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Ростислав Бурко, директор академічного камерного оркестру 
„Віртуози“, контрабасист:

„Ми всі в музиці. І всі щасливі“
Музика впливає на життя людини тільки позитивно. Я — музикант 
і живу у цій сфері. Слухаю класичну музику і вдома з дитиною — 
так якось все легше й швидше робиться. Під техно або дискотечну 
музику неможливо працювати, голова зовсім не думає. У това-
ристві якісної джазової і класичної музики маю добрий настрій 

і все роблю з позитивом. У нас у музиці вся родина, і ми справді щасливі від того!

[Ваша думКа]
Як музика впливає на ваше життя?

Першим композитором був Бог.  
Пташині співи у парках і лі-
сах — тому яскраве підтвер-
дження. З трубами, арфами, 
лірами малюють Янголів. 
Вони співають Божому Дитяті 
у Різдвяну ніч. Або з Одкровен-
ня Івана Богослова: „І я бачив 
сімох Ангелів, що стояли перед 
Богом. І дано їм сім труб. (…) 
І сім Ангелів, що мали сім сурм, 
приготувалися сурмити“.

музика була, є і буде, допоки 
існує світ. А може, й довше. 
Майже кожен народ має свій 
хоча б один музичний ін-
струмент (бандура, трембіта, 
волинка, балалайка, ребека, 
кобиз, ребаб) і фольклорну 
традицію. Так з’явилися моли-
товні псалми, веселі коломий-
ки, тужливі арабські мотиви, 
скандинавські „героїчні“ 
мелодії… До обробки народ-
ної пісні вдавалися майже всі 
світові композитори. Зокре-
ма, й українські: М. Лисенко, 
В. Барвінський, М. Леонтович, 
Ф. Колесса… У „Незакінченій 
симфонії“ Франца Шуберта 
відчутні мотиви німецьких на-
родних мелодій.

майже кожен жанр сучасної 
музики має глибоке етнічне ко-
ріння (джаз, кантрі, фанк). Або, 
наприклад, фольк-рок, який 
виник у 1960-х роках у США 
(Боб Ділан, „The Byrds“) має 
в основі слов’янські або кельт-
ські народні мотиви. Перші 
з них можемо почути в ком-
позиціях сучасних українських 
гуртів „Перкалаба“, „Мандри“, 
„Русичі“, „Rock-H“.

Зважаючи на глибоку вкоріне-
ність мелодики, може, навіть на 
рівні генетичного коду, музика 
стає символом, закликом, за-
хистом, зброєю і молитвою… 
Для кожного з нас вона означає 
щось инакше, у різних людей 
одна й та ж мелодія пробу-
джує різні емоції, по-різному 
впливає на наш настрій, пове-
дінку, а певно, й життя. І якщо 
студенти Львівської політехніки 
у більшості здобувають технічні 
спеціяльності, то ще не озна-
чає, що їхній світ не відчиняєть-
ся за допомогою скрипічного 
ключа.

Вікторія Степанюк, студентка другого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„,Коли малюю, доречний Беетговен“
Не уявляю життя без музики. Збираюся з друзями у вихідні на 
рок-фестиваль до Кам’янця-Подільського. Слухаю різне: рок, 
класику, електронну музику. Можу ввімкнути і ті композиції, 
які слухали ще наші батьки за молодости, і ті, які тільки-но 
з’явилися. Однаково люблю іноземну й українську поп-музику. 
Але коли малюю, то крім класичної музики, ніякої не сприймаю. Дуже доречний тоді 
стає Людвіґ ван Беетговен.

ангеліна Кірик, студентка четвертого курсу Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Музика як резонатор“
Мені подобається альтернативна музика, як „Radiohead“ чи 
„Linkin Park“. Раніше я зосереджувала увагу на двох-трьох гуртах 
і вважала себе фаном. Тепер слухаю більше, але назвати себе 
меломаном не можу: бракує систематизованих знань. Зазвичай, 
коли мелодії і слова вражають, починаєш цікавитися особис-
тостями, які їх творять. Музика не повинна змінювати життя, вона мусить резонувати 
з ним. Музичні потреби людини, думаю, залежать від її віку, характеру і особистого роз-
витку. Є певна музика чи композиція, яка стає символом або рефреном нашого життя.

Браш мареіу, студент третього курсу Інституту енергетики 
та систем керування Львівської політехніки:

„Є ситуації, коли музика необхідна“
Я слухаю класику, „ар-ен-бі“ і трохи арабської музики. Але 
не можу сказати, що шалено люблю якийсь один жанр чи 
виконавця. У мене в плеєрі, коли я його мав, міг бути набір 
випадкових композицій. На пари маю попсу, а коли серйоз-
ний або працюю, — класику. В житті є ситуації, коли музика 

просто необхідна. Наприклад, у стосунках між хлопцем і дівчиною музика допомагає 
порозумінню, надихає.

Ірина Тихневич, студентка четвертого курсу Інституту енергети-
ки та систем керування Львівської політехніки:

„Музика допомагає тренуватися“
Я займаюся паверліфтингом, а під час тренувань тренер вми-
кає нам рок. Він доволі ритмічний, і я вважаю, що це допомагає 
навіть штангу піднімати. Поза заняттями спортом слухаю різні 
жанри, все залежить від настрою. Музика звучить для мене по 
суті цілодобово, і впливає на мій настрій та здоров’я.

Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ
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Тебе чекають у бізнес-інкубаторі!

Двадцятого вересня у Політехніці відбулася презен-
тація Всеукраїнського конкурсу „Інноваційний про-

рив-2012“, який з 2009 року організовує в нашій країні 
компанія „Global Management Challenge Ukraine“ за під-
тримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни, Державного аґентства України з питань науки, іннова-
цій та інформатизації, спонсорів та партнерів.

Мета прориву — спри-
яти розвитку інновацій-
ної діяльности в Україні, 
об’єднавши інтереси ін-
весторів, розробників та 
підприємств для успішного 
втілення в життя нових про-
дуктів та послуг. Конкрет-
ними завданнями органі-
затори вважають пошук 
інвестиційно привабливих 
інноваційних проєктів, залу-
чення під них інвестицій та 

реалізація інноваційних за-
думів на території України.

Конкурс проводиться 
за різними технологічними 
напрямами у шести номі-
націях. Щоб стати учасни-
ком, необхідно заповни-
ти заявку на сайті проєкту 
(www.ukrinnovation.com) до 
28 жовтня 2012 року. Якщо 
вона буде відібрана Експерт-
ною радою, до якої входять 
зокрема представники най-
більших у світі ІТ-компаній, 
авторові надішлють розгор-
нуту форму опису проєкту.

„Інноваційний прорив- 
2012“ охоплює повний комп-
лекс вза ємо по в’я заних за-
ходів щодо просування на-
уково-технічних розробок на 

ринок. Двадцять півфіналістів 
конкурсу, імена яких будуть 
відомі 30 листопада, візьмуть 
участь в освітній програмі 
„Основи бізнес-моделюван-
ня“, спрямованої на форму-
вання робочої бізнес-моделі 
проєктів. Відтак п’ять фіна-
лістів зможуть презентувати 
свої проєкти потенційним ін-
весторам з України та инших 
держав у межах спеціяльного 
заходу — „Road Show“. Приз 
переможцеві — семимісячна 
програма в бізнес-інкубаторі 
Happy Farm, що охоплює 
роботу з розвитку проєкту 
в Україні та тримісячне ста-
жування в США з можливістю 

фотофакт

Перший крок 
до успішної 

кар’єри

19 вересня у Львівській міськ-
раді вручили дипломи випуск-
ни кам програми стажування 
„Перший кар’єрний крок“. Серед 
молоді, яка цьогоріч стажувала-
ся, майже третина були студенти 
Львівської політехніки. 

Цей проєкт уже п’ятий рік по-
спіль реалізовує Львівська міська 
рада та Центр громадянських ініці-
ятив. Його метою є залучення мо-
лоді до навчання в органах місце-
вого самоврядування, можливість 
зробити свій перший кар’єрний 
крок на благо громади Львова та 
реалізуватися професійно. 
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Закінчення на 5 с.

тиждень книги

у межах Тижня Книги 24 вересня під гаслом „Любов до книги нас 
єднає“ відбулася урочиста презентація книгарні Видавництва Львів-

ської політехніки: тепер у студентській бібліотеці університету (крам-
ниця саме там) можна знайти книжку на будь-який смак. Не бракувало 
й цікавих презентацій. а студенти, як завжди, скреативили — у середу 
влаштували флеш-моб „Читають усі!“

Нова крамниця, нові видання
Як зазначив директор видавництва 

Іван Паров’як, відкриття книгарні стало 
черговим кроком у розвитку власної 
книготорговельної мережі. Нова крам-
ниця — академічна, однак не тільки 
для студентів, а для всіх політехніків 
і цілого Львова, адже там є різна лі-
тература: навчальна й фахова, дитяча 
і художня, подарункові видання та 
рекламна продукція, добірка музики 
й відео, путівники. Згодом асортимент 
доповнять виданнями инших видав-
ництв. Крім цього, планують проводи-
ти зустрічі з відомими авторами. А для 
постійних клієнтів обіцяють знижки.

Символічно, що книгарня — у біблі-
отеці. Як зазначив проректор універси-
тету Анатолій Загородній, видавництво 
зуміло гарно поєднати два шляхи, 
якими можна донести книжку до чита-
ча, — через бібліотеку і книгарню. При-
сутніх привітали також директор НТБ 
Олександр Шишка і завідувач кафедри 
дизайну архітектурного середовища 
Політехніки Віктор Проскуряков. Саме 
її представники подбали про дизайн 
крамниці: там просторо, є різні від-
діли й відпочинкова зона, де можна 
посидіти й погортати книжку або з до-
помогою комп’ютера ознайомитися 
з продукцією видавництва.

У межах Тижня Книги також відбу-
лись презентації новинок видавництва 
з різних галузей знання, а також мовоз-
навчих праць Інституту українознавства 
НАН України, продукції Центру дослі-
джень визвольного руху, видавництв 
„Літопис“, „Центр Европи“, „Картогра-
фія“. А на завтра заплановано зустріч 
із мовознавцем, доцентом кафедри 
української мови Іриною Фаріон.

Ірина ШУТКА
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міжнародні зустрічі

Про екологію — в широкому науковому колі

Із 19 до 22 вересня у Львівській по-
літехніці відбувся другий Міжнарод-

ний конґрес „Захист навколишнього 
середовища. Енергоощадність. Зба-
лансоване природокористування“. 
Разом із Політехнікою актуальну на-
укову зустріч організували Львівська 
обласна державна адміністрація, 
Всеукраїнська екологічна ліга та За-
хідний науковий центр НАНУ.

У широкому колі колег-екологів 
із вишів України, Швеції, Латвії, Росії 
та Польщі свій перший ювілей — де-
сятиліття — відсвяткували науковці 
кафедри „Прикладної екології та зба-
лансованого природокористування“ 
ІЕПТ імени В’ячеслава Чорновола. До-
слідники з різних країн зібралися до 
Львова обговорити насущні питання 
екобалансу як нашої держави, так 

і планети загалом. Зокрема, під час 
наукових семінарів йшлося про сис-
теми моніторингу довкілля, технології 
захисту навколишнього природного 
середовища, розвиток екологічного ту-
ризму, теоретичні та прикладні аспекти 
сталого розвитку тощо. Щодо енергоо-
щадности, то фахівців зацікавили теми 
енергетичного авдиту й енергоефек-
тивности, а також відновлюваних та 
альтернативних джерел енергії.

— Перший Міжнародний конґрес 
„Захист навколишнього середовища. 
Енергоощадність. Збалансоване при-
родокористування“ у стінах нашого 
університету відбувся три роки тому. 
Відтоді розширилася географія і збіль-
шилася кількість доповідачів (цього 
року приїхало близько 125 осіб), зріс 
науковий рівень доповідей. Крім вели-
кої кількости науковців із українських 

університетів, ми також раді вітати 
у рамках конґресу російських колег із 
Москви і Краснодара, вчених із Швед-
ського Королівського технологічного 
інституту, науковців із Кракова та Вар-
шави та всіх инших, — наголошує заві-
ду вач кафедри „Прикладної екології та 
збалансованого природокористуван-
ня“ ІЕПТ імени В’ячеслава Чорновола 
професор Мирослав Мальований.

Учасників привітали голови конґресу 
ректор Львівської політехніки Юрій Бо-
бало та перший заступник голови ЛОДА 
Богдан Матолич, який у своїй промові на 
відкритті заходу підкреслив, що Україна 
бере участь у підготовці глобальної ініці-
ятиви з розробки п’яти основних прин-
ципів взаємодії енергетичного бізнесу 
та суспільства „Енергія для суспільства“.

Анна ГЕРИЧ
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Музика у пам’ять про математика
Львівський національний університет ім. Івана Франка та Національний 

університет „Львівська політехніка“ стали співорганізаторами шестиден-
ної Міжнародної конференції, присвяченої 120-літтю від дня народження 
генія математики Стефана Банаха — лідера однієї з найбільш впливових у Ев-
ропі в першій половині ХХ століття Львівської („шотландської“) математичної 
школи. Так називали групу математиків, які жили у Львові в 1918 – 1939 роках 
і працювали спільно, періодично зустрічаючись обговорити різні математич-
ні проблеми в „Шотландській кав’ярні“ (Kawiarnia „Szkocka“).

Свою наукову діяльність у Львові 
поляк за походженням Стефан Банах 
розпочав саме з Політехніки. „Про-
стори Банаха“ або лінійні простори, 
що лягли в основу теоретичного 
функціонального аналізу, — одна 
з найбільш поважних абстрактних 
ідей, яку запропонував вчений 
у своїй докторській дисертації. Від-
разу перекладена на різні мови, 

праця наробила значного „галасу“ 
у світовій математиці.

У межах конференції 20 вересня 
в Актовій залі Політехніки учасники 
зустрічі — науковці з понад 30 кра-
їн світу насолодилися приємним 
ліричним відступом — коротким 
концертом львівського академічного 
камерного оркестру „Віртуози“.

А. Г.

семінар

Як навчати  
ділової англійської

21 вересня у Політехніці відбувся на-
уково-методичний семінар „Нова 

роль та завдання викладача англійської 
мови в сучасних умовах“, присвячений 
зокрема викладанню ділової англій-
ської мови у контексті ХХІ століття

Захід для викладачів англійської За-
хідноукраїнського реґіону організува-
ли кафедра іноземних мов Політехніки 
і Pearson Education у Західному реґіоні. 
Кафедру репрезентували її завідувач 
Наталія Мукан, також Інеса Байбакова, 
Світлана Голощук, Олександра Гасько 
та инші. Доповідав методист компанії-
організатора Девід Кето.

