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Що Ви хочете бачити на сторінках студентської газети?
Щосереди „мешканці“ „Ау
диторії“ збігаються докупи,
щоб обміркувати, яким читач
побачить наступний номер:
на першу ми дамо таке-от,
опитаємо про таке (чи, може,
краще, про инше? міркуймопропонуймо…), з важливих
і актуальних подій у нас те і те
(але до кінця тижня неодмінно
вигулькне ще щось!)… Добре,
тема затверджена — тепер:
домовитись — зустрітись —
поговорити — обміркувати —
перевірити — написати — не
те, не подобається…, ще
подумати — переробити —
добре, є! — відредагувати —
зверстати — перевірити —
внести правки — ху, можна
до друку!.. Знову середа: що
у нас на перше, тобто на першу,
а про що будемо опитувати,
а що піде на третю шпальту?..
Приблизно так уже 66 років.
Понад пів століття пошуку,
старань говорити з читачем
зрозумілою для нього мовою
і про важливі й цікаві для нього
речі. Але авдиторія „Аудиторії“ така різна: те, що цікаве
студентові, не завжди приверне
увагу сивочолого професора
і навпаки; те, про що прочитає
першокурсник, абсолютно
байдуже маґістрантові; а те,
до чого має інтерес геодезист, навряд чи якимсь боком
зацікавить електротехніка.
Зрештою, декого не цікавить
ні життя університету, ні наука,
ні суспільні питання чи актуальні культурні або спортивні події.
Але це вже, здається, проблема
иншого порядку.
То якою має бути студентська
газета? Кожен із опитаних має
свій погляд: комусь — більше
розваг, комусь — більше серйозности; хтось хоче яскравих
зображень, а инший „смакує“
текстом. Багато хто бажав би
чути студентський голос. До
цього хіба лишається додати:
студенти, пишіть про своє
студентське наболіле і радісне,
буденне і омріяне!.. І частіше
заходьте в „Аудиторію“ — вона
завжди відчинена.

Ірина Возьна, студентка четвертого курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Потрібна інформація про міжнародні
програми“
Дуже корисною для студентів була б інформація про міжнародні
програми. Студенти часто не знають про них, а спеціяльно шукати
інформацію буде не кожен. Інколи бувають презентації програм,
але туди мало хто приходить. Також колись „Аудиторія“ писала
про групу мого знайомого з ІБІД —було б добре, якби в кожному випуску були статті про
студентські групи. А от інформація більш офіційного характеру мені не завжди цікава.
Даниїл Паньків, студент п’ятого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Виходити за межі Політехніки“
Я не раз переглядав „Аудиторію“, пригадую, читав статтю про візит делегації з закордонного університету, інтерв’ю з проректором. Але мені не вистачало окреслення ситуації, яка є в державі.
Хотілось би, щоб газета виходила за межі Політехніки, торкалась
актуальних подій, політичної ситуації. Також для студентів дуже
важлива є інформація про сесію.
Надія Загурська, студентка першого курсу Інституту гуманітар
них та соціяльних наук Львівської політехніки:

„Про життя університету
життєрадісно і кольорово“
Студентська газета мала б висвітлювати події, які відбуваються в університеті. Писати повинні люди — або студенти, або
журналісти, — які вміють робити це грамотно і якісно. А щодо
подачі, мені подобається, коли все кольорове, життєрадісне.
Віталій Роман, аспірант першого року навчання Інституту енерге
тики та систем керування Львівської політехніки:

„Найцікавіше — думка студентів і конкурси“
В газеті мало б бути активне життя університету, наукові і розважальні заходи, інформація про відпочинок на базах Політехніки
і про те, як отримати путівку. В „Аудиторії“ особливу увагу завжди
привертало опитування на другій сторінці, де студенти можуть
висловити свою думку, також конкурси, цікаво оглядати роботи
переможців фотоконкурсу.
Надія Любомудрова, старший викладач кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування Львівської політехніки:

„Більше аналітики і студентських дописів“
Газета Політехніки дуже добре виконує інформаційну функцію:
пише про все, що відбувається, й анонсує все, що має відбутись. Але хотілось би трошки більше аналітики: щоб газета
виконувала духовну й інтелектуальну функцію. Студенти мають
знати, що вони втратили, якщо не пішли на той чи инший захід,
адже позаавдиторне життя в Політехніці зараз таке активне і насичене. Але чи студент
використовує цей шанс: часом на дуже цікавих заходах студентів або узагалі нема,
або дуже мало. Добре було б, якби самі студенти писали про такі акції, їхній приклад
стимулював би инших до вдосконалення, активности.
Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА
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Нобелівський лавреат — doctor honoris causa Політехніки

У

Львівській політехніці з лекцією „Від матерії до життя. Супрамолекулярна хімія і біологія“ виступив Нобелівський лавреат у галузі хімії професор Страсбурзького
університету імени Луї Пастера (Франція) Жан-Марі Лен.
А наступного дня під час урочистого засідання Вченої ради
видатному вченому, члену сорока дев’яти національних
академій наук надали почесне звання doctor honoris causa
Львівської політехніки.

