у вихідні дні.

Правило третє. Відсутність шкід-
ливих звичок. Алкоголь і куріння 
помітно знижують розумову і фізич-
ну працездатність. Знову ж амери-
канський досвід: кожен студент при 
вступі до команди з обраного виду 
спорту, крім регулярного тренування, 
зобов’язується не пропускати занять із 
навчальних дисциплін, не мати оцінок 
нижче середніх, не вживати алкого-

лю, не курити, у разі недотримання 
зобов’язань вилучається з команди. 
Як бачимо, до здорового способу 
життя американських студентів не 
закликають, а спонукають реаліями. 
Ви ж можете самі придумати для себе 
якийсь цікавий стимул жити „здорово“.

Правило четверте. Збалансоване 
харчування. Їсти, коли голодний, не 
наїдатись перед сном — ці відомі істи-
ни слід не просто пам’ятати, а й втілю-
вати в життя. Почекати із прийомом їжі 
варто і тоді, коли організм дуже-дуже 
втомлений, розумово чи фізично.

Для того, щоб успішно вчитися, не 
конче споживати червону рибу й ікру. 
Скажімо, та ж морква — дешеве дже-
рело не тільки каротину, який добре 
впливає на зір. Вона ще й покращує 
обмінні процеси в мозку й сприяє 
підвищенню його працездатности. По-
ліпшують розумові здібності і капуста, 
горіхи, різні фрукти, каші й цільнозер-
новий хліб. Для концентрації уваги 
необхідно вживати в їжу більше про-
дуктів, що містять залізо. Це квасоля, 
буряк, яблука, зелені овочі і сухофрук-
ти — все, доступне для студента.

Решта правил нехай кожен допише 
для себе сам, відповідно до потреб 
і можливостей. І знову ж — найголо-
вніше не просто знати правила, а до-
тримуватись їх.

Наталя ЯЦЕНКО

[ФІЗКуЛьТуРа І СПОРТ]
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мій досвід

Вид зброї — технічні знання і шпага

Перше олімпійське „золото“ для 
України в Лондоні здобула львів-

ська фехтувальниця Яна Шем’якіна. 
Для Яни спорт — професія. Якщо ж 
професійні зацікавлення инші, чи 
може заняття спортом приносити не 
менш високі результати? Маґістран-
ка ІТРЕ Львівської політехніки Катери-
на Краснянська (Яковенко), для якої 
фехтування — хобі, своїми спортив-
ними здобутками переконує, що так, 
бо керується життєвим кредом:

„Цінуй те, що маєш, 
прагни більшого,  
ставай кращим“

— То хтось мені написав таку СМСку 
і я вирішила взяти собі цей вислів за 
девіз. Послуговуюсь іще одним, від 
апостола Павла: забуваю минуле, 
прямую вперед. Треба вчитися на 
своїх помилках, однак жити не мину-
лим, а теперішнім, і трохи дивитися 
в майбутнє.

—  І  з  якого  минулого  починалось 
Ваше теперішнє?
— Батько, шахтар, свого часу займався 
греко-римською боротьбою і прище-
пив любов до спорту. Я розпочала свій 
шлях у спорт із першого класу — зі сек-
ції сучасного п’ятиборства. Займалася 
сім років, з них чотири останні роки 
поєднувала п’ятиборство з теквон-
до. З усіх видів п’ятиборства обрала 
фехтування шпагою. Цей вид спорту 
привабив швидкістю реакції та різно-
манітністю тактики ведення бою. Коли 
вступила в Політехніку, продовжила за-
няття фехтуванням у спортивній школі 
„Троянда“ і упродовж навчання захи-
щала честь свого вишу на змаганнях.