— Доповідач говорив про основні 
методики викладання ділової англій-
ської мови, зокрема на базі підручників 
Market Leader і Speak Оut. Йшлося про 
використання у навчанні автентичних 
текстів, реальних ситуацій, міжкуль-
турну комунікацію. Девід Кето розпо-
вів про використання мультимедійних 
засобів, зокрема спеціяльні програми 
MyEnglishLab і  yGrammarLab, які стиму-
люють самостійну роботу студента. Тоб-
то викладач із допомогою цих засобів 
по суті стає наставником для студента 
і після авдиторного заняття, — зазна-
чила координатор з наукової роботи 
кафедри ІМ Інеса Байбакова. І.Ш.
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реформи

Експерти з вищої освіти провели 
семінар

20 вересня 2012 року в Києві від-
бувся семінар „Запровадження 

Европейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи, ЕКТС“ для 
координаторів ЕКТС вищих навчальних 
закладів України. Його провели Націо-
нальний Темпус-офіс в Україні спільно 
з Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту, Національною академією 
педагогічних наук.

З-поміж головних доповідачів на 
заході був Національний експерт із ре-
формування вищої освіти — проректор 
Львівської політехніки Юрій Рашкевич. 
За його словами, потреба в такій зустрічі 
назріла давно, ще коли в Україні створили 
Темпус-офіс. Минулого року за сприяння 
Темпус-офісу видали тлумачний слов-
ник — Національний освітній глосарій: 
вища освіта. А днями відбувся й семінар, 
у якому не змогли взяти участь усі охочі. 
Відтак уже почали готуватися до наступно-
го такого семінару, орієнтовно у кінці січня 
чи на початку лютого наступного року.

— Додатковим поштовхом до про-
ведення семінару стало те, що попри 
всі організаційні чи фінансові пробле-
ми, реально міжнародна мобільність 
студентів в Україні збільшується, укра-
їнський уряд уже два роки виділяє сти-
пендії на закордонне стажування, — 
розповів Юрій Михайлович. — І ми 
мусимо по-справжньому використову-
вати всі ті механізми для порозуміння 
між учасниками Болонського процесу, 
не підміняючи ЕКТС кредитно-модуль-
ною системою тощо.

За словами експерта, Україна дуже 
сильно відстала в цьому питанні серед 

підписантів Болонських угод. Зокрема, 
одну зі своїх доповідей (методика по-
будови навчальних програм у контексті 
функціонування національної рамки 
кваліфікації) він ґрунтував на польсько-
му досвіді:

— Поляки свою роботу щодо на-
ціональної рамки кваліфікацій за-
кінчили ще 2010 року. А в останні 
два роки займалися безпосереднім 
її впровадженням у використання. 
Навіть серед присутніх на семінарі 
багато людей не розуміє, який вплив 
має, скажімо, створення національної 
рамки кваліфікацій на конструювання 
навчальних програм, що таке резуль-
тат навчання, що таке компетентність, 
чим вони відрізняються, як вони між 
собою пов’язані. Це тонкі речі, вони 
мають більше науково-педагогічний 
відтінок, але ж будь-хто розуміє, що 
неправильне трактування базових 
категорій веде до того, що надалі все, 
що буде зроблено, розвалиться. І ось 
одне із завдань зустрічі було показати, 
щоб люди могли поєднати ці поняття 
й послідовності між собою.

Юрій Михайлович переконаний, 
що семінар виконав свою головну 
мету — привернути увагу до прак-
тичної актуальности обговорюваних 
проблем. Якщо раніше хтось сприймав 
їх як якісь загальні розмови, инші ди-
вились як на додаткову бюрократію, 
то на семінарі говорили про стандар-
ти освіти, про новий закон про вищу 
освіту, де це все повинно бути відо-
бражено, инші підзаконні акти.

Тетяна ПАСОВИЧ

презентації задуму венчур-
ним інвесторам Кремнієвої 
Долини.

Керівник Всеукраїнсь-
кого конкурсу „Інновацій-
ний прорив“ та менеджер 
стартапів столичного біз-
нес-інкубатора Happy Farm 
Катерина Селедець зазна-
чила, що до кінця вересня 
молодь має також можли-

вість запропонувати свої 
ідеї безпосередньо Happy 
Farm, адже паралельний до 
конкурсу набір стартап-ко-
манд структура проводить 
щороку. Присутні на пре-
зентації, серед яких най-
більше було ІТ-шників, мали 
нагоду запитувати те, що їх 
найбільше цікавило. Серед 
„цікавих“ була команда 
з шести п’ятикурсників ІКНІ 
Львівської політехніки.

— У нас проєкт стосуєть-
ся платформи для продажу 
одягу. Ідея стати стартапом, 
створити свій бізнес-про-
єкт, нас привабила давно. 
Хочемо обов’язково спро-
бувати, — каже один із роз-
робників Дмитро Гаврилюк.

— Пам’ятайте: інновації 
народжуються зі знань. 
Саме з них стартує шлях ін-
новаційного розвитку, — на-
голосив під час презентації 

проректор із наукової ро-
боти Політехніки Зорян Піх.

Конкурс „Інноваційний 
прорив-2012“ відбувається 
у межах проєкту „Форму-
вання мережі обміну інфор-
мацією про науково-освітні 
програми Европейського 
Союзу“, який реалізовуєть-
ся в Україні за сприяння 
міжнародного фонду „Від-
родження“. 

Анна ГЕРИЧ

startup

Тебе чекають у бізнес-інкубаторі!

коротко

Цього року конкурс на здобуття 
грантів Львівської політехніки 
для молодих учених триватиме 
до 5 листопада. Відповідне роз-
порядження ректор університету 
Юрій Бобало підписав 17 верес-
ня цього року.

Громадська ініціятива „Сту-
дентський захист“ розпочинає 
всеукраїнський моніторинг 
виплати стипендій у вишах. 
Про це повідомив координатор 
„Студентського захисту“ Андрій 
Черних. Інформацію про за-
тримання або зменшення виплат 
студентам оперативно переда-
ватимуть до Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України 
та Генеральної прокуратури 
України.

Невдовзі в усіх українських ви-
шах і студентських гуртожитках 
може з’явитися безкоштовний 
Wi-Fі. Листа з такою рекомен-
дацією ректорам навчальних 
закладів скерував міністр 
Дмитро Табачник. „Від уміння 
працювати з інформацією за-
лежить якість освіти. Покрити 
всю територію вишу мережею 
відразу буде складно, але поча-
ти можна з бібліотек. У гурто-
житках Wi-Fi також необхідний, 
поки студенти ввечері готують-
ся до занять або якщо хтось за-
хворів“, — пояснив він. За його 
словами, міністерство готове 
допомогти вишам з фінансами. 
Наприклад, встановити філь-
три доступу до еротичних або 
гральних сайтів.

За матеріялами інформаґенцій

Закінчення. Початок на 3 с.
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знай наших!

Наука для неї — як вода для риби, а твердження, що „архітектура і дівчата — річ несумісна“ — звичайнісінький 
стереотип. Вона — це аспірантка другого року навчання, асистент кафедри дизайну та основ архітектури 

Львівської політехніки Юліана Петровська, яка недавно отримала академічну стипендію Кабінету міністрів 
україни

Юліана Петровська: „У науці я відпочиваю“

Два в одному. І
У Львівській академічній 

гімназії, де навчалась Юлі-
ана, вчителька з креслення 
повірила в неї і сказала, 
що її фахом буде архітек-
тура — і дівчина повірила 
вчительці:

— Два роки я ходила на 
підготовчі курси з рисун-
ка, — розповідає аспірант-
ка. — На останніх курсах 
навчання в Політехніці пра-
цювала в архітектурно-бу-
дівельній фірмі — і зрештою 
думала, що буду практику-
ючим архітектором. Моя 
викладачка — тодішній про-
фесор кафедри ДОА, а нині 
завідувач кафедри місто-
будування Галина Пет рівна 
Петришин запропону вала 
мені підготувати статтю на 
конференцію. Я написа-
ла — мені сподобалось. Тоб-
то наукою я зацікавилася 
десь на 5-му курсі. Диплом 
писала на кафедрі дизайну 
архітектурного середови-
ща, а потім обрала „чистий“ 
дизайн.

Батько Юліани — на-
родний майстер України 
з різьби по дереву Роман 
Петровський — хотів, щоб 
донька стала „великим 
архітектором“, а вона те-
пер „і архітектор, і науко-
вець — два в одному“. І хоч 
спершу, зізнається дослід-
ниця, не дуже уявляла себе 
в ролі викладача, але, як 
з’ясувалося, зі студентами 
спільну мову знайти не-
складно. Допоміг досвід, 
який одержала під час про-
єктування реальних архі-
тектурних об’єктів: тепер 
охоче розповідає студен-
там про технічні креслен-
ня, робочу документацію, 
особливості роботи із за-
мовником тощо. Зараз на 
четвертому курсі має лекції 

і практичні з курсу „Мала 
архітектурна форма“.

Два в одному. ІІ
Наукова робота Юліани 

Петровської — це теж сво-
єрідний мікс — технічности 
й творчости: у дисертації 
науковець під керівництвом 
Галини Петришин досліджує 
взаємозв’язок архітекту-
ри і мистецтва в розвитку 
Львівської архітектурної 
школи — однієї з найста-
ріших і найвідоміших шкіл 
Европи:

— Йдеться про станов-
лення і розвиток архітек-
турно-дизайнерської школи 
у Львівській політехніці. 
Хоч Політехніка — техніч-
ний заклад, але мистецька 
освіта тут, поряд з иншими 
навчальними закладами 
Львова, має давню історію. 
Основоположником Львів-
ської архітектурної школи 
був видатний архітектор, 
художник, реставратор, пер-
ший ректор Політехніки 
Юліан Захарієвич, автор 
головного корпусу універ-
ситету. Спочатку архітектура 
утверджувалась як складова 
будівельного факультету, 
а 1872 році утворили кафед-
ру рисунка і моделювання. 
Її очолив видатний митець 
італійського походження 

професор Леонардо Мар-
коні — автор алегоричної 
групи „Інженерія, архітек-
тура і механіка“ на аттику 
головного корпусу Політех-
ніки. Кафедра синтезува-
ла архітектуру і мистецтво 
й зрештою стала первинною 
кафедрою, яка в ХІХ ст. роз-
почала підготовку дизайне-
рів в Україні. Впродовж три-
валої історії її не раз реор-
ганізовували й переймено-
вували, але саме на основі 
її напрацювань у 1998 році 
започаткували напрям 
„Дизайн“, а у 2003-му по-
стала кафедра дизайну та 
основ архітектури. Я до-
сліджую специфіку і поділ 
мистецьких дисциплін, які 
викладали на кафедрі, та-
кож проводжу паралелі 
з иншими технічними ви-
шами України (наприклад, 
у Києві, Полтаві), де готують 
дизайнерів: там відповідні 
кафедри зародилися щойно 
в 1990 – 2000 роках, — роз-
повідає аспірантка.

Дослідницька робота 
для неї — це приємність, 
у науці вона, як каже, від-
почиває. За перший рік 
навчання в аспірантурі мо-
лода дослідниця опублі-
кувала 10 наукових статей 
українською, російською 
та англійською мовами. Та 
це не дивно, адже впро-
довж тривалого часу вона 
ретельно опрацьовувала 
архівні матеріяли і доку-
менти Обласного архіву 
Львівської области й уні-
верситетського архіву. Бра-
ла участь у міжнародних 
конференціях в Україні, 
Росії. У 2010 була секрета-
рем міжнародної наукової 
конференції „Антон Попель 
та Львівська архітектурно-
художня школа зламу ХІХ — 
ХХ ст.“, працює над моно-
графіями, зокрема й до 

140-річчя кафедри ДОА. 
Минулого року Юліана всту-
пила у Спілку критиків та іс-
ториків мистецтва, публікує 
наукові статті в щорічнику 
серії „Мистецтвознавство“.

Про друзів, 
світ і мрії

Крім науки, аспірантка 
встигає багато всього — 
від домашньо-кухонних 
справ до творчих, як-от 
ав торське писанкарство, 
дизайнерська підготовка га-
зети Львівської академічної 
гімназії „Світ гімназії“, гра на 
бандурі:

— З бандурою дружу 
вже пів життя: з першо-
го класу гімназії і впро-
довж семи років я ходи-
ла на гурток бандуристів, 
а в Політехніці пішла в на-
родний ансамбль банду-
ристок „Заспів“. Перший 
рік вживалась, вивчала 
репертуар. Ми часто ви-
ступали в Політехніці й на 
фестивалях за кордоном. 
Перший закордонний мій 
концерт відбувся у Польщі, 
потім пів Европи об’їздили. 
Пригадую, у Швеції було 
–35 – 40˚С (!), а в Еспанії, 
навпаки, страшенна спека. 
Дорогою звідти зустрічали 
Новий рік у Франції — сло-
вом, є чим похвалитися. 
Ми з дівчатами з ансамблю 
дуже здружились і про-
довжуємо товаришувати: 
разом відпочивали, ходимо 
одні до других на весілля, 
в гості, хрестимо дітей.

Про що мріє Юліана?.. 
„Зустріти принца на білому 
коні, створити сім’ю, мати 
дітей і працювати далі — 
урядова відзнака надихає“, 
з усмішкою говорить сти-
пендіятка.

Ірина ШУТКА



7ч. 27 (2787)
27 вересня — 3 жовтня 2012 [СТудІї]

Кафедра хімічної технології силі-
катів ІХХТ Львівської політехніки 

готує висококваліфікованих фахівців 
для скляної промисловости за трьо-
ма напрямами підготовки: технологія 
скла, технологія кераміки і техноло-
гія в’яжучих матеріялів. Кафедра, 
як і науково-дослідна лабораторія 
скла, — єдина в Західній Україні, а її 
працівники є тими одинокими нау-
ковцями, які спроможні вирішувати 
більшість проблем галузі.

Фахівців для скляної галузі на силі-
катному факультеті Львівської політех-
ніки почали готувати ще в повоєнних 
сорокових роках, коли на них був дуже 
великий попит, адже в Галичині один 
за одним почали виникати потужні 
підприємства скляної індустрії. Зго-
дом спеціяльність „Технологія скла“ 
виокремили і передали кафедрі силі-
катів, яка в різні роки мала різну назву.

Оскільки на скло і вироби з нього 
була і є велика потреба у будівництві, 
харчовій і медичній промисловості, 
оптиці, енергетиці, а тепер іще й на 
високоміцні ситали, науковці кафедри 
ще наприкінці шістдесятих років, під 
орудою професора Йосипа Ящишина, 
почали працювати над новим тоді 
науковим напрямом — підвищенням 
механічної міцности, термостійкости 
та хімічної стійкости скловиробів. 
Ці дослідження базувалися на газо-
термічній обробці поверхні скла під 
час його формування, внаслідок чого 
змінювався хімічний склад і структура 
поверхневого шару. Професор Віктор 
Шевченко розробив технологію підви-
щення експлуатаційних властивостей 
листового скла, доцент Тарас Жеплин-
ський — скляної тари, доцент Ольга Ба-
баджанова — електровакуумного скла, 
доценти Оксана Козій і Лілія Жук — 
оптичного скла. Одержанням ситалів із 
корозійностійкою поверхнею на основі 
золи Бурштинської ТЕЦ займався про-
фесор Ярослав Вахула. Ці технології 
були впроваджені на багатьох підпри-
ємствах України, Литви, Росії.

З дев’яностих років, уже під орудою 
професора Ярослава Вахули, вчені 
розробляють науковий напрям — 
одержання тонкошарових склоподіб-
них покрить різного функціонального 
призначення за золь-гель технологією.