Світлина Анни Герич

У представленні номінанта під час урочистої церемонії завідувач кафедри технології біологічно активних
сполук, фармації та біотехнології ІХХТ професор Володимир Новіков повідомив, що

з головної зали

„Жан-Марі Лен зосередив
свої дослідження на фізичних властивостях молекул,
синтезі спеціяльно сконструйованих сполук, що дозволяють краще зрозуміти, яким
Закінчення на 4 с. →

Вчена рада стартувала

25

Відзнаки науковцям

вересня відбулося перше цього навчального року засідання
Вченої ради Політехніки. Про результати вступної кампанії доповів відповідальний секретар приймальної
комісії Олег Давидчак („Аудиторія“
писала про вступ у ч. 22 – 23). Також
говорили про діяльність Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації, реорганізацію кафедри ІМПФ,
призначення стипендій успішним
студентам.

фотофакт

„За багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадському житті університету, плідну науково-педагогічну
діяльність“ почесну грамоту Львівської
політехніки з рук ректора Юрія Бобала
отримали професор кафедри хімічної
інженерії Анатолій Дубинін і професор
кафедри технології органічних продуктів В’ячеслав Жизневський.
Також нагородили науково-педагогічних працівників: нагрудний

Справді читали всі

Ч

итають усі!“ — під таким гаслом у Тиждень Книги Видавництво Львівської політехніки
спільно з Колегією та профкомом
студентів і аспірантів із метою
популяризації читання провели
флеш-моб.

Студенти всіх інститутів університету
радо долучилися до такої цікавої
акції. В сонячну днину близько півтори сотні активних читачів оточили
клумбу навпроти головного корпусу
Політехніки і протягом десяти хвилин читали: методички, навчальну
та художню літературу; вголос, собі
під ніс, один одному; з найсерйознішими виразами обличчя, ледь стримуючись від сміху, чи закрившись
сонячними окулярами — але дійсно
читали всі!
Н.П.

Світлина Наталії Павлишин

„

знак „Петро Могила“ ректор вручив
завідувачеві кафедри фізичної та
колоїдної хімії Юрієві Ван-Чин-Сяну,
а знак „Відмінник освіти України“ —
Романові Кінашу (ІАРХ), Петрові
Холоду (ІБІД), Володимиру Шклярському (ІТРЕ). Почесною грамотою
МОНМС нагородило Олександра
Денисова (ІГДГ), Галину Петришин
(ІАРХ), Володимира Чернюка (ІБІД),
Василя Яцука (ІКТА).
Закінчення на 5 с. →
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Нобелівський лавреат — doctor honoris causa Політехніки
→ Закінчення. Початок на 3 с.

чином їхні характеристики
пов’язані зі структурою. Вчений здійснив синтез молекул
клітин, що містять порожнину, де може вміститися инша
молекула. Сконструйовані
клітини — крептанди — потрібної форми, що дозволяє
лише певному типу молекул
проникати всередину них.
Це відкрило нові обрії в молекулярній біології і спровокувало виникнення нової
супрамолекулярної хімії.
Динамічна комбінаторна
хімія, яку він створив, суттєво
прояснює для вчених особливості й закони протікання
хімічних процесів у живій
природі“.

Доктор Жан-Марі Лен
разом із науковцями Дональдом Крамом та Чарльзом Педерсеном, які спричинилися до його відкриття,
став лавреатом Нобелівської премії „За розробку
і застосування молекул із
структурно-специфічними
взаємодіями високої вибірковості“ в 1987 році.
Від імени львівських науковців у галузі фармацевтики винахіднику подякував
за його вклад у науку декан
фармацевтичного факультету ЛНМУ імени Данила
Галицького професор Роман
Лесик. Також ученого привітали заступник міського
голови Львова Василь Косів,
аташе з науково-універси-

тетського співробітництва
Посольства Франції в Україні Т’єрі Дорн та Почесний
консул Франції у Львові
Данило Ярема.
Під час лекції, яка відбулася 25 вересня в актовій
залі першого навчального
корпусу, переповненій студентами і науковцями не
лише Політехніки, гостя привітав професор Володимир
Новіков.
У доволі тривалій англомовній лекції, докладно
ілюстрованій за допомогою
проєктора, науковець наголосив, що його відкриття
було лише одним кроком
у хімії, який проте спричинився до того, що сучасна
супрамолекулярна хімія —

це велика й перспективна
галузь, яка вирішує безліч
прикладних завдань: поділ
та очищення органічних речовин, створення лікарських
препаратів нового покоління, розвиток наномедицини
тощо.
У наукових колах подейкують, що Жан-Марі Лен до
сьогодні активно працює
над науковими дослідженнями і навіть має шанси
стати „нобелянтом“ удруге.
А тим часом він став другим
Нобелівським лавреатом
після Марії СклодовськоїКюрі, який отримав почесне
звання doctor honoris causa
нашого університету.
Анна ГЕРИЧ

наукові зустрічі

Градус має значення
ротягом майже всього
минулого тижня (з 25 до
28 вересня) температура
була основною темою нау
кових розмов у Львівській
політехніці. Причина цього
аж ніяк не в частих атмосферних змінах ранньої осені. Науковці України, Польщі, Німеччини та Бельгії під
час ІХ Міжнародної науковотехнічної конференції „Температура-2012“ обговорювали проблеми вимірювання
температури та инших фізико-хімічних характеристик
у науці та промисловості.
Крім двох кафедр ІКТА
Львівської політехніки (ка
федри інформаційно-вимі
рювальних технологій, а також метрології, стандартизації та сертифікації), організаторами наукової зустрічі
стали Жешівська політехніка
(Польща), Технічний університет міста Ільменау (Німеччина), ЗАТ НВО „Термоприлад“
ім. В. Лаха, Державне підприємство „Науково-дослідний інститут метрології ви-