— Спортсмени  мріють  про  наго
роди…
— Дитячі мрії — бути олімпійською 
чемпіонкою. Щоб прапор України 
піднімався, щоб звучав наш гімн… 
З 2010 року я — майстер спорту, була 
третя на Чемпіонаті України серед 
юніорів в індивідуальному поєдинку. 
Щодо командних змагань, то торік 
у вересні ми стали перші — побороли 
навіть иншу команду Львова і виграли 
чемпіонат у команди з Києва. У трав-
ні цього року наша команда здобула 
кубок України. Я досягла того, чого хо-
тіла, й вирішила думати про здобутки 
в роботі та творчості.

Спортивні  
натхненники

— Бачу, що багато хто з молоді їздить 
на роликах, велосипедах, робить трю-
ки, займається на турниках. Можливо, 
впливає шоу „Україна має талант“ — 
люди дивляться, а потім намагаються 
повторити успіхи инших.

Молоді викладачі теж спроможні 
запалити. Але все залежить від став-
лення викладача до своєї роботи — чи 
він приходить на заняття, щоб просто 
отримувати зарплату, чи дійсно хоче 
допомогти студентам розвиватися.

У нас тренер до нашого розвитку 
підходить комплексно. В понеділок 
і п’ятницю — фехтування на апаратах, 
а решта днів — загальна підготовка. 
У четвер ми граємо у футбол. Я дуже 
люблю його, бо він впливає на фехту-
вання. Можна подивитися, як люди-
на поводиться на футбольному полі 
і зробити висновки, як вона фехтує 
на доріжці. Для розвитку координації 
граємо також і в настільний теніс.

Спорт і характер
— Якби не спорт, то в мене би не був 
такий характер, лідерський і ціле-
спрямований. Тренер дає завдання, 
наприклад, бути у вісімці. Намагаюся 
його виконати, навіть якщо спочат-
ку програю, згодом проявляю силу 
волі і таки виграю. Характер допо-
магають формувати, крім того, инші 

люди, спілкування з ними, а також, 
з духовної точки зору, Бог — він його 
коригує.

— Можна сказати, що той, хто не 
має певних якостей, не може займа-
тися спортом?
— Ні, кожна людина може займатися 
будь-яким видом спорту. Коли до нас 
прийде меланхолік, ми з нього зроби-
мо сангвініка!

— Ваша цілеспрямованість проявля-
ється і в навчанні?
— Так, і в навчанні, і в роботі, і загалом 
у житті. Але у сім’ї право бути лідером 
надаю чоловікові.

Орієнтири  
першокурсникам  

і не тільки
— Насамперед раджу займатися на-
віть не так спортом, як фізкультурою, 
бо великий спорт — то важко, не всі 
витримують. Нехай це буде трену-
вання один раз на тиждень, але буде. 
Зрештою, можна записатися в секцію, 
навіть якщо досі ви не мали досвіду 
з обраного виду спорту, вас навчать. 
Звичайно, якщо почнете працювати 
з нуля, то навряд чи досягнете високих 
результатів. Хоч є і такі приклади в іс-
торії спорту: хтось із майбутніх великих 
тенісистів почав займатися у 18 років 
і став чи не першою ракеткою світу. 
І це при тому, що в теніс треба йти 
з п’яти років… Тож у будь-якому віці 
можна почати займатися просто для 
себе. Навіть удома.

У Політехніці — багато змагань, 
і якщо ви відчуєте, що можете більше, 
а тренер це також помітить, то докла-
датиме зусиль для вашого розвитку. Зі 
свого досвіду скажу, що успіх на 90 % 
залежить від праці людини і лише на 
10 % — від тренера.

Як поєднувати навчання зі спор-
том? Дуже легко. Я ж це роблю! Ще 
в школі, займаючись п’ятиборством, 
закінчила навчання із золотою медал-
лю. Було, звісно, таке, що часу браку-
вало, й на одних уроках я вчила инші. 
А в університеті пари до обіду. Потім 
можна поїсти, відпочити і ввечері дві 
години присвятити тренуванню. Голов-
не, щоб людина хотіла й розуміла, для 
чого вона це все робить.