— Усі ці роки кафедра інтенсив-
но співпрацює зі склозаводами, — 
каже член Асоціяції емалювальників 

України, завідувач кафедри хімічної 
технології силікатів професор Ярос-
лав Вахула. — Студентам це дає мож-
ливість брати безпосередню участь 
у вдосконаленні існуючих технологій, 
розробці нових типів скла та методах 
їх обробки. Окрім цього, відповід-
но до кожного напряму підготовки, 
маємо й лабораторії: кераміки і по-
ристих заповнювачів; скла і ситалів; 
в’яжучих матеріялів і виробів на їх-
ній основі; фізико-хімічного аналізу 
природних сировинних матеріялів. 
Зокрема, в останній студенти, які вив-
чають фізичну хімію силікатів, фізику 
й хімію скла, технологію скла, керамі-
ки, в’яжучих матеріялів і ситалів, по-
чинаючи з третього курсу, виконують 
свої дослідні роботи. Здібних долуча-
ємо до наукових досліджень. Дехто 
з них згодом стає маґістром, а далі 
й аспірантом. Лабораторний практи-
кум у студентів досить специфічний, 
бо ми аналізуємо і випробовуємо 
як вихідні сировинні матеріяли для 
одержання скла, так і скляні вироби: 
листове скло, склотару, посуд. Правда, 
прилади й устаткування з часом треба 
змінювати, що вимагає певних коштів. 
Матеріяли дістаємо різними шляхами: 
глину, пісок, щебінь, вапняк дарують 
наші колеги й випускники кафедри. 
Цемент і гіпс періодично купуємо самі. 
Якщо є держб’юджетна тематика, то 
вона частково покриває наші витрати.

— Чи  мають  студенти  можли-
вість пройти практику на підпри-
ємствах?
— Нам у тому плані пощастило, бо на 
повну потужність працюють сучасні пе-
редові підприємства — Завод скляних 
ізоляторів, „Львівська ізоляторна ком-
панія“ та ВО „Іскра“. Якби дозволяли 
фінанси, могли б поїхати й у Рівненську 
область, де функціонують склотарні 

заводи европейського рівня. Студен-
ти, знайомлячись і працюючи з пере-
довими технологіями, використовують 
ці знання при написанні дипломних 
проєктів і маґістерських робіт.

— Чи виникають труднощі під час 
наукових досліджень у стінах рідно-
го інституту?
— Безумовно, ми досліджуємо тех-
нологічне виробництво промислових 
типів скла на сучасному рівні, але роз-
робляти спеціяльні види скла тяжко 
через брак матеріялів потрібної чисто-
ти і особливих умов синтезу. До того ж, 
складно випробувати різні структурні, 
фізико-механічні властивості скла через 
відсутність сучасних приладів аналізу. 
Та й саме приміщення лабораторії вже 
давно „просить“ ремонту. Однак, незва-
жаючи на це, на базі наших лабораторій 
визначаємо властивості скла не тільки 
в лабораторному практикумі, а й на за-
мовлення підприємств і окремих під-
приємців. Для підприємств і художніх 
майстерень варимо малі дослідні партії 
експериментального скла, робимо його 
аналіз, надаємо різні консультації.

— Мене скло завжди приваблюва-
ло своїми формами і барвами, — каже 
маґістр Оксана Серкіз. — Тепер, коли 
торкнулася цікавих методик його дослі-
дження, дедалі більше хочеться працю-
вати з ним, відкрити для себе його нові 
властивості. Зокрема, свою увагу зосе-
редила на дослідженні листового скла, 
гартованого контактним методом. Це 
доволі новий метод гартування, тому 
важливо дослідити всі його параметри. 
А допомагає мені у цьому мій науковий 
керівник доцент Тарас Богданович Же-
плинський. Мрію вступити до аспіран-
тури, а потім, паралельно із науковою 
роботою, стати ще й викладачем.

Катерина ГРЕЧИН

наукові дослідження

Нове життя скла
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— Словник побачив світ у кінці 2011-го, 
інтерес до нього активізувався трохи 
згодом, — розповідає авторка. — Ко-
леги-фразеологи, тобто вузькі фахівці, 
високо оцінили видання, тепер лінґ-
вісти з Польщі, Білорусі, Росії зверта-
ються до мене з проханнями надіслати 
їм словник. А от відзнака Форуму ви-
давців із рук відомих мовознавців, як 
Олександра Сербенська, Наталія Хоб-
зей, а також висока позиція в рейтингу 
„Книжка року-2012“ свідчить, що слов-
ник цікавий і ширшому загалу.

— Як  довго  тривала  робота  над 
словником? І в чому його особливос-
ті?
— Важко сказати, коли виникла ідея, 
але „вербалізувалася“, мабуть, під час 
написання докторської дисертації. 
Зробити щось у словникарстві — мрія 
кожного філолога. А почалося все, 
мабуть, від захоплення красою мови, 
мовною картиною світу. В мене було 
бажання показати її барви, продемон-
струвати її динаміку, розвиток.

Унікальною у словнику є конфігу-
рація мов, у сучасній славістиці такого 
ще не було. Це українська, польська — 
як мова західнослов’янської групи, 
болгарська — південнослов’янська, 
а також мови наших найближчих су-
сідів — російська і білоруська. Коли 
я починала укладати словник, збирати 
матеріял, спиралася на наявні слов-
никові джерела. Але потім зрозуміла, 
що в такий спосіб сучасний стан мов 
показати важко, бо нині, крім усної та 
писемної, говоримо й про таку форму, 
як мова інтернету, що відіграє у нашо-
му житті надзвичайно велику роль. Ми, 
лінґвісти, дуже часто занедбуємо цей 
мовний прошарок, вважаємо його не 
вартим дослідницької уваги. З одного 
боку, мову всесвітньої мережі критику-
ють за збіднення, але досвід свідчить, 

що там нерідко можна натрапити на 
цікаві образи, мовні інновації. Тож 
я намагалась охопити все джерельне 
розмаїття: словники, художню літера-
туру, публіцистику, інтернет. Ця моя, як 
я жартую, лінґвістична „загребущість“ 
зокрема стосується індивідуально-
авторських порівнянь — часом вони 
настільки гарні, з родзинкою, що 
їх неможливо оминути. Важливим 
складником словника є лінґвокульту-
рологічні й етимологічні коментарі, 
покликані допомогти насамперед 
читачеві, який не є філологом. Мені 
дуже імпонує думка однієї з колег, що 
укладаючи словник, ми беремо на 
себе відповідальність перед читачем 
за ту картину світу, яку показуємо. 
Тим часом сучасні технічні засоби, 
що дають змогу вмістити гіпертекст, 
дозволяють говорити про нові мож-
ливості розвитку словникарства; ска-
жімо, електронний словник можна 
доповнювати, подавати різноманітні 
посилання, коментарі, ілюстрації, по-
легшувати пошук.

— Чи багато спільного й відмінного 
у нашій мовній картині порівняно 
з иншими?
— Звісно, є і спільні, й специфічні 
риси. Очевидний вплив процесів 
глобалізації, сучасної комунікації, 
новітніх медія. Скажімо „багатий, як 
Біл Гейтс“: здавалось би, що має ця 
постать до нашої культури, тим біль-
ше, що є свої „герої“, але ж нині це 
загальновідомий образ. Поряд з цим 
у кожній мові є речі унікальні, які 
вирізняють її. Наприклад, в україн-
ській більше артефактних порівнянь, 
особливо з компонентами-назвами 
страв. Є специфіка в баченні кольо-
рів: ми маємо свої еталони кольорів, 
болгари — свої. Наприклад, вони ка-
жуть „жовтий, як ікона“, взагалі з ком-
понентом „ікона“ у болгарській кар-
тині світу є низка порівнянь. Загалом 
у кожній групі концептів — а у слов-
нику задокументовано вербалізацію 
130 ознак — кожна мова має щось 
специфічне, унікальне.

— До друку готують Вашу працю 
„Герої  нашого  часу:  стереотипні 
уявлення лінґвоспільнот,  відобра-
жені в порівняннях“. То хто є сучасні 
герої?
— У цій статті йдеться про порівняння, 
які мають у своєму складі власні іме-
на. Я намагалася дослідити, кого з су-
часних та історичних постатей, уявних 
(скажімо, герої художніх творів) чи ре-
альних (політичні діячі, письменники) 
ми згадуємо, хто для нас є значущий. 
Я порівняла результати асоціятивних 
експериментів у різних мовах, систе-
матизувала цю інформацію. Цікаво, 
що те, кого згадує лінґвоспільнота — 
Шекспіра чи якогось представника 
поп-культури — дає змогу простежи-
ти, якими є її цінності в цей момент. 
Наприклад, ми, українці, часто згаду-
ємо Шевченка — поета й футболіста. 
Великою втіхою для мене було, що 
частіше все-таки Шевченка-поета, за 
всієї пошани до здобутків відомого 
футболіста.

Ірина ШУТКА

анотація від автора

П’ять мов і п’ять світів — в „українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польському словнику порівнянь“ 
Олени Левченко, завідувача кафедри прикладної лінґвістики Політехніки. На ХІХ Форумі видавців ця праця 

отримала грамоту малого журі „мовознавці“, а у рейтингу „Книжка року-2012“ була одним із лідерів літа 
у номінації „Обрії“ серед енциклопедичних і довідкових видань

Коли мріють філологи — з’являються  
словники

Левченко Олена. Українсько-ро сійсь-
ко-білорусько-болгарсько-поль ський 
словник порівнянь. — Львів: Ви-
давництво Львівської політехніки, 
2011. — 748 с.
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Корифей львівської сходознавчої школи
(пам’яті Яреми Полотнюка)

Дивно якось писати 
про Ярему Полотню-

ка у минулому часі. Ще 
в червні ми домовилися 
про майбутнє інтерв’ю, яке 
Ярема Євгенович люб’язно 
погодився дати для „Ауди-
торії“, а вже у вересні випо-
внюється сорок днів із часу 
його відходу у засвіти…

Якось розмовляючи з 
Яре мою Полотнюком, ав-
торка цих рядків висловила 
думку, що кафедра схо-
дознавства у Львові — то 
дещо екзотична інституція, 
яка не має таких академіч-
них традицій, як, скажімо, 
полоністика. На що Яре-
ма Євгенович відповів, що 
сходознавчі студії у Львові 
передовсім пов’язані з іме-
нами польських учених, які 
працювали на цих теренах, 
але їхня праця була пере-
рвана комуністичними ре-
пресіями 1939 року. Саме 
тому він вважав справою 
всього свого життя повер-
нути Схід (в культурному 
і мовному розумінні цього 
слова) в стіни Франкового 
університету, започаткував-
ши вже українські традиції 
сходознавства у Львові.

Справа його життя і, 
можна без патетичних пе-
ребільшень сказати, духо-
вна місія почалася тоді, 
коли Ярема Полотнюк 
вступив до стін Львівської 
політехніки опановувати 
цілком прикладну технічну 
спеціяльність інженера-
лісівника на лісогосподар-
ському факультеті. Але до 
Політехніки вже в ті часи 
приїжджали студенти з азій-
ських республік колиш-
нього СРСР: Таджикистану, 
Туркменистану тощо. Між 
собою вони спілкувалися 
своїми рідними мовами, 
які були дуже незвичні для 
вуха львів’янина. Поволі 
незвична мелодика східних 
мов зацікавила Ярему По-
лотнюка, і він самотужки, 

за допомогою своїх нових 
„учителів“-одногрупників, 
почав поволі опановувати 
ці мови. Тож уже після за-
кінчення Політехніки, як 
жартома говорив сам Ярема 
Євгенович, він опанував не 
одну, а цілих дві спеціяль-
ності; перша — суто техніч-
на, а друга — гуманітарна. 
Ось вір після цього, що всі 
люди поділяються на фізи-
ків і ліриків…

Зацікавлення східни-
ми мовами, за логікою, 
мало би стати таким собі 
екзотичним хобі. Проте 
Ярема Полотнюк зрозумів, 
що надалі хоче займатися 
сходознавчими студіями 
як своїм фахом і для цьо-
го мусить знову сісти на 
студентську лавку. Про-
довжити навчання з ви-
вчення східних мов можна 
було тільки у Москві та 
Петербурзі. Тож наступним 
місцем навчання став то-
гочасний Ленінградський 
інститут. Відзначимо, що 
Ярема Євгенович до кінця 
свого життя підтримував 
тісні дружні стосунки зі 
сходознавцями, які сьо-
годні працюють у стінах як 
Львівської політехніки, так 
і Ленінградського інституту.

На той час культурна 
атмосфера Ленінграда була 
набагато сприятливіша для 
роботи, тож учений цілком 
міг залишитися після закін-
чення цього вишу у місті на 
Неві. Так тоді змушені були 
робити багато видатних 
українських учених із різних 
галузей освіти і культури 

(Юрій Меженко, Ієремія 
Айзеншток, Наталя Кузякіна 
та ин.). Проте він не звик 
плисти за течією і поверта-
ється до Львова.

Саме Ярема Полотнюк 
співпрацював із нечислен-
ними мусульманськими 
громадами Львова, тим 
самим виводячи їх із мар-
ґінесу культурного і релігій-
ного життя міста. Також він 
розпочав на правах факуль-
тативу викладати арабську 
та перську мови у стінах 
Франкового університету. За 
сприяння тогочасних декана 
філологічного факультету 
професора Тараса Салиги 
та його заступника доцен-
та Ніни Захлюпаної було 
відкрито й акредитовано 
кафедру сходознавства, де 
Ярема Полотнюк продо-

вжував плідну педагогічну 
діяльність до кінця свого 
життя. За час викладання 
він виховав справді фа-
хових арабістів та іраніс-
тів, які продовжують його 
справу — Роман Гамада, 
Лідія Луцан, Ореста Забу-
ранна, Марта Стельмах, 
Ольга Максимів, Юлія Заза 
та ин. Окрім цього, Ярема 
Євгенович постійно вишу-
кував знавців инших східних 
мов, наприклад, японської. 
Так він запросив до викла-
дання японістики нині вже 
старшого викладача цієї 
кафедри Олену Горошкевич, 
тим самим сприяючи від-
криттю нової популярної 
сходознавчої спеціяльности 
в університеті.

У підході до вивчення 
мов для вченого було важ-

ливо, навіть пріоритетно, не 
просто механічно завчити 
словниковий запас та гра-
матику мови, а зрозуміти 
ментальність її носіїв. Він 
міг довго розповідати про 
історію Персії та Османської 
імперії, їх побутову культуру, 
релігійні особливості, тим 
самим „заразити“ слухача 
таким загадковим Сходом. 
Дуже запам’яталося, як Яре-
ма Євгенович якось у роз-
мові зауважив, що дуже по-
важає львівських японістів, 
особливо старшого поко-
ління (Олену Горошкевич та 
Мирона Федоришина), „бо 
вони самі зуміли свого часу 
не тільки глибоко опанувати 
мову, а й по-справжньому 
зрозуміти тонку японську 
душу і прищепити цю любов 
своїм учням“.