Світлина Анни Герич

П

мірювальних і управляючих
систем“ (ДП НДІ „Система“)
та Управління маґістральних
газопроводів „Львівтрансгаз“
ДК „Укртрансгаз“.
У перший день роботи
конференції її учасників
привітав голова програмного комітету ректор університету професор Юрій Бобало.
— Історія конференції
налічує кілька десятиліть,
бо її засновником є ЗАТ НВО
„Термоприлад“ — виробник
приладів для вимірювання, контролю і регулювання
температури, обліку тепла,
вимірювання і регулювання
вологости повітря. Підпри-

ємство створене у 1956 році.
Ще тоді воно очолило весь
розвиток термометрії в Радянському Союзі. Технічну
базу навчально-виробничого
об’єднання захід використовує до сьогодні. Згодом до організаторів наукової зустрічі,
яка відбувається у Львові що
три — п’ять років, долучилася
Львівська політехніка: у нас
завжди були знамениті школи вимірювачів. Цьогорічна
конференція, крім проблем
вимірювання температури
в різних ділянках господарства, особливо акцентує на
специфіці вимірювань температури і фізико-хімічних

характеристик різних матеріялів у медицині та нанотехнологіях, — зазначив директор
ІКТА, завідувач кафедри ІВТ
професор Богдан Стадник.
Участь у конференції взяли 67 іноземців: 50 науковців
із різних польських університетів, а також 17 росіян, бельгійців та німців, більшість із
яких — представники компаній-виробників вимірювальних приладів.
У межах конференції також відбувся XVIII Міжнародний семінар метрологів
„Методи та техніка перетворення сигналів у фізичних
вимірюваннях“, який організувала кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ІКТА Львівської політехніки та кафедра метрології та
діягностичних систем Жешівської політехніки. У такому
форматі зустріч відбувається
щороку. З-поміж її учасників
періодично є й шведські
науковці та виробники вимірювальних приладів.
Анна ГЕРИЧ
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Д и р е к т о р І Н Н Ц П КО
Олександр Захар’яш розповів, що за два роки діяльности Центр отримав гран-прі ІІ
Міжнародної виставки „Сучасні навчальні заклади“,
золоту медаль і почесний
диплом Міжнародної виставки „Освіта та кар’єра —
2011“, взяв участь у міжнародній конференції. Як
зауважив доповідач, центр
орієнтується на концепцію
„трьох Т“ : талант, технології
і толерантність. Особливу
увагу підрозділ звернув на
дошкільну профорієнтацію,
зокрема демонструє активність у таких інституціях,
як школи громадянської
освіти, центри культурного
дозвілля тощо. У боротьбі за
професійно орієнтованого
абітурієнта Центр збільшив
кількість виїзних засідань,
„круглих столів“, зокрема за межами Львівської
области:
— Основною метою таких заходів було переконати
авдиторію учнівської молоді
та їхніх батьків у тому, що
наші акції не є одноразові,
перед вступними іспитами.
Доказом того, що Політехніка — не спостерігач, а активний учасник відродження
в сучасному суспільстві інтересу до технічної творчости, є, зокрема, успішна
робота Всеукраїнської літньої школи з робототехніки,
організаторами якої є наш
університет і Мала академія
наук Львівської области.
Викладачі Політехніки прочитали низку лекцій слухачам школи, — наголосив
О. Захар’яш.
Він розповів про діяльність Малої технічної академії наук, яка, разом із відділами професійно-кар’єрної
орієнтації та освітніх послуг,
є складовою ІННЦПКО — тут

Світлина Ірини Шутки

Нас цікавить
якість

школярі можуть займатися
самостійною науково-дослідницькою роботою, зокрема й дистанційно. Цьогорічною новацією МТАН
стало створення гуртків
на промислових підприємствах у тих місцевостях,
де проживають учні, — це
„добра профорієнтаційна
трибуна, де можна виховувати цілеспрямованого
професійно орієнтованого
абітурієнта“.
Директор Центру згадав
і про недоліки: університет
ще у 2009 році задекларував
наміри створити Молодіжний центр науки і творчости,
проєкт був представлений
на Міжнародному економічному форумі у Трускавці
й викликав загальний інтерес. Але відтоді Політехніку випередили, зокрема
в Києві й Одесі. Проте, за
словами О. Захар’яша, ідея
центру науки апробовується: його прототипом можна
вважати пересувну експозицію Політехніки, триває
налагодження контактів із
навчальними закладами
в инших містах (наприклад,
у Калуші, Нововолинську,
Івано-Франківську).
Завідувач кафедри загальної хімії Володимир
Старчевський порекомендував, крім викладачів, залучати до профорієнтацій-