Наталя ЯЦЕНКО, Андрій ЗАЦНИЙ
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Орган 
юстиції

„Будова“ 
з фут-

болістів 
перед 
воро-
тами

Аптечний 
працівник, який 
виготовляє ліки
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дзяна 
каша

Газ із 
запахом 
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мигдалю
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США

Її оберну-
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корову 
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давніх 
греків

Роман 
С. Лема

Ручка, 
якою за-
чиняють 

двері

Явище роз-
чинення 

гірських по-
рід водою

Вірш 
Т. Шев-
ченка

Тропічна 
бобова 
рослина

Грошова 
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Чолові-
чий 
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вівчарка
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Угор-
ський  
поет

Познач-
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паспор-
ті про 
дозвіл 

на в’їзд в 
країну

Наріст 
на черепі 

корови

Острів з 
лабірин-
том Мі-
нотавра

Місто 
в Чехії 
на річці 

Одрі

Частина 
скелета 
людини

Тип 
українсь-

кого 
літака

Емблема 
німець-
ких фа-
шистів

Епопея 
Гомера

Районний центр 
Львівської області

Міра 
земель-

ної площі

Ріка у 
Раві-

Руській

Багатострунний 
щипковий 
музичний 

інструмент

Народна 
твор-
чість

Кормова частина 
верхньої палуби 

судна

Держава 
у Півден-
ній Аме-

риці
Нота

Район-
ний 

центр 
Черкась-

кої 
області

Примі-
щення 

для 
трупів

Бур’ян з 
отруйним 

насін-
ням, що 
росте 
серед 
злаків

Кроку у 
танці

Одяг 
індійсь-

ких жінок

Родина італійських 
майстрів з 

виготовлення 
скрипок

Чарівна 
країна 

Л.Ф.Бау-
ма

Виліт 
м’яча 

за межі 
поля

Дитячий 
табір у 
Криму

Одиниця 
маси у 

ювелірів

Пристрій для 
випромінювання 

радіохвиль

Поема 
Т. Шевченка, 
присвячена 

Я. де Бальмену

Східне 
єдино-

борство

Озеро у 
США та 
Канаді

Повтор-
но знятий

епізод 
фільму

Наука про 
підготовку і 

ведення війни

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 24
Горизонтально: 4. Конституція. 6. „Кармен“. 8. Феміда. 11. Динго. 12. Аса-
на. 13. Бонза. 14. Карпати. 16. Ротор. 17. Інерція. 19. Валенса. 22. Наргіле. 
25. Кіловат. 27. Ґрант. 28. Ніоба. 29. Аґра. 30. Атол. 31. Тайга. 33. Тапір. 
34. Пелетон. 37. Аріадна. 40. Сарафан. 42. Естонка. 43. Пекін. 45. Омнібус. 
47. Гопак. 48. Рулон. 49. Тенор. 50. Аромат. 51. „Тронка“. 52. Конферансьє.

Вертикально: 1. Косметика. 2. Диктант. 3. Пігмаліон. 5. Цинк. 6. Комп-
лект. 7. Найробі. 8. Фабрика. 9. Абориген. 10. Азія. 15. Ага. 18. Іол. 19. Вар-
шава. 20. Сахарин. 21. Соловей. 23. Аколада. 24. Ембріон. 25. Короп. 
26. Тютюн. 32. Амазонка. 33. „Травіата“. 35. Експерт. 36. Опонент. 38. Рис. 
39. Агамемнон. 40. Стокгольм. 41. Азу. 42. Езоп. 44. Колібрі. 46. Смог.
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Кохана, я в Інтернеті 
прочитав, що 2012 рік пе-
реживуть тільки ті, хто 
за знаком гороскопа має 
роги ― Тільці, Козероги, 
Овни, а я Рак. Що робити?