До того ж, треба від-
значити, що Ярема Полот-
нюк був глибокий знавець 
української літератури, осо-
бливо фольклору: в різних 
випадках влучно цитував 
багато прислів’їв і прика-
зок. Чутливість до слова, 
поетики мови в Яреми Єв-
геновича, очевидно, пере-
далася від матері, відомої 
української письменниці 
Ірини Вільде.

З відходом Яреми По-
лотнюка Львів, безперечно, 
духовно збіднів. Сподівати-
мемося, що роль цієї справ-
ді непересічної особистости 
у культурній і освітній розбу-
дові України буде належним 
чином оцінено і, головне, 
не забуто.

Оксана ПАЛІЙ

У підході до вивчення мов для Яреми 
Полотнюка було важливо не просто 
механічно завчити словниковий 
запас та граматику мови, а зрозуміти 
ментальність її носіїв…
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славетні українці

Тернистий шлях  
видатного вченого і педагога

У вересні 1952 року 
в концтаборі Абезь 

(Республіка Комі) від не-
людських умов утриман-
ня загинув професор Іван 
Фещенко-Чопівський. До 
кінця 90-х років минулого 
століття доля вченого сві-
тового рівня в галузі ме-
талознавства і металургії, 
громадського діяча, по-
літика і педагога, міністра 
уряду Української Народ-
ної Республіки у 1919 році 
була зовсім невідома. 
„Аудиторія“ публікувала 
22–28 жовтня 2009 року 
(ч. 29) ґрунтовну розпо-
відь голови правління 
просвітянського Фонду 
ім. Івана Фещенка-Чопів-
ського Ярослава Гелетія 
про громадську діяльність 
українського патріота. Сьо-
годні пропонуємо читачам 
аналіз наукової діяльности 
вченого від авторів видан-
ня „Іван Фещенко-Чопів-
ський: вчений та педагог“.

Друг молоді
Іван Андріянович на-

родився 20 січня 1884 року 
в місті Чуднові Житомир-
ської области. У 1908 році 
закінчив Київський політех-
нічний інститут із металур-
гійної спеціялізації і захис-
тив диплом інженера. Після 
дворічної практики в нау-
ково-дослідних осередках 
Німеччини, Італії, Франції 
повернувся в Київський по-
літехнічний інститут на по-
саду старшого асистента 
кафедри металургії.

Працюючи на посадах 
асистента, а потім доцента, 
Іван Фещенко-Чопівський 
бачив у студентах своїх 
майбутніх колег. Усе життя 
він особливо опікувався 
студентами, які не мали 
належного матеріяльного 

забезпечення і перебува-
ли у скрутних умовах. За 
власні кошти скеровував 
на навчання студентську 
молодь у виші і не тільки 
технічного профілю. Мав 
учнів серед земляків і під-
тримував їх у навчанні та 
сприяв працевлаштуванню 
колишніх студентів-техні-
ків. Велику увагу приділяв 
роботі з дипломниками 
й багато разів учнівську ро-
боту виправляв на фахову. 
Одним із таких учнів був 
Євген Перхорович, який 
працював завідувачем ка-
федри технології металів 
у Львівській політехніці 
(1939–1945 рр.) і вперше чи-
тав курс технології металів 
українською мовою.

Коли Українське технічне 
товариство (УТТ) організува-
ло у Львові курси, що мали 
започаткувати українську 
політехніку (1923), тимча-
совий сенат запропонував 
І. Фещенку-Чопівському 
очолити кафедру металур-
гії. Відтоді вчений регулярно 
приїздив до Львова читати 
лекції. Заняття відбувалися 
в приміщенні Української 
академічної гімназії. Він був 
глибоко переконаний, що 
для незалежної і самостій-

ної держави України потріб-
но багато технічно освічених 
спеціялістів-інженерів.

І. Фещенко-Чопівський 
читав курс металознавства 
на машинному відділі Укра-
їнської таємної політехніки 
у Львові. Співпрацював із 
часописом „Технічні вісті“ — 
друкованим органом УТТ. 
Його співпраця з цим жур-
налом не тільки підняла 
престиж самого журналу, 
а й зробила вагомий внесок 
у створення української на-
уково-технічної термінології 
в галузі металургії і метало-
знавства.

З 1925 року професор 
Фещенко-Чопівський — 
член НТШ, де очолював тех-
нічну комісію. На засіданнях 
товариства доповідав про 
свої розробки й опублікував 
цілу низку наукових статей 
у галузі металознавства, 
читав лекції українською 
мовою.

Після активної боротьби 
за становлення української 
державности та роботи 
в уряді УНР був змушений 
виїхати в Польщу і вже там 
займався науково-педаго-
гічною й інженерною ро-
ботою, проте громадську 
роботу на користь україн-
ського народу він не поли-
шав протягом усього свого 
життя.

З Україною  
в серці

Викладацьку роботу вче-
ний почав у 1922 році з поса-
ди старшого асистента кафе-
дри металургії Варшавської 
політехніки, яку очолював 
професор В. Броневський 
(до 1920 року працював на 
кафедрі технології металів 
Львівської політехніки). Цьо-
го ж року на запрошення 
ректора Гірничо-металур-

гійної академії з Кракова 
створив та очолив кафедру 
металографії та загальної 
металургії. У 1927 році у Вар-
шавській політехніці захис-
тив докторську дисертацію, 
присвячену дослідженням 
проблем дифузії різних 
елементів у залізо, нікель, 
кобальт.

Іван Фещенко-Чо півсь-
кий сформулював заса-
ди теорії дифузії вуглецю 
в залізо й опублікував її 
у вдосконаленому і роз-
ширеному вигляді німець-
кою мовою у Львові. Деякі 
европейські вчені визнали 
помилковим своє трак-
тування цього процесу. 
Так, в архіві НТШ у Львові 
зберігається лист відомого 
металознавця професора 
П. Оберхоффера до І. А. Фе-
щенка-Чопівського, в якому 
він визнав свої помилки 
у поясненні процесів при 
цементації заліза.

Крім цементації сталей, 
він розробив технологічні 
процеси борування і берилі-
зації заліза, нікелю і кобаль-
ту, особливо для магнітних 
сплавів. Запропонував нові 
методи азотування сталей, 
а також покриття поверхонь 
заліза і сталей не тільки ин-
шими металами, але й низ-
кою неметалів.

Паралельно з викладаць-
кою роботою у Кракові зай-
мався інженерною і науко-
во-дослідною діяльністю 
для провідних металургій-
них заводів Польщі. На по-
чатку 30-х років ХХ століття 
Іван Фещенко-Чопівський 
видав у Варшаві цикл нау-
кових праць для оборонних 
підприємств. У 1930 році він 
переходить на посаду керів-
ника дослідницької лабора-
торії Гути „Байльдон“ у Като-
віце і стає постійним радни-
ком польських оборонних 

„Старші покладають надії на
молодих і віддають їм пошану у спадок“

Іван Фещенко-Чопівський
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заводів. У 1932 році його 
обрали членом-кореспон-
дентом Академії технічних 
наук Польщі.

У польський період Іван 
Андріянович розробив нові 
конструкційні марганцеві 
і кремнієві сталі, а також 
нові марки хромонікеле-
вих сталей, які використо-
вувались у товстостінних 
трубах — артилерійських 
системах. Він установив 
оптимальні режими тер-
мічної обробки швидко-
різальних сталей і заміни 
їх на швидкорізальні без-
вольфрамові сталі, запро-
понував дешевшу лігатуру 
для спеціяльних сталей 
та способи їхнього моди-
фікування, працював над 
проблемою підвищення 
якости й надійности котло-
вих сталей.

І .  А .  Фещенко-Чопів -
ський вперше у світовій 
практиці запропонував 
і розробив основи „ке-
рованої металургії“. Це 
започаткувало цілу гаму 
технологій високотемпе-
ратурної термомеханічної 
обробки сталей. Ці високо 
економічні технології ви-
робництва сталі впрова-
джувались у виробництво 
у 70–80 роках ХХ століття. 
Він розробив нові методи 
ударних і втомних випро-
бувань сталей, а також за-
пропонував власні критерії 
якости металів, які базують-
ся на оцінці співвідношення 
твердості та межі плиннос-
ти сталі. В практику оцінки 
якості сталі були впрова-
джені шкали неметалевих 
включень, запропоновані 
І. А. Фещенком-Чопівським.

У той час в Европі інтен-
сивно розвивалась мережа 
залізниць, і вчений приділяв 
увагу покращенню якості 
залізничних рейок із ви-
користанням оптимальних 
режимів. Проводилась та-
кож робота над покращен-
ням якости сталей вільного 
застосування в озброєн-
ні, літаках, автомобілях та 
артилерійських системах. 
Для отримання широкого 
спектра структур і влас-

тивостей сталей вчений 
запропонував двошарове 
охолоджувальне середови-
ще і досліджував залежність 
структури сталі від умов об-
роблення тиском.

Наукова  
спадщина

Публікацію наукових 
праць у галузі металургії 
й економіки України вчений 
почав ще в Києві, працюючи 
під час Першої світової вій-
ни у Військово-промислово-
му комітеті.

На прохання першого 
Президента України Михай-
ла Грушевського, створив 
серію монографій у галузі 
оцінки ресурсного і про-
мислового потенціялу Укра-
їни. Ця серія складалася 
з 4 монографій. Працюючи 
вже в Польщі, він видав ще 
3 монографії цієї серії. Ці 
видання, які мали велике 
значення в той час і знай-
шли практичний відгук, 
не втратили актуальности 
і сьогодні. Вчений не оми-
нув увагою стан промисло-
вости в Галичині, яка була 
потужним родовищем із 
добування газу та нафти. 
На початок ХХ століття ця 
нафтова провінція посіда-
ла четверте місце у світі. 
Це монографічне гроно 
заслуговує на поглиблене 
вивчення з боку вчених-
економістів.

У 30-х роках учений 
І. А. Фещенко-Чопівський 
видав фундаментальний 
3-томний підручник „Ме-
талознавство“, який так 
само пройшов випробу-
вання часом і не втратив 
свого значення не тільки як 
пам’ятник европейського 
металознавства, а й для 
практики (один примір-
ник зберігається у фонді 
НТБ Львівської політех-
ніки польською мовою). 
Таку енциклопедичну мо-
нографію було б нелегко 
створити фаховій установі 
чи великому авторському 
колективу, але професо-
рові це вдалося. Метало-
знавча трилогія отримала 

схвальні відгуки польських 
та провідних европейських 
металознавців.

Характерним для цієї 
монографії є те, що виклада-
ючи погляди на пояснення 
важливих і неоднозначних 
явищ, автор намагається 
розвинути пошук власної 
думки у студента, яка б під-
тверджувалась практичною 
діяльністю. Такий підхід 
виховує у студента відпові-
дальність за вирішення тієї 
чи иншої технічної пробле-
ми. Підручник врахував усі 
сучасні на той час технології, 
описані в европейських та 
американських роботах, що 
давало можливість перед-
бачати напрям їх дальшого 
розвитку.

Спектр наукових інтере-
сів ученого вражає і сьо-
годні. У своїх працях він 
показав теоретично об-
ґрунтовані способи пере-
ходу промислового мета-
лургійного виробництва 
від емпіричних до сучасних 
високопродуктивних тех-
нологій масового виробни-
цтва високоякісних сталей. 
Якщо раніше технологічна 
практика спиралась на 
описові рекомендації, на 
почуття та інтуїцію, то нау-
кове металознавство — 
на знання сутности фізи-
ко-хімічних процесів, які 
відбувалися в певному 
середовищі, часі і  тем-
пературі. Це створювало 
умови для знаходження 
оптимуму у виготовленні 
металопродукції еконо-
мічно і продуктивно, а най-
головніше — дало змогу 
підвищувати якість про-
дукції й підтримувати її на 
стабільному рівні.

У багатьох европейських 
країнах ученого обирали 
членом металургійних то-
вариств. Він очолював де-
легації на багатьох міжна-
родних з’їздах металургів та 
конференціях, зустрічався 
і знайомився з провідними 
вченими-металознавцями, 
професорами Л. Жіллетом, 
А. Портевеном, А. Шательє, 
Е. С. Бейном, В. Гадфільдом 
та иншими.

Результати своїх науко-
вих досліджень професор 
Фещенко-Чопівський пу-
блікував у провідних світо-
вих періодичних виданнях 
у галузі металургії і мета-
лознавства. Загалом він 
видав 218 наукових праць 
польською, німецькою, 
французькою та російською 
мовами. З них українською 
опубліковано 39 праць зде-
більшого у Львові.

Політехніка 
пам’ятає

У березні 1945 року 
в місті Катовіце (Польща) 
Івана Андріяновича зааре-
штували органи НКВД, ви-
везли до Києва і засудили на 
10 років позбавлення волі 
у північних таборах ГУЛАГУ. 
2 вересня 1952 року після 
тривалої хвороби на 68-році 
життя він помер у таборі 
Абезь.

У вересні 2002 року 
у Львівській політехніці 
відбулася конференція, 
присвячена 50-річчю з дня 
трагічної загибелі профе-
сора Фещенка-Чопівського. 
У вестиб’юлі навчального 
корпусу № 10 було вста-
новлено пам’ятну дошку. 
На відкритті були присутні 
внуки вченого Юрій і Пет-
ро. Наведений на початку 
епіграф Іван Андріянович 
написав під час ув’язнення 
у таборі як заповіт молоді 
в щоденник тоді ще зо-
всім юного політичного 
в’язня ГУЛАГУ, а нині ак-
тора драматичного театру 
ім. М. Заньковецької на-
родного артиста України 
Олександра Гринька.

В 1993 році, за заявою 
доньки загиблого професо-
ра Ірини Чопівської-Богун, 
Генеральна прокуратура 
України реабілітувала вче-
ного.

Григорій ПОНЕДІЛОК, 
Борис РИЛЬНІКОВ, 
доценти кафедри  

інженерного  
матеріялознавства  

та прикладної фізики 
Львівської політехніки
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наш календар
27 вересня ― Всесвітній день 
туризму. 
30 вересня — Всеукраїнський день 
бібліотек.
1 жовтня — Міжнародний день 
людей похилого віку.
1 жовтня — Міжнародний день 
музики.

Пам’ятні дати
27.09.1893 — у м. Джерсі-Сіті (США) 
почав виходити перший україно-
мовний часопис „Свобода“.
27.09.1892 — народився Михайло 
Кравчук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло 
Стельмах, український письмен-
ник.
28.09.1929 — народився Дмитро 
Павличко, український поет, гро-
мадсько-політичний діяч.
28.09.1956 — помер Остап Вишня, 
видатний український письмен-
ник-сатирик.
29.09.1845 — народився Iван 
Тобiлевич (Карпенко-Карий), ви-
датний український драматург.
29.09.1866 — народився Михайло 
Грушевський, видатний iсторик, 
письменник, голова Української 
Центральної Ради.
29.09.1901 — народився Енріко 
Фермі, італійський фізик, один 
із основоположників ядерної та 
нейтронної фізики, лавреат Нобе-
лівської премії.
29.09.1902 — помер Еміль Золя, 
французький письменник.
30.09.1841 — народився Ми-
хайло Драгоманов, український 
публiцист, iсторик, економiст, гро-
мадський дiяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка об-
рали гетьманом Правобережної 
України.
1.10.1727 — гетьманом України об-
рали Данила Апостола.
1.10.1869 — у Відні видали першу в 
світі поштову листівку.
1.10.1897 — народився Валер’ян 
Полi щук, український письменник.
1.10.1946 — Міжнародний військо-
вий трибунал у Нюрнберзі засудив 
до страти Ґеринга, Ріббентропа, 
Кейтеля, Кальтенбруннера та ще 
вісім керівників Райху.
2.10.1906 — народився Іван Ба-
гряний, український письменник, 
автор романів „Тигролови“, „Сад 
Гетсиманський“, „Вогненне коло“.
2.10.1990 — розпочалося політичне 
п’ятнадцятидобове голодування 
українських студентiв на Майданi 
Незалежности в Києвi.
3.10.1881 — народився Михайло  
Возняк, український лiтературо зна-
вець, iсторик лiтератури.
3.10.1938 — помер Віктор Косенко, 
український композитор, піяніст.