них зустрічей зі школярами
студентів Політехніки — „вихідців“ із цих навчальних закладів, а також налагодити
тісну співпрацю з учителями. А ректор зауважив, що
за короткий час вдалося налагодити роботу Центру, він
активно працює у Львові,
Львівській та инших областях, але „чи варто охоплювати такі величезні райони
і кожну школу?“:
— Мені здається, основ
ну увагу треба зосередити
на школах, гімназіях, ліцеях,
які займають перші місця
в рейтингах, випускники
яких отримали на ЗНО найвищі бали. Важливо, щоб
наші першокурсники були
кращі з кращих. А по-друге,
профорієнтаційна робота — це не агітація за вступ
у Політехніку, а робота,
пов’язана з орієнтацією на
конкретні напрями підготовки і спеціяльності. Люди
повинні цілеспрямовано
хотіти вступити на хімію,
екологію, радіотехніку, економіку, право. Бо останнім
часом випускники шкіл
в основн ому спрямовані
просто на вступ, незалежно
від вишу, напряму, спеціяльности. Тобто спочатку людині все одно, куди
вступити, а потім такому
фахівцеві байдуже, де працювати.

Жвавим був розгляд
питання про реорганізацію кафедри інженерного
матеріялознавства та прикладної фізики. Заступник
директора ІМФН Богдан
Бандирський зазначив, що
відповідне рішення ухвалила кафедра ІМПФ і Вчена
рада інституту. Отож, йдеться про створення нової
кафедри — прикладного
матеріялознавства і обробки матеріялів; тим часом кафедра ІМПФ матиме
назву прикладної фізики
і наноматеріялознавства.
Як зауважив професор Іван
Григорчак, наноматері
ялознавство — актуальний
і перспективний науковий
напрям, для провадження
якого Політехніка має відповідну базу. Тим часом
претендент на завідування новоствореної кафед
ри ПМОМ Зоя Дурягіна
окреслила її перспективи:
кафедра, яка має понад сторічну історію, повернеться
в рідний інститут — ІІМТ,
готуватиме затребуваних
у реґіоні фахівців із ливарного виробництва.

Добрі новини
для добрих
студентів
Голова комісії Вченої
ради з питань навчання
Орест Лозинський представив присутнім кандидатури
студентів — претендентів
на стипендії Вченої ради
університету (7 стипендій),
вчених рад інститутів, іменну стипендію ім. Ю. Рудавського (дві стипендії). Крім
цього, 14 стипендій — по
одній для кожного ННІ —
цьогоріч виділив „Златобанк“.
Ірина ШУТКА

6

[студії]

ч. 28 (2788)
4 – 10 жовтня 2012

коротко

книжкові зустрічі

Ж

одного дня без книжки — таким був минулий тиждень — Тиждень
Книги у Політехніці. В середу — п’ятницю відбулася низка презентацій
навчальних видань, які побачили світ у видавництві університету

Автор + видавець + читач
Зустрічі серед книжок — у читальному залі студентської бібліотеки —
стали доброю нагодою поговорити
в ширшій авдиторії про книжкові доробки навчально-наукових інститутів
за 2011 – 12 роки, знакові видання, які,
безперечно, є результатом співпраці авторів і видавництва. Але оживає книжка,
звісно, тільки в руках читача.
У середу відбулася презентація
нових гуманітарних і економічних видань. ІНЕМ представив професор Василь
Козик, ІГСН — Микола Бучин, Іван Хома,
Геннадій Вознюк (його й Анатолія Загороднього „Фінансово-економічний
словник“ отримав відзнаку ХІХ Форуму видавців). До зустрічі долучились
і кафедр и міжнародної інформації
(ІМФН) та прикладної лінґвістики (ІКНІ).
Завідувач цієї кафедри Олена Левченко
розповіла про свій 5-мовний словник
порівнянь. Книжки, присвячені темі визвольного руху, зокрема праці Івана Патриляка, Володимира В’ятровича, Олега
Стецишина репрезентував директор
музею-меморіялу „Тюрма на Лонцького“ Руслан Забілий. А від видавництва
„Літопис“ на зустріч завітали директор
Михайло Комарницький та один із авторів, відомий перекладач і письменник
Андрій Содомора, який, роздумуючи
про запах, вигляд, „смак“ книжки, додав
до бесіди трохи поетичности…
Наступний день зібрав студентів
і викладачів ІАРХ, ІБІД та ІГДГ. З архітектурними виданнями авдиторію ознайомили професор Віктор Проскуряков,
доценти Світлана Лінда та Леся Грицюк
(кафедра АП) й Лариса Шулдан (кафедра
АК). Директор ІБІД Зеновій Бліхарський
розповів про видання, присвячені проблемі „діягностування“ й „лікування“
залізобетонних конструкцій, а професор
Мирослав Саницький — про актуальність економії енергії та книжку „Енергозберігаючі технології в будівництві“.
Керівник ІГДГ Корнилій Третяк зауважив,
що видавництво Політехніки є чи не лідером у виданні геодезичної літератури
в Україні. Нагадаємо, на Форумі видавців
монографія колективу авторів за редакцією Олександра Марченка і Корнилія
Третяка „Дослідження гравітаційного
поля, топографії океану та рухів земної
кори в реґіоні Антарктики“ отримала
грамоту Малого журі „Науковці (точні,
природничі й технічні науки)“. З про-