― Не хвилюйся, любий! 
Хоч це було нелегко, але 
я вже все влаштувала ― 
ти теж будеш жити 
довго…
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Многая літа!
Колектив кафедри економіки підприємства та інвес-
тицій ІНЕМ Львівської політехніки сердечно вітає зі 
60-річчям свого завідувача кафедри професора

Василя Васильовича КОЗИКА.

Юнацьких мрій прекрасний сад
плоди дарує в шістдесят!

За працю всю, усе знання і вміння,
за серця небайдуже стукотіння —

подяка щира від колег,
студентів, друзів…

І від тих, хто вірує як Ви —
у людськість серць

І їх нетління.

Многая літа!
Колектив кафедри нарисної гео-
метрії і графіки ІМФМ Львівської 
політехніки сердечно вітає з ювіле-
єм — 60-річчям від дня народження 
завідувача кафедри, доктора техніч-
них наук професора

Івана Семеновича АФТАНАЗІВА.
Давно вже людство визнає,
Що не старіють душі наші

Виходить (так воно і є),
Що просто Ви — юнак зі стажем!

То хай щороку Вас втіша
Спів солов’їний і лелечий!

Хай сонцем повниться душа,
Бо 60 — це ще не вечір!
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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. №120854.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛиШиН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛиЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛиШиН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНиШиН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Увага!  
Умови фотоконкурсу

Для всіх, хто захоплюється фотографією, тижневик 
„Аудиторія“ оголосив фотоконкурс на тему „Евро-
2012“ крізь призму об’єктива“.

Роботи приймаємо до 8 жовтня 2012 року за адре-
сою: Львів, вул. С. Бандери, 12, гол. корпус Львівської 
політехніки, 2 пов., кімн. 229.

Головні умови та вимоги до фоторобіт:
• авторами робіт мають бути тільки студенти;
• світлини можуть бути кольорові або чорно-білі 
у форматі, що не менший, ніж 20×30 см, оформлені 
в паспарту (не тонше 3 мм) пастельних кольорів. Усі 
учасники нашого фотоконкурсу мають можливість 
придбати паспарту з 10 % знижкою (пред’явивши 
анкету учасника фотоконкурсу від „Аудиторії“) в мага-
зині художніх матеріялів „Арт-скринька“ (за адресою: 
Львів, вул. Ковжуна, 1);
• один автор може подати на конкурс не більше 
5 робіт в одному або різних жанрах — в друкованому 
й електронному варіянтах із заповненою анкетою 
(анкету шукайте у газеті в найближчих числах);
• кожна робота має мати назву;
• світлини можуть бути у таких номінаціях: портрет, 
пейзаж, натюрморт, макрозйомка, урбаністика та сю-
жетні фотографії.

Многая літа!
Колектив кафедри напівпровідникової електроніки 
ІТРЕ Львівської політехніки сердечно вітає з ювіле-
єм — 60-річчям — кандидата фізико-математичних 
наук доцента

Степана Васильовича СИРОТЮКА.

Нехай доля щедро обдаровує Вас міцним здоров’ям, 
радістю, миром і всілякими гараздами. Хай завжди по-
ряд буде підтримка рідних, друзів та колег. Нехай Вас 
супроводжує тепло, ніжність, щастя і любов близьких 
Вам людей.

експрес-оголошення
вважати недійсними:
утрачений диплом МВ НХ № 015222, виданий Державним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Саварин Марії Степанівни;
утрачений диплом ЦВ № 655882, виданий Львівським політехнічним 
інститутом на ім’я Зеленка Анатолія Івановича;
утрачений студентський квиток № 08739345, виданий технологічним 
коледжем  Національного  університету  „Львівська  політехніка“  на 
ім’я Тригуби Альони Валеріївни;
утрачену залікову книжку № 1014118, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Квятковського Володимира 
Анатолійовича;
утрачену залікову книжку № 1014124, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мархоцького Володимира 
Сергійовича.
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