з архіву пам’яти

у минулому числі „аудиторії“ в матеріялі „Кривавий золотий вересень“ 
серед спогадів очевидців про перші дні другої світової війни ми подали 

й уривки зі щоденника молодої випускниці учительської семінарії Ольги 
долгун зі Сокаля. докладніше ознайомлення з рукописом спонукало нас 
продовжити його публікацію, бо в особистих записах дівчини зафіксовані 
надзвичайно цікаві моменти, які не лише констатують події, але й відо-
бражають ставлення до них тогочасної молодої української інтеліґенції

Друга світова очима українки
Напередодні
„Неділя,  27  серпня 

1939 р.
…З’їзд УНДО виніс ре-

золюції, щоби всі українці 
в так важних хвилинах за-
держали рівновагу духа. 
Не піддались жадним 
підшептам ні версіям, які 
ширять чужі держави, які 
хочуть ужити української 
справи для здійснення 
своїх цілей, не маючи на 
меті для українців най-
меншого добра. Накли-
кає УНДО всіх до праці на 
своїх ділянках. Молодь 
переважно нехай задержить рівновагу 
і зашанує свої сили на рішаючі дні, коли 
потребувати їх буде Вітчизна до виборен-
ня її незалежности“.

„Середа, 30 серпня 1939 р.
…В днях цих перерішується справа 

мира чи війни. Шораз частійші інци-
денти на польсько-німецькій границі. 
Німеччина замкнула свої границі з Поль-
щею, Францією, Югославією, Швецією, 
Голландією, Литвою. В гострій тій ситу-
ації міняються німецький і британський 
уряди щодня новими нотами, пробуючи 
оминути ще війну. Оба, одначе, стоять 
вперто при своїх домаганнях. Випові-
дження війни може прийти кождої 
години. Оголошеннями, порозвішувани-
ми в цілій Польщі, оголошено загальну 
мобілізацію від 20 до 40 літ, хто має білі 
карти мобілізаційні. Мобілізація ця по-
чинається з днем 31 серпня“.

„Четвер, 31 серпня 1939 р.
…З цікавости була я нині рано з Ма-

рушкою на стації. Перед стацією застали 
ми повно фір, в стаційнім будинку і на 
пероні повно мущин в молодім і серед-
нім віку, а також багато жінок з дітьми, 
які прибули прощати своїх чоловіків 
і братів. Плакали вони і заводили. Мо-
білізовані, були це наші люди зі сіл, 

були і мазури і ріжні поляки-інтеліґенти 
з ранґами офіцерів, подофіцерів, под-
хоронжих і т. п. Від’їздило також кілька 
осіб із української інтеліґенції. Самого 
приїзду поїзду я не бачила, бо мусила 
вертати відчиняти склеп (не маючи учи-
тельської праці, Ольга працювала про-
давчинею у магазині свого майбутньо-
го чоловіка Романа Гринюка, який у той 
час сидів у польській в’язниці — Я. В.), 
але оповідала мені пізніше Маруся, 
що поїзд спізнився на п’ять квадрансів, 
а як приїхав, то зчинився страшний рух. 
Маси мобілізованих входили до вагонів, 
а жінки зчинили такий плач і вереск, що 
годі було слухати…

…До склепу приходили молоді хлоп-
ці, які мали вже завтра від’їздити, і ку-
пували собі дещо на дорогу. Вони мали 
від’їздити і не знали, чого мають ся бити, 
кого боронити? Чого їх беруть, прецінь 
ними не доробляться. Завважувалась 
дезорієнтованість. Ануж межи німець-
ким військом є українські січовики, то 
як брат проти брата має виступати? 
Прощалися з вірою і постановою, що 
будуть старатись робити як найкраще, 
шанувати сил, щоб використати ще 
й повірену їм зброю. Просили за них 
не забувати…“.

Із щоденника Ольги Долгун зі Сокаля
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО

Далі буде.

[•] Сокаль, серпень 1939-го. Вони ще не знають, що буде 
завтра…
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Початок у ч. 26.
Збережено мову і правопис оригіналу.
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видатна українка

„Соломія Крушельницька у світовій культурі: 
слідами нащадків“

Під такою назвою у Львівській по-
літехніці відбулася ювілейна ака-

демія, присвячена 140-й річниці від 
дня народження видатної оперної 
співачки кінця XIX — початку першої 
половини XX сторіччя. Імпреза відбу-
лася у межах програми заходів Мініс-
терства культури України.

Данина пам’яти визначної 
оперної співачки

Ювілейну академію зініціював Між-
народний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діяспорою Львівської політех-
ніки спільно з Музично-меморіяльним 
музеєм Соломії Крушельницької у Львові 
та Конґресом українців Естонії. Академія 
розпочалася з покладання квітів на моги-
лу С. Крушельницької на Личаківському 
цвинтарі, в якому взяли участь представ-
ники обласної виконавчої і законодавчої 
влади, Львівської опери, Політехніки, сту-
денти Львівської національної музичної 
академії ім. М. Лисенка, учні Львівської 
музичної школи-інтернату ім. С. Кру-
шельницької, інтеліґенція і громадськість 
міста, родичі видатної співачки, солісти 
Галицького камерного хору.

Збереження пам’яти  
нащадків роду по духу

Цього ж дня у фойє головного кор-
пусу Львівської політехніки відбулося 
відкриття виставки художніх творів на-
щадків роду славетної співачки (з нею 
можна ознайомитися у 226-й авдиторії 
головного корпусу). Як відзначила 
директор МІОК Ірина Ключковська, 
відкриваючи виставку, „ця подія має 
велике символічне значення: не тільки 
нащадки роду по крови, а й нащадки по 
духу зберігають народну пам’ять про 
видатних людей нашого минулого…“. 
Запрошені до слова поділися своїми 
роздумами про оперну співачку світо-
вого значення і її талановиту родину, 
висловили своє враження і захоплен-
ня від виставки, на якій представлені 
роботи юної Софійки Мацько, Мирос-
лави Латик, внука Мирослава Скорика 
Дем’яна Перетятка та династії худож-
ників Любові, Олега й Андрія Вачкових.

Святкову атмосферу гармонійно 
доповнив камерний оркестр „Поліфо-
нія“ Львівської політехніки (художній 
керівник — лавреат Всеукраїнського 
конкурсу дириґентів Назарій Яцків).

„Митцю не треба  
нагород, його судьба  

нагородила…“

Цими словами відомої української 
поетеси Ліни Костенко Ірина Ключков-
ська розпочала ювілейну академію, 
яка проходила в актовій залі Львів-
ської політехніки. Її відкрив ректор 
Львівської політехніки професор Юрій 
Бобало. Він, зокрема, відзначив, „що 
українська культура подарувала світові 
багато яскравих імен, серед них — зір-
ка оперної сцени Соломія Крушель-
ницька,... тож закономірно, що такий 
захід відбувається саме в стінах нашого 
університету, адже Львівська політех-
ніка зберігає традиції виховання гар-
монійно розвиненої молодої людини 
з її багатим творчим і професійним по-
тенціялом та сучасним гуманістичним 
світоглядом“.

Загалом ювілейна академія була 
з трьох частин. У першій — учасників 
академії і нащадків славетної оперної 
співачки привітали представники вла-
ди, член Міжнародної спілки музичних 
діячів міжреґіонального Шаляпін-
ського центру, режисер Українського 
музичного салону в Москві Віра Фе-
дорченко, голова Конґресу українців 
Естонії Віра Коник та инші.

Друга її частина, яку провела спів-
робітник МІОК Наталя Гумницька, була 
присвячена життю і творчості Соломії 
Крушельницької. Зі своїми ґрунтовни-
ми спогадами про видатну родичку 
виступили перекладач, письменник, 
поет і науковець Андрій Содомора, 
старший науковий співробітник Ін-

ституту фольклористики та етнографії 
ім. М. Рильського НАН України, заслу-
жений діяч мистецтв Богдана Фільц 
та її племінниця, музикознавець, 
викладач-методист Львівської дитя-
чої державної школи мистецтв № 10 
Лідія Гусар.

Завершилася імпреза концертом 
„Нащадки роду Соломії Крушельниць-
кої — Соломії Крушельницькій“ під 
орудою завідувача літературно-драма-
тичного відділу Львівської опери Надії 
Труш, на якому, серед инших видатних 
солістів Львова, родичка видатної спі-
вачки Яніка Сілламаа виконала дві арії 
з опери Лисенка „Наталка Полтавка“ 
і чотири власні твори.

Святкування з нагоди 140-річчя Со-
ломії Крушельницької тривало й два 
наступних дні: у Львівській опері та 
Музично-меморіяльному музеї Соло-
мії Крушельницької. Учасники академії 
прослухали оперу „Мадам Батерфляй“, 
насолодилися балетом „Повернення 
Батерфляй“, концертом вокальних 
творів із репертуару Соломії Крушель-
ницької, ознайомилися з виставкою 
„Скарби Соломіїного дому“ тощо.

— Такі ювілеї є добрим нагадуван-
ням про нашу гідність, — відзначила 
Ірина Ключковська,— адже ім’я Соло-
мії Крушельницької стало справжнім 
брендом української культури в усьо-
му світі ще на початку минулого століт-
тя. Вона зуміла розповісти світові про 
Україну набагато більше, аніж десятки 
політиків і дипломатів. Сьогодні нам 
бракує такого голосу, який би заявив 
про нашу державу так переконливо.

Катерина ГРЕЧИН
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презентації

Розтаємничення минулого

Центр досліджень ви-
звольного руху та 

Видавничий дім „Києво-
Могилянська академія“ 
15 вересня в межах ХІХ Фо-
руму видавців організува-
ли „Дискусію про війну 
і політику в минулому та 
про пам’ять і політику сьо-
годні“ довкола книги Воло-
димира В’ятровича „Друга 
польсько-українська війна. 
1942 – 1947“ (нове доповне-
не видання).

Відомі науковці обго-
ворювали актуальне до-
слідження історика в кон-
тексті  минулих 
і сучасних поль-
сько-українських 
відносин. Книга 
розповідає про 
малодослідже-
ну сторінку істо-
рії — польсько-
українську війну 
1942 – 1947 років. 
На базі широкого 
кола архівних до-
кументів (зокре-

ма й раніше недоступних), 
автор розглядає причини, 
перебіг та наслідки довго-
тривалого конфлікту між 
українцями та поляками на 
теренах сучасних Західної 
України та Східної Польщі. 
Також демонструє вплив 
політичних процесів на роз-
виток військових дій, спро-
би налагодження співпраці 
між українцями і поляками 
під час і після Другої світо-
вої війни. Окрему увагу 
в книжці приділено ролі 
і місцю цієї війни в пам’яті 
обох народів.

За рік після першого 
видання книги, 

яка викликала 
жваву наукову 
та публіцистич-
ну дискусію, іс-
торик доповнив 
видання нови-
ми напрацюван-
нями. Зокрема 
додав більше 
інформації про 
події 1942 року 
на Холмщині, які 

стали початком польсько-
української війни, додаткові 
факти протистояння, які 
вилилися в селянську війну 
на Волині, та суттєво роз-
ширив останній розділ про 
роль ЗМІ у висвітленні цього 
конфлікту й „таблоїдизацію“ 
історії.

Також на Форумі історик 
презентував нову книгу „Іс-
торія з грифом „Секретно“. 
Нові сюжети“. За перше ви-
дання серії автор отримав 
премію ім. Василя Стуса, 

а тижневик „Коментарі“ 
назвав працю бестселером 
листопада 2011 року.

Непересічні історії життя 
простих людей і лідерів під-
пілля, виклики, які стояли 
перед солдатами і гене-
ралами, історія зароджен-
ня одного з найвідоміших 
українських політичних про-
єктів ХХ століття — ОУН та 
багато цікавого ввійшло до 
нового видання.

Наталія ПАВЛИШИН

інтелектуальний дискурс

На перехресті літератури та історії

Обговорення „Музей 
відкритих секретів. 

Діялог на перехресті літе-
ратури та історії“ Оксани 
Забужко та Володимира 
В’ятровича зібрало понад 
сотню глядачів у форумні 
дні в стінах Музею „Тюрма 
на Лонцького“.

Основою обговорення 
стало питання, наскільки 
письменник повинен бути 
істориком, а історик пись-
менником і яке місце лі-
тератури в історії та історії 
в літературі.

— Моторошна енерге-
тика цих стін, де в підвалах 
досі чути задавнений запах 
крові, змушує серйозно 
ставитися до цієї теми і за-

дає инший рівень відпо-
відальності: бо говориш не 
просто до сучасників. Люди, 
котрі мордувалися в цих 
стінах, змушують бути від-
повідальним перед їхньою 
пам’яттю, — поділилася 
своїми враженнями Оксана 
Забужко.

Письменниця та історик 
в обговоренні зійшлися на 
тому, що нам бракує історії, 
написаної як академічно, 
так і зафіксованої в літера-
турі.

— Минуле століття ли-
шило нас без власного іс-
торичного наративу: ми 
не маємо історії України, 
написаної з точки зору укра-
їнських інтересів. Склалося 
так, що щоразу списуємо 

свою історію від сусідських 
наративів (польського, ра-
дянського та ин.), де укра-
їнці були маргінальною 
частиною. Проблема, що 

дослідження та вивчення 
„білих плям“ у нашій держа-
ві почалося лише на початку 
цього століття: ми найгірше 
з усіх европейських народів 
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діялоги

Задля консолідації українства
У рамках Форуму видавців 15 ве-

ресня відбулася розмова учасни-
ків Ініціятивної групи „Першого груд-
ня“ на тему „Що означає сьогодні для 
нас вільне слово та вільний вибір?“.

У своєму виступі віце-ректор Укра-
їнського католицького університету, 
політв’язень, дисидент Мирослав 
Маринович закликав усіх виконати 
свій громадянський обов’язок — про-
голосувати на виборах (28 жовтня), 
бути активними, переконувати друзів, 
знайомих, що ніхто не повинен знех-
тувати своїм правом.

Про політику говорив і Герой Украї-
ни, політик та історик Ігор Юхновський, 
зауваживши, що зараз будуємо держа-
ву, не маючи належного досвіду дер-
жавотворчих процесів. Тому мусимо 
з усією серйозністю та відповідальніс-
тю поставитися до цієї справи.