дукцією видавництва „Картографія“
авдиторію ознайомив доцент кафедри
фотограмметрії та геоінформатики Олег
Іванчук, а видавництва „Центр Европи“ — його директор Сергій Фрухт.
П’ятниця стала днем технічних і природничих наук — ІЕСК, ІІМТ, ІКНІ, ІКТА,
ІМФН, ІТРЕ й ІХХТ.
Директор ІКНІ Микола Медиковський звернув увагу на конкурування
традиційної книги з електронним виданнями, яке стимулює обидві ці форми до вдосконалення, також виступив
завідувач кафедри САПР Михайло
Лобур. Механіку і транспорт представили директор Зіновій Стоцько і Роман
Шеремера з кафедри ЕМ, автор підручника „Техніка створення вакууму“.
Про найсвіжіші видання з хімії та найактивніших авторів розповів директор
ІХХТ Йосип Ятчишин і професор Віктор
Яворський. Заступник директора ІМФН
Григорій Понеділок наголосив: підручник, особливо для перших курсів, має
бути гарний, яскравий і без помилок,
відповідальність автора вкрай важлива.
Григорій Володимирович озвучив кілька
цікавих ідей: запропонував заснувати
у нововідкритій книгарні букіністичний
відділ, розвивати науково-популярні видання для учнів і студентів. А керівнику
кафедри фізики Іванові Лопатинському
до вподоби задум видати книги про
ректорів Політехніки. Від ІТРЕ виступили директор Іван Прудиус і професор
Богдан Мандзій, співавтор видання про
принципи роботи мобільних телефонів
„Пристрої цифрових систем стільникового зв’язку“.
Ірина ШУТКА

Студентів вишів незаконно не
пускають у гуртожитки після
23 години. Про це заявив координатор громадської ініціятиви
„Студентський захист“ Андрій
Черних. За його словами, така
заборона „може тлумачитися як
тимчасове позбавлення житла
(у нічний час), що є порушенням
статті 30 Конституції України,
статті 311 Цивільного кодексу
України та статті 9 Житлового
кодексу УРСР“.
Українські студенти зараз почи
нають працювати вже з першо
го курсу, а зароблене витрача
ють на їжу, подорожі та оплату
навчання у виші. Навчання
з роботою поєднують 45 % спудеїв, повідомляє Держінститут
сімейної та молодіжної політики.
„На початку 2000-х років масово
підробляти студенти починали
з третього курсу, а зараз уже
з першого“, — говорить директор інституту Андрій Мішин.
Згідно з Указом Президента Вік
тора Януковича від 29 вересня
2012 року, державними нагоро
дами України з нагоди Всеукра
їнського дня бібліотек відзначе
но низку бібліотечних праців
ників. Зокрема, за вагомий
особистий внесок у розвиток національної культури, збереження
бібліотечного фонду держави,
багаторічну сумлінну працю та
високий професіоналізм почесне звання „Заслужений діяч
науки і техніки України“ надано
генеральному директорові
Львівської національної наукової
бібліотеки України ім. В. Стефаника, доктору історичних наук
Мирославу Романюку.
В Україні інтернетом корис
туються трохи більше 30 %
населення. Такі дані містяться
в опублікованій доповіді Комісії ООН щодо широкосмугового
зв’язку, підготовлені під егідою
ЮНЕСКО й Міжнародного сою
зу електрозв’язку. Сьогодні
2,26 млрд. осіб у світі мають
доступ до всесвітньої мережі,
йдеться у документі. На першому місці за ступенем охоплення
населення інтернетом розмістилася Ісландія — там інтернетом
користується 95 % населення.
За матеріялами інформаґенцій
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Мікро- та наноелектроніка — основа
національної безпеки країни

З

автра, 5 жовтня, кафедра напівпровідникової електроніки ІТРЕ відзначає ювілей — 50 років від заснування.
Досягнення викладачів та науковців
кафедри відзначають і на рівні університету (на конференції трудового колективу у вересні цього року ректор Юрій
Бобало нагородив за перше місце за
результатами попереднього навчального року Грамотою університету та
преміював колектив кафедри), і на рівні
держави (фундаментальна робота колективу лабораторії сенсорної електроніки „Мікроелектронні датчики нового
покоління для інтелектуальних систем“
здобула Державну премію України в галузі науки і техніки за 2011 р.), про що
„Аудиторія“ вже писала. Сьогодні з завідувачем кафедри професором Анатолієм Дружиніним говоримо про шлях
до таких досягнень.

— Анатолію Олександровичу, що
важливіше для успіху: опиратися на
традиції чи працювати на молодь?
— Передовсім нагадаю, що кафедра
напівпровідникової електроніки бере
свій початок від кафедри напівпровідникових приладів, діелектриків
і напівпровідників (перший завіду
вач — доцент Ганна Сандулова, до
1976 року), створеної за ініціятиви проректора з наукової роботи професора
Олександра Андрієвського у 1962 році
в структурі факультету автоматики
i напiвпровiдникової електроніки
Львівського політехнічного інституту.
Як одна з найкращих серед шести
кафедр із проблем напівпровідникової
електроніки тодішнього Радянського
Союзу, кафедра НПЕ у 1980 р. стала
опорною. В її обов’язки входили
організація всесоюзних конкурсів
дипломних робiт із напряму електроніки та стажування для підвищення
квалiфiкацiї викладачів. Багато випускників кафедри захистили докторські
та кандидатські дисертації.
Зараз на кафедрі працює згуртований, високопрофесійний науково-педагогічний колектив викладачів, науковців та інженерів. Серед
них 10 професорів — докторів наук,
5 доцентів — кандидатів наук, один
старший викладач, 18 співробітників
науково-дослідних лабораторій, 14 аспірантів і два докторанти.
Велику увагу кафедра приділяє
студентській науково-дослідницькій