Політичної теми стосувалися й 
обговорення під час засідання Ре ґіо-
нального круглого столу, який від бувся 
21 вересня, де зібралися представники 
восьми західних областей. На засіданні 
обговорювали теми політики, еконо-
міки, духовности та инші. Зокрема, 
торкнулися причин падіння довіри 
людей до влади в державі; питань 
про підходи та принципи нової по-
літики, яка б виражала інтереси гро-
мадян і суспільних груп; обговорили, 
як уникнути зростання протистояння 
в громадському житті країни; яка має 
бути модель національної пам’яти 
в Україні. Окремо торкнулися теми 
розвитку освіти в нашій державі.

Під час обговорень учасники під-
готували декілька рішень щодо сус-
пільно-політичної ситуації: має бути 
чітка процедура і культура розв’язання 
протиріч в Україні, незалежно від того, 
входимо чи не входимо в Европу; 
українське має бути конкурентоспро-
можне; слід усвідомити причини 
протистояння і шукати вирішення цієї 
проблеми та багато иншого. Також 
ухвалили ряд рішень щодо покращень 
у сфері освіти та науки: наука має бути 
як обов’язковий атрибут університету, 
кожен викладач — науковець; вища 
школа — автономна; треба запрова-
дити міжнародні норми оцінювання 
наукових та освітніх кадрів, проводити 
незалежне оцінювання знань студен-
тів; освіта має тісніше співпрацювати 
з прикладною наукою; вища школа 
не повинна гнучко модифікуватися до 

потреб ринку. Також запропонували 
створити освітню вісь Могилянка —
Осторог  — Львів.

— Ініціятива „Першого грудня“ має 
намір створити стрижень розвитку 
держави у головних її напрямах. Ви-
нісши на обговорення нагальні теми 
сьогодення, відстежуватимемо, чи ці 
ідеї будуть загальноприйняті в наро-
ді, — сказав Ігор Юхновський. — У ро-
боті ініціятиви буде збережено прин-
цип — „Україна як незалежна держава 
виникла в результаті національного 
самовизначення української нації“.

За результатами реґіонального 
круглого столу у Львові підготували 
резолюцію з відповідними ідеями, 
яку згодом оприлюднять в інтернеті 
та друкованих виданнях.

Наталія ПАВЛИШИН

проартикулювали свою істо-
рію,— наголосила авторка.

На думку дискурсантів, 
у пошуку історичної правди 
Україна не самотня. Ни-
нішня епоха — це епоха 
занепаду: всюди говорять 
про історичний фінал і по-
требу озиратися назад та 
підбивати підсумки. Тому 
така затребуваність пере-
гляду історії є у всіх народів 
без винятку. Особливо це 
помітно, якщо подивитися 
на списки бестселерів — це 
історичні романи, які при-
водять до перегляду ролі 
письменника як історика.

Володимир В’ятрович 
зауважив, що українська іс-
торіографія в особі Оксани 
Забужко втратила великого 
історика:

— Ця письменниця має 
велике бажання докопу-
ватись до глибин, чого, на 
жаль, часто бракує бага-
тьом українським істори-
кам, які люблять поверхне-
во збирати факти. Я бачив, 
як, пишучи роман „Му-
зей покинутих секретів“, 
вона працювала в архіві, як 
спілкувалася з ветеранами 
УПА — це величезна робота 
історика. Їй вдалося відтво-

рити атмосферу та історичні 
обставини надзвичайно 
точно.

В Україні хвиля популяр-
ности історичних романів 
триває, зазначив науко-
вець, назвавши найнові-
ші — „Музей покинутих 
секретів“, „Залишенець“ 
Василя Шкляра, „Червоний“ 
Андрія Кокотюхи та „Танго 
смерті“ Юрія Винничука. 
Володимир В’ятрович пере-
конаний, що письменники 
значно глибше реконструю-
ють людську свідомість, 
тому якісний літературний 
твір формує якісніше уяв-

лення про минуле, ніж іс-
торичний.

Підсумком обговорення 
стала думка, що лише тепер 
відбувається написання іс-
торії України і створюється 
ґрунт для усвідомлення, 
чим було минуле століття 
для нашої держави. Історія 
для того й існує, щоб її пе-
реписувати, бо кожен факт, 
віднайдений у сьогоденні, 
змінює сприйняття минуло-
го. А заборона переписува-
ти історію — це „проблема 
клінічно хворих народів“.

Наталія ПАВЛИШИН
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історія одного студента

Спільнота, яка зближує з Господом
Центр студентського капеланства 

об’єднує довкола себе студентську 
молодь, яка активно долучається до 
діяльности спільноти. Про свою доро-
гу й усвідомлення присутності Господа 
в повсякденні ділиться четвертокурс-
ник ІХХТ Львівської політехніки, голова 
Студентської ради Центру студентського 
капеланства Богдан Чеканський:

— Кожен свідомий християнин по-
стійно шукає Бога у своєму повсякденному 
житті, прагне зустрічі з Ним.

Перше знайомство з капеланством 
у мене відбулося 1 вересня перед свят-
ковим посвяченням у Політехніці, коли 
з мамою зайшов у третій гуртожиток 
довідатися про поселення. Власне там 
я і побачив інформаційний стенд спіль-
ноти. Мене приємно вразило те, що 
в університеті є релігійна організація, 
тоді я зрозумів, що Бог перебуває зі 
мною й тут. Правда, до самого СКУМу 
я прийшов аж у травні.

Після пар часто ходив до церкви Юра, 
не надто цікавлячись знайомством, що 
відбулося у вересні. Хотів піти на освя-
чення храму Олексія, але тоді в мене був 
модуль, а опісля чотири місяці „не було 
нагоди“ туди ступити. Напевно, Бог дав 
мені можливість порівняти життя звичай-
ного студента та життя в спільноті, щоб, 
потрапивши сюди, я вже до закінчення 
університету не шукав нічого кращого.

У січні отець Богдан Грушевський 
ходив з Йорданською водою в нашому 
гуртожитку. Під час відвідин він роз-
давав брошурки про тематичні зустрічі. 
І зрештою я не пропустив жодного обго-
ворення. Я прислуговую в храмі вдома, 
то почав і тут, тож уже третій навчальний 
рік паламарюю у храмі св. Олексія За-
рицького. Мені подобається бути інстру-

ментом у Божих руках і жертвувати Йому 
свій вільний час, адже це найменше, що 
можу зробити.

У капеланстві відчуваєш, що живеш 
і постійно відчуваєш Божу присутність: на 
Літурґії, забавах, вечорницях, реколекціях, 
прощах, таборах, тощо. Воно є для мене 
друга домівка, а капелани та студенти — 
велика, дружня родина. Тут дозрів мій сві-
тогляд, обшліфувавшись об слова наших 
душпастирів, які завжди готові вислухати 
і підтримати доброю порадою в нелегкі 
моменти. Капеланство дарує кожному 
студенту світло віри, надії та любови, яке 
так важко побачити в цьому світі.

Найкраща „агітація“ студентів — це 
приклад власного життя. Остаточний 
вибір залишається за людиною. Крім 
цього, в кожному гуртожитку є стенди 
спільноти, за допомогою яких ми по-
відомляємо студентів про наші заходи.

У спільноті я відчуваю себе потрібним, 
передовсім Богові. Тут я глибше з Ним 
запізнався і відчув, як Він мене веде в по-
всякденному житті.„Прийдіть до мене всі 
втомлені й обтяжені. Я заспокою вас“, — 
каже Ісус у Святому Письмі. Власне ці 
Його слова допомагають долати труднощі 
в житті, навчанні, праці, бо розумієш, що 
ти не сам це все робиш, тобі допомагає 
Господь — „без Бога ні кроку до порога“.

Ісус хоче, щоб ми довірили Йому всі 
свої проблеми, свої радощі, невдачі та 
перемоги. До кожного Він промовляє 
по-різному, наше завдання — почути 
Його поклик, зрозуміти та виконати 
Його волю. Світ — це велика майстерня, 
а ми — інструменти у Божих руках. Чи 
дозволимо себе „використати“ і будемо 
справним інструментом та виконаємо 
своє покликання — рішення за нами.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

коротко

у Національному музеї-меморіялі 
„Тюрма на Лонцького“ 28 ве-
ресня відкриється експозиція 
„Кожен має право знати свої 
права“. Вона діятиме в межах 
Всеукраїнської освітньої програми 
„Розуміємо права людини“, яка 
є своєрідним майданчиком для 
дискусій, навчання та дій, спрямо-
ваних на підтримку та захист прав 
людини. Виставка формується 
із 30 панелей, що містять стислі 
тексти та візуальну інформацію 
про цінності, принципи та окремі 
аспекти прав людини.

минулого тижня у Львівській 
обласній раді відбулася нарада 
щодо завершення ремонтно-
реставраційних робіт у музеї 
національно-визвольних змагань 
у Львові. Під час наради повідо-
мили, що у 2012 році на завер-
шення ремонтно-реставраційних 
робіт ЛОР виділила 500 тис. грн. 
та 750 тис. грн. на відселення 
мешканців із будинку музею. 
Окрім цього, майже 150 тис. грн. 
заклали на виготовлення про-
єктно-кошторисної документації 
ще одного об’єкта в цьому 
комплексі — криївки, а також для 
благоустрою площі перед музеєм. 
Відкриття музею планують на 
свято Покрови — 14 жовтня.

23 вересня представники На-
ціонального реєстру рекордів 
україни та Книги рекордів україни 
зафіксували новий рекорд — най-
більший в україні орнаменталь-
ний розпис ручної роботи. Кали-
ново-квітковий фриз завдовжки 
120 м та завширшки близько 
80 см прикрасив паркан у селищі 
Петриківка на Дніпропетровщи-
ні. Роботу здійснили тридцять 
професійних митців та більше 
ста вихованців місцевого центру 
дитячої творчости, петриківської 
художньої школи та спеціялізова-
ного профтехучилища.

На території Центру творчости ді-
тей та юнацтва Галичини в парку 
„Погулянка“ 22 – 24 вересня 
пройшов VІ Фестиваль активно-
го туризму і дозвілля „манівці: 
motion promotion“, присвячений 
Всесвітньому дню туризму. Го-
ловною метою заходу є залучен-
ня дітей, молоді та дорослих до 
активного та здорового способу 
життя.

За матеріялами інформаґенцій
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коротко

у галереї мО „дзиґа“ 21 — 26 ве-
ресня експоновано мандрівну 
виставку „місця майбутньої 
спадщини“. Були представлені 
п’ять проєктів: „Агора“ (винахід 
публічного простору), „Палімп-
сест“ (бібліотека як місце тілес-
ного досвіду), „Циркуляції I – IV“ 
(читання бібліотечного нарати-
ву — між вимислом і дійсністю), 
„Після Аури“ (мандрівка двох 
крісел), „Au|Ra“ (дослідження 
простору свободи). Мета захо-
ду — перейти від ідеї застиглої 
спадщини до ідеї спадщини 
динамічної.

З нагоди 170-річчя будівлі Наці-
онального академічного укра-
їнського драматичного театру 
ім. М. Заньковецької відбудеться 
міжнародна конференція. Назва 
конференції — „Будівля театру 
Скарбка (Скарбека): пам’ятка 
австрійського, польського та 
українського народів“. 1 жовтня 
провідні спеціялісти з України, 
Польщі та Німеччини говорити-
муть про архітектуру будівлі, пер-
спективи її відновлення, історичні 
аспекти та соціяльно-культурну 
роль. Крім цього, дирекція, адмі-
ністрація та творчий склад театру 
хочуть здійснити благоустрій 
території в с. Заклад, на якій 
раніше стояла родинна каплиця 
Скарбків.

За матеріялами інформаґенцій

музичний ювілей

Подорож „Стареньким трамваєм“  
у „Сад ангельських пісень“

Той, що народився на сцені, му-
сить на ній святкувати і свою кру-

глу дату: 20-ліття вокальної формації 
„Піккардійська терція“ було сценічно-
пісенне двічі — у Вінниці та Львові. 
29 вересня на них чекає ще сцена 
й публіка Національного палацу мис-
тецтв України у Києві.

Найкращий подарунок для юві-
лярів — повні зали. Це стимулює до 
нової творчости і, як наслідок — но-
вих подарунків для меломанів — 
альбомів. До святкування, ідеї для 
якого з’являлись ще два роки тому, 
піккардійці підготувалися ґрунтов-
но — музиканти випустили одразу три 
альбоми. Перший — mp3-збірка всіх 

десяти альбомів гурту, ввійшли сюди 
й три перші, які на сьогодні є раритети, 
оскільки всередині 1990-х виходили 
на авдіокасетах. У другому альбомі 
відомі українські артисти у власній 
манері переспівали пісні з репертуа-
ру піккардійців, до того ж деякі хіти 
переспівано в кількох інтерпретаціях. 
А третій альбом — ексклюзивна, по-
дарункова, подвійна вінілова платівка 
„20 пісень за 20 років“. Це оновлені 
переспіви 20 улюблених пісень самих 
учасників акапельного гурту.

Але живе виконання все ж за-
лишається незамінне. Дві години 
музико-співу, в якому гармонійно 
поєдналися поп, рок, блюз, класика 
(хлопці опанували все, що надається 

до вокальної інтерпретації) розкрива-
ли історію групи. Концертна програма 
формувалася з трьох частин: популяр-
них пісень піккардійців, абсолютно 
нових композицій — основи остан-
нього альбому, та хітів у виконанні 
инших солістів-друзів — Павла Таба-
кова, Павла Гудімова, Олега Лихача, 
Лілії Ваврін, гурту „Орфей“, Юрка 
Журавля із „Ot Vinta“, Олега Собчука 
із „С.К.А.Й“… Німецький акапельний 
гурт Terzinfarkt, Руслана, Марічка 
Бурмака й Тарас Чубай приєднаються 
у Києві.

Після виборів, якщо їх країна пере-
живе нормально, у планах піккардійців 
здійснити концертний тур рештою міст 
України.

високі ноти

Він, вона і телефон
Минулої п’ятниці Перший україн-

ський театр для дітей і юнацтва 
запропонував глядачам незвичний ве-
чір — трохи сумовито-осінньої музики 
Шуберта й Бріттена у виконанні струн-
ного квартету „Фенікс“ і півгодинну 
оперну виставу.

У коханні третій завжди зайвий, на-
віть якщо це звичайнісінький телефон. 
Американський композитор і лібретист 
італійського походження Джан Карло 
Менотті у своїй комічній опері на одну 
дію „Телефон, або Кохання утрьох“ по-
казує це більш, ніж промовисто.

— Ми обрали саме цей твір, оскіль-
ки, по-перше, його планував виконати 
зі своїми студентами сам Ігор Кушплер 
(пам’яті цього народного артиста Украї-
ни, який загинув цього року, і присвяче-
но постановку) і, по-друге, тема є дуже 
актуальна — в сучасному світі телефони, 
інтернет нерідко повністю відволікають 
людину від комунікації, живого та повно-
цінного спілкування, — пояснює керів-
ник проєкту, випускник ІХХТ Львівської 
політехніки Микола Солод. — Обидвоє 
виконавців (Ганна Носова і Руслан Скоро-
літній) є вихованцями Ігора Федоровича. 
Режисера, дириґента та оркестрантів 
я знайшов та зібрав через знайомства. 
Підготовка до вистави тривала ще 
з червня, солісти ретельно працювали 
над особливостями партій та англійської 
мови. Для оркестрантів робота також не 
виявилась легка, адже твір є короткий, 
але вимагає хорошої підготовки та ува-
ги — все ж це музика ХХ століття. Оркестр 
„Agitato“, в якому четверо студентів та 
аспірантів Політехніки, збирався вперше 
і музикантам потрібен був час, щоб зі-
гратись і добре відчувати одне одного.

Щодо планів, то в Миколи Солода 
є дуже багато цікавих задумів стосовно 
наступних постановок, як у жанрі мініа-
тюри, так і більш масштабних музично-
драматичних творів, які призабуті або ж 
їх узагалі не виконують у Львові.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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Ars longa, vita brevis — 
мистецтво вічне, жит-

тя коротке. А все ж життя 
може спробувати вчитися 
у мистецтва, як наблизи-
тися до вічности! Однією 
з частин Мистецтва є Му-
зика — диво, яке твориться 
за допомогою всього лиш 
7 нот. У тому, що вона при-
четна до вічности і чому 
так, переконатися доволі 
просто. Існує багато науко-
вих досліджень про вплив 
звуків і мелодій на люди-
ну, її мислення, таланти, 
психіку.

Музикотерапія
Не таємниця, що Музи-

ка значним чином формує 
особистість, а особистість 
творить історію через по-
літику, науку і те ж саме 
мистецтво. Такий собі енер-
гетично-мистецький коло-
обіг, що триває століттями. 
Тому нам, мешканцям ХХІ 
віку, варто задуматися, яку 
музику „споживати“, аби 
збадьоритися чи заспо-
коїти нерви, зосередитися 
на науці чи налаштуватися 
на творчість, підвищити 
розумові здібності, а відтак 
своїм життям торкнутися 
вічности.

Вчені зазначають, що 
якісна і корисна для люд-
ського організму музика 
має творитися з періо-

дично повторюваних зву-
кових елементів (висо-
ко- і низькочастотних), бо 
музичні періоди подібні 
до біоритмічних і можуть 
їх внормовувати. Напри-
клад ,  один дихальний 
цикл (вдих-видих) зазви-
чай відповідає чотирьом 
ударам серця. Зважаючи 
на те, яка музика лунає, 
наш організм сповільнює 
або пришвидшує біоритми 
серця, судин тощо і від-
повідно розслабляється 
або збадьорюється. Екс-
перименти вчених довели, 
що виконання і прослухо-
вування музичних творів 
(особливо „живе“) гармо-
нізує і збалансовує взаємо-
дію окремих ділянок мозку 
і всебічно сприяє розвитку. 
В Европі та США, поступово 
і в нашій країні, слідом за 
результатами досліджень 
з’явився термін „музико-
терапія“. Музикотерапевти 
відзначають, що для кож-
ного конкретного пацієнта 
треба підбирати індивіду-
альні мелодії, а є й „мело-
дії-цілителі“ для певного 
психологічного стану або 
навіть захворювання.
• Для поліпшення на ст-
рою радять слухати „Рондо 
в турецькому стилі“ В. А. Мо-
царта, „Хабанеру“ з опери 
Ж. Бізе „Кармен“ або „Трі-
умфальний марш“ з „Аїди“ 
Дж. Верді.
• Творчий імпульс стиму-
люють „Болеро“ М. Равеля, 
„Турецький марш“ В. А. Мо-
царта, „Танець з шаблями“ 
з балету „Гаяне“ А. Хача-
туряна.

• Сонливість проженуть 
твори А. Вівальді, серена-
ди Ф. Шуберта, „Ранок“ 
Р. Штрауса, „Ранковий на-
стрій“ Е. Ґріга, симфоніч-
ний ескіз „Море“ К. Дебюс-
сі, „Пробудження птахів“ 
О. Мессіана.
• При порушені сну допо-
можуть „П’єси“ П. Чайков-
ського, „Мелодія“ К. Глюка, 
„Мрії“ Р. Шумана та „Сум-
ний вальс“ Яна Сібеліуса.

• При перевтомі варто 
ввімкнути Елвіса Преслі, 
Луї Армстронґа або Дюка 
Веллінґтона.
• „Вальс квітів“ П. Чайков-
ського та музика В. А. Мо-
цар та, „Гуморески“ А. Двор-
жака та Дж. Гершвіна, „Вес-
няна пісня“ Ф. Мендель-
сона, сюїта „Маскарад“ 
А. Хачатуряна, „Угорські 
рапсодії“ Ф. Ліста — „музи-
котаблетки“ від головного 
болю, що виникає внаслі-
док емоційного перенапру-
ження.

Музика Вольфґанґа Ама-
дея Моцарта мобілізує мож-
ли вості людського мозку. 
Такий позитивний ефект 
пояснюється тим, що му-
зичні твори цього компо-
зитора витримують 30-се-
кундний інтервал „голос-
но — тихо“, а він точно від-
повідає характеру біотоків 
головного мозку людини. 
Ще мелодії Моцарта до-
поможуть подолати душев-
ні проблеми, поліпшать 
слух і красномовність. Під 
барокові твори Вівальді, 
Кореллі, Скарлатті, Баха 
вчені радять вивчати іно-
земну мову.

Рецепту „нотних“ 
ліків нема

Попри те, що спеціяль-
ного навчального курсу, 
який би вивчав вплив музи-
ки на людину, у Львівській 
національній музичній ака-
демії ім. М. Лисенка, напри-
клад, немає, композитори 
зізнаються, що про велику 
силу Музики знають. Але 
чи думають при написанні 

творів про майбутнього слу-
хача? Член спілки компози-
торів України, лавреат бага-
тьох міжнародних конкурсів 
Богдана Фроляк стверджує, 
що під час написання творів 
на слухача не орієнтується:

— Звичайно, думаю десь 
підсвідомо, як люди сприй-
матимуть мою музику, але 
при написанні зосереджую-
ся на власних почуттях. Вва-
жаю, що музика насамперед 
повинна підносити людей до 
прекрасного. Кожен компо-
зитор старається, щоб його 
твори були спроможні на 
це, а люди можуть зрозуміти 
їх по-своєму. Або навіть не 
розуміти до кінця у свій час.

А от молода львівська 
композиторка Наталя Парфе-
нюк завжди думає, як звуча-
тиме її твір. Вона підкреслює:

— Для мене дуже важ-
ливо, щоб твір сподобався 
комусь, але не всім. Досить 
кількох людей, бо я вже знаю, 
що люди мають дуже різні 
смаки. Догодити всім не вда-
ється, але якщо музика сподо-
балася комусь, то це означає, 
що моя творчість потрібна.

Анна ГЕРИЧ

до дня музики

Звуки, що зцілюють

„Не знаю, чи насправді ангели 
в присутності Бога грають лише 
Баха, але я впевнений, що в своєму 
домашньому колі вони грають 
тільки Моцарта“.  
            Карл Барт
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арт-територія

Як „усиновити“ твір,  
якщо не митця

Мистецькі резиден-
ції як місця, де ху-

дожники можуть шукати 
натхнення і працювати, 
а часто навіть замешкати 
на якийсь час безкоштов-
но або за власні кошти, — 
нова хвиля в українському 
арт-просторі. Село Музичі 
під Києвом, Донецька „Ізо-
ляція“, кілька тимчасових, 
здебільшого міжнародних 
проєктів і Мистецька рези-
денція в Музеї Ідей у Льво-
ві — ось невеликий перелік 
місць, де охоче сприяють 
втіленню креативних за-
думів митців з усього світу 
в атмосфері нашої країни. 
До чого спонукає авторів 
львівська аура, розповіла 
куратор проєктів Мистець-
кої резиденції Музею Ідей 
Христина Пітусь:

— Мета Мистецької ре-
зиденції як одного з кількох 
проєктів Музею Ідей є залу-
чення до творчого дискурсу 
України іноземних митців та 
пожвавлення арт-процесів 
усередині країни. Задум 
знайшов втілення у травні 
цього року. До Львова за-
прошуємо майстрів живо-
пису, інсталяції, стріт-арту, 
скульптури, перформансу, 
відеоарту тощо. За домов-
леністю автор проживає 
і працює у Львові до од-
ного місяця. Зі свого боку 
гарантуємо якнайширшу 
інформаційну й технічну 
підтримку, якщо є змога, 
то допомагаємо фінансово. 
Співпрацюємо з широкими 
мистецькими колами, Місь-
кою радою, закликаємо до 
діялогу меценатів.

— Як даєте про себе зна-
ти митцям зі всього сві-
ту?
— Мистецька резиденція 
Музею Ідей зареєстрова-
на на міжнародному сайті 
www.transartists.org. Там 
є ціла база даних приватних 

і міжнародних резиденцій. 
Адже ідея тимчасових ро-
бітень для художників аж 
ніяк не нова. Чомусь лише 
в Україні, зважаючи на кіль-
кість резиденцій, вона при-
живається повільно. Ми, 
так би мовити, підхопили 
ініціятиву.

— Хто здогадався „підхо-
пити“ перший?
— Музей ідей — це ко-
манда, але ініціятором 
цього проєкту був наш арт-
директор і засновник Олесь 
Дзиндра.

— Кого мали змогу зустрі-
чати  і  бачити  львів’яни 
у межах проєкту?
— До нас зголошувалися 
з різних країн: Індії, Кана-
ди, Китаю… Деякі митці, на 
жаль, відмовляються, ді-
знавшись, що на дев’яносто 
відсотків своє перебування 
у Львові покриває сам ре-
зидент, адже Музей ідей — 
неприбуткова громадська 
організація. Ми можемо 

надати інформаційну під-
тримку, лоґістику доїзду 
і проживання, забезпечити 
матеріялами, допомогти 
з документацією і медіапід-
тримкою. Перший наш гість 
був бельгієць і частий гість 
нашого міста Стів Схепенс. 
Він привіз підбірку творів 
відео-арту різних европей-
ських авторів. Ця виставка 
в нашому музеї відбувала-
ся в рамках київського Ар-
сенале-2012. А от канадійка 
Надін Сурес, яка проживає 
в Лівії і творить у різних 
жанрах, цілий місяць пра-
цювала в межах Тижня ак-
туального мистецтва над 
перформансом „Жалоба за 
Мавкою“. Ми залучили до 
мистецького твору львів-
ську молодь. Ідея була чудо-
ва, хоча не все вдалося так, 
як планувалося. Зрештою 
у Надін вийшла прекрасна 
соло-вистава, бо студен-
тів до участи зголосилося 
мало, та й ті не змогли по-
розумітися з автором через 
проблеми з англійською 
мовою.

— Які враження у митців 
від міста Лева?
— Художники, які в нас по-
бували, щиро захоплені міс-
том. Зокрема Надін Сурес 
навіть сказала, що хоче тут 
жити разом із сім’єю. Вона 
вважає, що Львів — місто 
з надзвичайно привітними 
і щирими людьми. Тільки от 
із громадським транспор-
том у неї були певні пробле-
ми. Ми підтримуємо постій-
ний зв’язок з митцями, які 
працювали в резиденції. Це 
також свідчить про те, що 
співпраця між нами була 
приємна і вдала.

— Над чим працюєте сьо-
годні?
— Минулого тижня до нас 
приїхало молоде подруж-
жя художників із Болгарії. 
Нікола Божінов та Вікторія 

Георгієва у тандемі назива-
ють себе „Sunflowers“. Вони 
також працюють у різних 
техніках, а в нашому місті 
реалізовують цікавий стріт-
арт проєкт. На переїзд із 
міста Великий Тирнов до 
Львова і перебування тут 
протягом двох тижнів (до 
2 жовтня) митці виграли 
ґрант від ЕвроКульту. Ху-
дожники активні і відомі 
в мистецькому житті своєї 
країни й поза її межами. 
Перед приїздом до Львова 
вони побували в Еспанії. 
Сподіваюся, львів’янам спо-
добаються ідеї наших гос-
тей, втілені у настінних ма-
люнках. Адже прагнемо не 
до появи простого графіті, 
а до створення справжнього 
композиційно-художнього 
пожвавлення міського се-

редовища, без порушення 
його цілісности. Сподіва-
юся, нам і надалі вдасться 
потішити, здивувати або 
вразити мешканців міста 
новими арт-проєктами від 
майбутніх резидентів.

Спілкувалась  
Анна ГЕРИЧ
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[•] мисткиня Надін Сурес
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На центральній сцені Червоногра-
да з нагоди Дня фізичної культури та 
спорту відзначено найкращих праців-
ників фізкультурно-спортивного руху 
Львівщини. Серед почесних гостей 
свята були відомі львівські спортс-
мени-олімпійці та тренери. Зокрема, 
подякою голови обласної державної 
адміністрації вшановано завідувача 
кафедри фізичного виховання Львів-
ської політехніки професора Віктора 
Корягіна.

Втретє, 27–29 вересня у примі-
щенні СК „Динамо“, що на вул. Ві-

товського, відбудеться Ярмарок 
спорту. Спортивні федерації та клуби 
знову демонструватимуть можливос-
ті заняття спортом у Львові, але вже 
у новому баченні. Працюватимуть 
одночасно декілька показових май-
данчиків: ігрові види спорту, бойові 
мистецтва, танці, силові види спорту 
та инші. Як і раніше, кожен відвідувач 
Ярмарку зможе отримати інфор-
мацію про всі клуби, які працюють 
у нашому місті, а також спробувати 
себе у різних видах спорту. Зокрема, 
цьогоріч буде можливість отримати 

задоволення від гри, яка здавна 
вважалась сумішшю спорту, науки 
і мистецтва. Мова йде про шахи. 
Вони будуть не у звичному для нас 
розмірі, а для привертання уваги 
навіть найменших відвідувачів збіль-
шені у декілька разів.

Почесним учасником на Ярмарку 
Спорту буде легкоатлетка, олімпій-
ська чемпіонка, м. с. міжнародного 
класу з багатоборства; заслужений 
майстер спорту України Наталя До-
бринська.

Н. Я.

спортогляд

Показові й найкращі

Їсти бажано овочі, але 
не сирі, а приготовані на 
парі або відварені. Необ-
хідно їсти гарячі страви, бо 
вони добре впливають на 
наш кишківник і покращу-
ють обмін речовин. Треба 
вживати багато молочних 
продуктів, особливо кис-
ло-молочних: сир, кефір, 
йогурти. Вони допомага-
ють нашій шкірі уникнути 
різних прищів, висипок, та-
кож зміцнюють зуби й кіст-
ки. Після 18.00 вечеряю, 
але переважно овочами, 
яблуками, курагою, инши-
ми сухофруктами. Замість 
кави та чаю п’ю мінеральну 
воду.

Часто їм яблука — вони 
допомагають скинути зай-
ву вагу. У яблуках містяться 
органічні кислоти: яблучна, 
лимонна, саліцилова і бор. 
Завдяки цьому яблука сти-
мулюють вироблення жовчі 
і шлункового соку. Найкра-
ща дієта для стрункости — 
протягом декількох днів 
споживати печені яблука 
з корицею і кефіром.

Надзвичайно корисні 
є морська капуста і риба. 