роботі. Студенти старших курсів активно працюють у наукових лабораторіях
кафедри, філії НВП „Карат“ та НДЦ
„Кристал“. Багато з них отримали призові місця та нагороджені Почесними
грамотами за участь у державних та
міжнародних науково-технічних конференціях, олімпіядах, конкурсах тощо.
Застосовуємо унікальне контрольноаналітичне, дослідницьке діягностичне
обладнання: малокутову рентгенівську
камеру, комп’ютеризований рентґенівський дифрактометр, фото- та
спектрометричні прилади, вимірювачі
потужности випромінювання в ділянках видимого, ультрафіолетового та
інфрачервоного діяпазонів, лазерні
установки та ЯГР-спектометр, технологічні комплекси виготовлення мікро- та
наноструктур й инші.
Відтак і браку молодих кадрів не
відчуваємо. Маючи можливість ще зі
студентської лави займатись наукою,
молоді науковці залишаються тут.
— Про досягнення НДЦ „Кристал“
відомо не лише за межами університету, а й України.
— Вже від початку заснування кафедри
діяла держбюджетна науково-дослідна
лабораторія НДЛ-3. Основною тематикою лабораторії була розробка технології вирощування напівпровідникових
кристалів з газової фази та створення
приладів на їх основі. У 1966 році при
кафедрі організовується госпдоговірна
лабораторія НДЛ-30. Перший госпдоговір укладено у 1966 році на розробку
датчиків прискорення на основі ниткоподібних кристалів кремнію.
Упродовж 70 – 80-х років співробітники лабораторій брали активну
участь у проведенні всесоюзних кон-

ференцій із ниткоподібних кристалів
і тонких плівок. Так поступово створювалась Львівська наукова школа
з напівпровідникових ниткоподібних
кристалів, яка стала відома в тодішньому Радянському Союзі.
У 1977 році при кафедрі на базі
держбюджетної лабораторії НДЛ-3 організовано проблемну лабораторію
ПНДЛ-2 „Технологія напівпровідникових матеріялів та датчиків фізичних
величин на їх основі“.
У 1978 році при кафедрі організовується ще одна науково-дослідна
лабораторія, НДЛ-65.
У 1999 році створено НДЦ твердотільної електроніки та сенсорів
„Кристал“, до складу якого входили
три лабораторії: сенсорної електроніки
(науковий керівник — професор Анатолій Дружинін), магнітних сенсорів
(професор Інеса Большакова) та фізики
оксидних кристалів (професор Андрій
Матковський, з 2004 року — професор
Сергій Убізський).
Кафедра НПЕ співпрацює із зарубіжними науковими центрами Польщі,
Угорщини, Німеччини, Австрії, Японії,
Китаю, Швейцарії, Росії, Великобританії в рамках програм співробітництва
за міждержавними угодами про науково-технічну співпрацю.
За останні роки співробітники
кафедри виконали кілька десятків
науково-дослідних проєктів, зокрема
більше десяти міжнародних, опубліковано близько 10 монографій, кілька
сотень наукових статей у міжнародних
фахових журналах.
— Як кафедра розвиватиметься
далі?
— В огляді серед університетських кафедр упродовж останніх десяти років
колектив кафедри напівпровідникової електроніки та лабораторій НДЦ
„Кристал“ постійно посідав призові
місця, за що не раз його відзначено
грамотами університету і грошовими
преміями за значні досягнення в нав
чальній та науковій роботі.
Наша кафедра з надією й оптимізмом дивиться у майбутнє, сподіваючись, що електроніка, зокрема
мікро- та наноелектроніка, як основа
національної безпеки будь-якої країни, завжди буде потрібна нашій незалежній державі.
Записала Тетяна ПАСОВИЧ
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тема для роздумів

Висока освіта: престиж
чи необхідність мати диплом?

80

відсотків українських випускників шкіл традиційно хоче
мати високу освіту, вважаючи, що
вона конче потрібна молодій людині.
Так вважає і старше покоління.

У полоні стереотипів
Бажання обов’язково здобути
вищу освіту проректор із науковопедагогічної роботи та соціяльного
розвитку Львівської політехніки Богдан
Моркляник пояснює тим, що ще й донині спрацьовує радянський стереотип
особливого престижу диплома про
вищу освіту. Не останню роль у цьому
відіграють і батьки, які через дітей
втілюють свої мрії. Щоправда, і одні,
і другі не завжди усвідомлюють, що
отримання диплома в Україні, на жаль,
не забезпечує праці за спеціяльністю,
та й сама фахова підготовка не завжди
є відповідна. З иншого боку, у працедавців теж досі сформована думка, що
диплом — це певна гарантія високого
рівня підготовки фахівця.
— В мене є знайомий ресторатор,
який бере на роботу лише осіб із вищою освітою, — каже Богдан Васильович.— Він вважає, що їх не треба
вчити спілкуватися з людьми, вони
вміють переконувати клієнтів, ввічливі.
Тієї ж думки дотримується й багато
керівників підприємств і організацій.
Вважаю, це сталося через надлишок
на ринку праці пропозицій осіб із
високою освітою. А стереотип, який
нам залишили у спадок, спростували
ще в шістдесятих роках, особистим
прикладом довівши, що професійних
висот можна досягнути й без освіти.
Був би талант, наполегливість, працелюбність і трішки везіння.

Ризикуємо залишитися
без кваліфікованої
робочої сили
Коли свого часу підприємства і заводи зазнали повної руйнації, особливо
в Західній Україні, поступово відпала
потреба у професійно-технічних училищах, які готували для них кваліфіковані
робітничі кадри. На думку експерта
з питань освіти, екс-керівника Українського центру оцінювання якости освіти
Лілії Гриневич, нинішні професійні ліцеї,
які ще збереглися, не мають достатньо
сильної матеріяльно-технічної бази,

добрих викладачів, тому йдуть туди
навчатися впереваж діти з неблагополучних сімей. Щоб переорієнтувати
молодь на професійно-технічну освіту,
треба щонайменше цю освіту модернізувати і забезпечити добру роботу її
випускникам. Така альтернатива вищій
освіті дозволила б вирішити проблему
фахівців з робітничих професій, а здобувати фах інженера, технолога чи
математика йшли б найздібніші. Але
про це доводиться хіба що мріяти, бо
така модернізація вимагає величезних
коштів, і головне — бажання відновити
в країні потужну промисловість. Легше
і спокійніше йти перевіреним шляхом,
адже підготувати одного робітника, який
працював би за сучасним верстатом,
державі значно важче, ніж вивчити одного юриста чи економіста. Тому й молодь
за всяку ціну прагне здобути вищу освіту.
І кожен мотивує цей крок по-своєму, тим
паче, що є великий вибір вищих державних і приватних навчальних закладів.
Нині молодь зазвичай обирає гуманітарні, економічні і правничі професії,
не дбаючи про те, що знайти роботу за
фахом навряд чи вдасться, адже проблема конкурентоспроможности і пра-

як комерційна жилка, важливо лишень набути бухгалтерські навички на
будь-яких бухгалтерських курсах. Тому
перед тим, як стрімголов бігти до вишу,
варто послухати своє серце: чи варто
витрачати купу часу і грошей (якщо
це навчання комерційне), щоб потім
працювати не за фахом, а де вдасться
влаштуватися? Обираючи фах, слід добре подумати над тим, щоб доля не насміялася з вас, коли замість престижної
роботи доведеться ходити щодня на
роботу непрестижну, нецікаву і нудну…

Чи потрібні Україні
освічені люди?
Нині у профільному міністерстві
витає думка, що кількість тих, хто має
здобути вищу освіту, необхідно суттєво
скоротити. Чи й справді аж так погано,
коли країна має багато освічених людей?
До прикладу, у розвинутих державах,
зокрема у Фінляндії, цей показник становить 91 відсоток, у США — 86 відсотків.
Освічена молодь у цих країнах дуже позитивно впливає на розвиток суспільства
саме через те, що там збалансовано
спеціяльності, яких воно потребує.

Нині молодь обирає гуманітарні, економічні і прав
ничі професії, не дбаючи про те, що знайти роботу
за фахом навряд чи вдасться, адже проблема конку
рентоспроможности і працевлаштування серед
випускників вишів є вкрай гостра…
цевлаштування серед випускників вишів
є вкрай гостра. З одного боку, підприємці
хочуть бачити у себе кваліфікованого
працівника, з иншого — у молодих
людей такого досвіду ще нема, і, виявляється, їхні дипломи нікому не потрібні.

Улюблена професія
чи диплом на згадку
про навчання?
На жаль, у силу різних обставин,
молодь часто обирає нелюбі для себе
професії. Відомо ж — керівником
після закінчення вишу ніхто не стає:
для цього треба пройти довгий, часом
і тернистий шлях. Не кожен може бути
успішним управлінцем, добрим фінансистом чи бізнесменом. Не секрет, що
для останнього важлива не так освіта,

В Україні також немає ніяких загроз
у надмірному бажанні молоді здобувати вищу освіту, вважають у Центрі
дослідження суспільства. Очевидно,
щоб випускники обирали різні, зокрема,
технічні професії, керівництву України
слід подбати про те, щоб підприємства
працювали по всій країні, а не лише
в окремих її реґіонах, а випускники
отримували гідну зарплату. Тоді вища
освіта стане справді престижна і кроком
до перспективного кар’єрного росту:
„технарі“ не ставатимуть економістами,
а гуманітарії — державними управлінцями, адже диплом і його наповнення — це освітньо-соціяльна сходинка,
річ необхідна, але недостатня для того,
щоб себе професійно реалізувати.
Катерина ГРЕЧИН
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Львів — місто, що має власний словник

В

гості до політехніків на Тиждень
Книги завітали автори великого
видання „Лексикон львівський: поважно і на жарт“, яке здобуло Ґранпрі конкурсу „Найкраща книга „Форуму видавців-2009“.