В морській капусті багато 
йоду, вона покращує обмін 
речовин, це допомагає моїй 
щитовидній залозі правиль-
но функціонувати. Риба ж 
знижує рівень холестерину, 
зміцнює кістки, покращує 
зір. У мене поганий зір, та 
я не ношу окулярів — вжи-
ваючи чорницю і рибу, від-
чула його покращення.

Я вчуся, і мені необхідна 
глюкоза, тому цілковито 
відмовитися від солодощів 
не можу. Їм їх, але в міру. 
Серед инших підсолоджува-
чів надаю перевагу меду, бо 

він має неповторний смак 
й аромат, а також цілющі 
властивості.

Маю свій режим хар-
чування, та иноді дозво-
ляю собі (трішки!) харчу-
ватись у фастфудах. З’їдаю 
картоплю-фрі — і, з одного 
боку, розумію, що набираю 
дуже багато калорій, але, 
з другого, можливо, для 
психологічної рівноваги, 
коли хочеться, ту картоплю 
инколи (один раз на місяць) 
таки необхідно з’їсти.

Рецепти здоров’я? Я, на-
приклад, схудла на 10 кг за 
допомогою гречки. Гречку 
з овочами, помідорами, 
перцем їла щодня. Солодке 
також їла, але не багато, 
один раз на тиждень. Єди-
ного ж рецепта для всіх 
нема. Кожна людина має 
випробувати різні способи 
ведення здорового спосо-
бу життя і знайти для себе 
найкращий.

Необхідно багато руха-
тися, ходити, менше їздити 
транспортом. Найкращий 
рух — біг, пришвидшена 
ходьба, присідання. Але 
через брак часу не завжди 

маю змогу приділити на-
лежну увагу спорту.

Улюблена робота від-
волікає від думок про їжу… 
Я так вважаю (сміється). 
Для мене важлива психо-
логічна складова люди-
ни: віра, цілеспрямованясть, 
наполегливість у досягненні 
мети.

Людина, яка не спить 
або мало спить, починає 
поправлятися. Це я знаю 
зі слів своєї подруги. І хоча 
вона харчувалася правиль-
но, вела здоровий спосіб 
життя, але спала лише 3 го-
дини на добу й почала по-
правлятися. Вона ж ніби 
мала схуднути, тому що 
була змучена, перевантаже-
на, а все вийшло навпаки. 
Взагалі, сон дуже впливає 
на наше здоров’я і само-
почуття.

Бажаю читачам „Аудито-
рії“, щоб вони застановили-
ся над тим, чим харчуються 
і чим займаються в житті, 
і щоб кожен виглядав так, 
як хоче.

Записав  
Андрій ЗАЦНИЙ

студентський досвід

Студентка першого курсу Інституту гуманітарних та соціяльних наук Львівської політехніки Іванна мелешко 
на сторінках нашої газети ділиться своїми „здоровими“ поглядами

Про їду для того, щоб жити, та инші  
життєві необхідності
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творчість наших читачів

Осінь
Ти кидаєш до ніг золоті кленові листочки, немов вимолю-

єш прощення за те, що принесла мені цілі жмені осіннього 
смутку. Ці листочки я не підбираю. Горда… Ними бавиться 
вітер, перебирає їх, складає за кольорами. Ось жовті, чер-
воні, кольору журби та осінньої депресії. А на окремих ще 
залишаються смужки зелені минулого літа. І вони вигляда-
ють серед цієї купи доволі ориґінально.

Майстриня ти ще та! Умієш відточити кожен краєчок 
свого витвору! І я, сама не помічаючи цього, починаю ми-

луватись роботою професійного ювеліра. Такого не знайдеш 
у жодній ювелірній крамниці древнього Львова!

Підлабузниця! Ще трохи і я забуваю про все на світі! 
Ти захоплюєш мене своєю стриманою цнотливою красою! 
Підбираю жовтогаряче листя і складаю в осінній букет! 
Прощаю тобі всі гріхи! Мої очі купаються в тому золотому 
сяйві! Яка ти все-таки чудова, львівська осене!

Наталка ЯРЕМА,  
старший викладач кафедри геодезії

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 26
Горизонтально: 4. Екскурсовод. 6. Глінка. 8. Купина. 11. Пюре. 12. Сосна. 13. Ефес. 14. Стиліст. 
16. Окріп. 17. Магомет. 19. Конгрес. 22. Сурогат. 25. Ударник. 27. Воля. 28. Тигр. 29. Спартакіада. 
30. Рейн. 32. Кафе. 33. Агресор. 36. Антракт. 39. Лаванда. 41. Гонорар. 42. Ареал. 44. Марафон. 
46. Анди. 47. Аркас. 48. Крим. 49. Кнесет. 50. Крапка. 51. Лабораторія.

Вертикально: 1. Іконостас. 2. Оркестр. 3. Компроміс. 5. Апіс. 6. Геологія. 7. Аскольд. 8. Карпати. 
9. Аеропорт. 10. Осот. 15. Тло. 18. Ефа. 19. Каверна. 20. Еластик. 21. Арбалет. 23. Україна. 24. Торпеда. 
25. Ураза. 26. Квадр. 31. Наркотик. 32. Краватка. 34. Газават. 35. Обеліск. 37. НЛО. 38. Термостат. 
39. Ламінарія. 40. Дно. 41. Гнат. 43. Ескулап. 45. Німб.

Кросворд
Горизонтально:
3. Період збирання цукрової тростини на Кубі. 5. Хустка або 
шарф, що одягають на шию. 6. Мистецтво проєктування, 
спорудження та художнього оздоблення будівель. 10. Старо-
винна ґнотова рушниця великого калібру. 12. Документ про 
закінчення середньої школи. 14. Спиртовий напій, настоянка 
на полині. 16. Українська Повстанська Армія. 17. П’ятнадцята 
літера в кирилиці. 20. Прилад для підсилення слуху в людей, 
які недочувають. 21. Велика комодська ящірка. 23. Позаси-
стемна одиниця виміру відстаней в астрономії. 24. Група зем-
ляків за кордоном, вигнаних зі своєї батьківщини. 25. Особа, 
організація, яка здійснює, пов’язані з ризиком, вкладення 
капіталу в різні види діяльности, що не дають швидкого 
доходу. 27. Основний елемент скелета людини. 28. Радіо-
активний хімічний елемент. 29. Єврейський семисвічник. 
33. Людина, яка позбавлена будь-яких прав і перебуває у 
повній власності свого володаря. 35. Король у В. Шекспіра. 
36. Те, що виростає на старому анекдоті. 38. Математичний 
знак добування кореня. 39. Альбом для колекції марок. 
40. Форма підготовки науково-педагогічних кадрів для уні-
верситету. 41. Ручний млин, яким у домашніх умовах мололи 
зерно. 42. Купа городини, що відповідно укладена й покрита 
соломою, землею для тривалого зберігання.

Вертикально: 
1. Видатні природні здібності людини, хист. 2. Ріка в Росії, 
яка витікає з озера Байкал. 4. Невелика арія з пісенним 
характером мелодії. 5. Чорноморська акула. 7. Відхилення 
від головної теми для висвітлення або уточнення побічних, 
другорядних питань. 8. Французький океанограф, вина-
хідник акваланга та батискафа. 9. Великий свійський птах. 
11. Монархічна держава, яку очолює король. 12. Діючий вул-
кан на Філіппінах. 13. Пустеля в Індії та Пакистані. 15. Галузь 
геофізики, що вивчає землетруси і поширення сейсмічних 
хвиль. 18. Острів у Середземному морі, батьківщина На-
полеона. 19. Фахівець з якого-небудь ремесла, який досяг 
досконалости в своїй роботі. 21. Місто-порт у Болгарії. 

22. Ансамбль з дев’яти виконавців. 26. Розділ механіки, 
в якому вивчають умови рівноваги тіла. 27. Металева від-
кидна кришка, що прикриває двигун автомобіля. 30. Один 
із найбільших у світі літаків, збудований у ХХ ст. під керівни-
цтвом О. Антонова. 31. Невеликий ресторан, де відвідувачів 
обслуговують біля прилавка. 32. Найдовша ріка на Землі. 
34. Пантера в „Книзі джунглів“ Кіплінга. 35. Ссавець родини 
тюленевих, морський заєць. 37. У православному храмі 
високий, з похилим верхом, столик, який використовують 
під час відправи при читанні Євангелії. 39. Нашитий шматок 
тканини, що закриває отвір кишені.

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J

Сидить чоловік з вудкою на 
березі річки. Підходить инший 
рибалка і цікавиться:

― Ну, і як тут вода?
― Чудова, риба взагалі не хоче 

вилазити з неї.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений диплом МВ № 895085, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Штикала Ігора Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним лісотехнічним університетом Украї-
ни на ім’я Васюхника Андрія Юрійовича;
утрачений студентський квиток № 11130, ви-
даний Національним лісотехнічним універси-
тетом України на ім’я Сулковського Валерія 
Олександровича;
утрачений студентський квиток № 08331423, 
виданий Національним лісотехнічним універ-
ситетом України на ім’я Євтушка Олександра 
Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним лісотехнічним університетом Украї-
ни на ім’я Будери Василя Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Таточенка Дмитра В’яче славовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Король Лілії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бісик Мар’яни Степанівни;
утрачену залікову книжку № 0707008, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Глушка Романа Романовича;
утрачений студентський квиток № 07611894, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Давидюка Зеновія 
Зеновійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Винарчик Мар’яни Анатоліївни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Андрусишина Юрія Степановича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Олексієнко Ілони Миколаївни;

утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Микитин Ірини Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Досяка Івана Руслановича;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Кисельова Владислава Олексан-
дровича;
утрачену залікову книжку № 1002012, видану 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ропецького Северина-Романа 
Володимировича;
утрачений студентський квиток № 11100085, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Дзеси Ольги Михай-
лівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Ястремського Ореста Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Олесюка Романа Павловича;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Дронь Наталії-Анни Маркіянівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Заславського Сергія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бідної Роксоляни Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Греченюк Беатрікси Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кочірко Тетяни Ігорівни;
утрачений студентський квиток № 1005618, ви-
даний Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Нюнько Олени Сергіївни;

утрачений студентський квиток № 1013183, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Старова Андрія Вікто-
ровича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Карвацької Олени Зіновіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Балабана Юрія Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Кулацької (Кінаш) Марти Володи-
мирівни;
утрачений студентський квиток ВК № 06982294, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Рожак Ірини Іва- 
нівни;
утрачений студентський квиток ВК № 07641617, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Коваленка Андрія Юрі-
йовича;
утрачений студентський квиток, виданий  
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Залізної Любові Вікто- 
рівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Горохівської Анни Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Миговича Миколи Володимиро-
вича;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Шевчук Ірини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Крука Олега Михайловича;
утрачений диплом № 653946, виданий Львів-
ським політехнічним інститутом на ім’я Ком’яті 
Дмитра Михайловича.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
27 вересня — „Орфей і еврідіка“. 18.00.
28 вересня — „Летюча миша“ (оперета). 

18.00.
30 вересня — „Запорожець за дунаєм“. 

12.00, „дон Кіхот“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
27 вересня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
28 вересня — „Сільва“. 18.00.
29 вересня — „Гамлет у гострому соусі“. 18.00.
30 вересня — „Ромео і джульєтта у кінці 

листопада“. 18.00.
Камерна сцена

27 вересня — „Три любові“. 17.00.
28 вересня — „Спогад про Саломею“. 16.00.
29 вересня — „антігона“. 18.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
28 вересня — „ma-na Hat-ta. Небесна 

пісня“. 19.00.
29 вересня — „Лісова пісня“. 19.00.
30 вересня — „марко проклятий, або Східна 

легенда“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі українки
27 вересня — „Сорочинський ярмарок“. 16.00.
29 вересня — „моя дорога Памела, або Як 

уколошкати стареньку“. 18.00.
30 вересня — „І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
27 вересня — „Розбите серце“. 19.00.
30 вересня — „Сарана“. 16.00.

Перший український театр для 
дітей та юнацтва
27 вересня — „дюймовочка“. 12.00.
28 вересня — „Попелюшка“. 11.00.
29 вересня — „Пеппі довгапанчоха“. 14.00.
30 вересня — „Троє поросят“. 12.00, „Зайчик- 

хвалько“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
29 вересня — Струни серця та душа орґану. 

Унікальне поєднання 2-х унікальних 
ін стру ментів у світових шедеврах 
кла сич ної музики: Й. Бах, Г. Гендель, 
М. Ра вель, К. Дебюссі. Солісти — Оле-
на Мацелюх (орґан), Іванна Митро ган 
(арфа). 17.00.

30 вересня — музика з душі та серця. Кон-
церт з творів львівського компо зитора 
Богдана Котюка. 17.00.

[РеКЛама Та ОГОЛОшеННЯ]
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увага: фотоконкурс!

„Евро-2012“ крізь призму об’єктива“
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, 

гол. корпус Львівської політехніки, 2-й поверх, кімн. 229.

Анкета учасника фотоконкурсу
Прізвище, ім’я ___________________________________
_______________________________________________
Вік _____________________________________________
Де навчаєтесь (заклад, курс, група, форма навчання) ___
________________________________________________
Підписи до світлин (назва фото, а в дужках обов’язково 
вказати, на участь у якій номінації претендує робота)
1 _______________________________________________
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
4 _______________________________________________
5 _______________________________________________
Ваші координати (а також моб. тел.)_________________
________________________________________________
Номер учасника конкурсу (не заповнювати) __________

Купон на знижку 10% при купівлі пас-
парту в магазині художніх матеріялів 
„Арт-скринька“ (за адресою: Львів, 
вул. Ковжуна, 1). 10%

Колектив кафедри фізики ІМФН Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ висловлює сердечне 
співчуття професорові Миколі Антоновичу Коринев-
ському та його родині з приводу тяжкої втрати ― смерти 

матері.

оголошення

Національний лісотехнічний університет України має 
намір виконати капітальний ремонт паливної системи 
із заміни газового водогрійного котла на сучасний для 
покращення температурного режиму корпусу та змен-
шення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря у навчальному корпусі №5 (Коновальця, 102).

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 
адресою: 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) пастель-
них кольорів. Усі учасники нашого фотоконкурсу 
мають можливість придбати паспарту з 10 % 
знижкою (пред’явивши анкету учасника фото-
конкурсу від „Аудиторії“) в магазині 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 друковано-
му й електронному варіянтах із заповненою анке-
тою (анкету шукайте у газеті в найближчих числах);

• кожна робота має мати назву;

• світлини можуть бути у таких номінаціях: пор-
трет, пейзаж, натюрморт, макрозйомка, урбаніс-
тика та сюжетні фотографії.

Літературна студія для  
політехніків

Шановні студенти, викладачі і співпрацівники Львів-
ської політехніки! У Народному домі „Просвіта“ почи-
нає свою роботу літературна студія, яку вестиме член 
Національної спілки письменників України доктор 
історичних наук Петро Шкраб’юк.

Перше організаційне заняття відбудеться 27 вересня 
о 16.00 у приміщенні Народного дому „Просвіта“ 
Львівської політехніки за адресою: вул. Карпінсько-
го, 8, 5 поверх (26 корпус, комбінат харчування).
Телефон для довідок: 258-22-90.