Творчий колектив відділу української мови Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України вже
десять років тісно співпрацює з Видавництвом Львівської політехніки.
— Нам дуже приємно, що вкупі
з нашою поліграфією видання завжди
здобувають серед читачів визнання
і різні нагороди на престижних книжкових форумах, — сказав, відкриваючи
імпрезу, на яку завітало чимало студентів і викладачів Політехніки, директор видавництва Іван Паров’як. — Хочу
відзначити, що Львів — єдине місто,
яке має власний словник.
Оскільки „Лексикон львівський“
мав великий успіх серед читачів, авторський колектив (завідувач відділу
української мови Наталія Хобзей, на-

укові співробітники Оксана Сімович,
Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш) вирішив й далі збирати забуті
перли української мови, внаслідок
чого народилося нове чудове видання,
яке побачило світ цього року.
— Свій словник планували розпочати з наукових статей і невеличкого
словничка, який вдалося на той час
зібрати, — сказала Наталія Хобзей. —
Згодом зрозуміли, що це має бути
велике видання. Нині бачимо, що
це — процес безкінечний. Нам дуже
приємно працювати з видавництвом

Львівської політехніки, яке забезпечує
прекрасний зовнішній вигляд наших
книжок. Думаю, якби не люди, які
там працюють, ми б таких книжок,
можливо, й не творили, адже, щоб
твою книжку любили, вона має мати
не лише добрий зміст, а й гарне поліграфічне оформлення.
Наталія Хобзей розповіла про видання, які побачили світ у Видавництві
Львівської політехніки, про роботу над
словником, до якого ввійшли надсянські, бойківські і наддністрянські говірки,
що й створили своєрідну львівську мову.
Вона відзначила, що словник має цікаві
тексти літературних творів і репрезентує мовлення львів’ян, які говорили
балаком (вулична мова) і літературною
мовою (мова галицької інтеліґенції).
Присутні довідалися багато цікаво
з історії написання словника, а на завершення презентації Наталія Хобзей
дала вичерпні відповіді на запитання,
сподіваюся, майбутніх читачів видання.
Катерина ГРЕЧИН

Світлини Катерини Гречин

Слово — меч духовний

Н

а завершення програми Тижня Книги в гості до політехніків завітала знаний мовознавець, доцент Львівської політехніки, авторка проєкту „Від книги до мети“
та книг „Мова — краса і сила: суспільно-креативна роль
української мови в XI — cередині XIX ст.“, „Отець Маркіян
Шашкевич — український миротворець. Лінгвістичний
феномен на тлі світового романтизму“ та инших, депутат
Львівської облради Ірина Фаріон.
Творчу зустріч на тему
„Слово — меч духовний“ відкрив директор Видавництва
Львівської політехніки і видавець книжок авторки Іван
Паров’як. На зустріч із відо-

мим мовознавцем прийшли
як студенти, так і чимало
представників від професорсько-викладацького складу,
працівники Науково-технічної бібліотеки університету.

Пів години, які авторка
змогла приділити своїм
шанувальникам перед відльотом до Києва, минули,
як мить, адже Ірина Фаріон
своєю безпосередністю
і щирістю, барвистою мовою, пересипаною цікавими
афоризмами і спогадами
з історії написання книжок
та виходу у світ „Добірки
мовних плакатів“, одразу
зуміла завоювати прихильність своїх читачів.
— Книжки — це ріки, які
омивають наше тіло і дають
нам знання, — впевнена Ірина Дмитрівна. — Якщо ж від
прочитаної книжки знання
нас не змінюють, то це означає, що вона погана. Сенс
у знаннях є тоді, коли ми разом із ними стаємо глибші,
самодостатніші. Коли усвідомлюємо істину, що вище
дряпаєшся вершинами життя, то більше розумієш, яким
важливим є заглиблення
у те, що робиш.

Ірина Фаріон розповіла
присутнім про історію народження плакатів, їхні видання під різними назвами
і у різні роки. Вона нагадала,
що останню „Добірку…“
матимуть усі школи Львова
і Львівщини, а от попередні
її видання є у США (в НьюЙорку, Чикаго), в Австралії,
Канаді. Вони давно мандрують і Україною, спонукаючи
молодих людей творити
у подібному контексті, вчать
розуміти, що синтез словесного, візуального може
дати цікаву модель мовного
світогляду.
Катерина ГРЕЧИН
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невигадані історії
ю історію я знаю віддавна, а тепер вирішила поділитися нею з читачами „Аудиторії“. Гадаю, що напередодні
ЦДня
працівників освіти вона буде цікава і повчальна як для педагогів, так і для молоді
Незабутня зустріч

Букет етюдів —
дорогій учительці
Лемківське село Дошна… Оточене
з усіх боків горами, воно наче потопало в зелені вишневих і яблуневих садів.
З-поза дерев визирали смугасті чепурні дерев’яні хижі, стіни яких вдосталь
надивилися на людське горе і радість,
сміх і сльози. Від віків тут народжувалися, росли, вінчалися, ґаздували
і тут же спочивали вічним сном.
Виглядало, що гори та дрімучі ліси
назавжди закрили в своїх обіймах оцю
мальовничу долину і не випустять жодної живої душі в инший, широкий світ.
Село дихало власним, трохи таємничим життям. Життям, повним
простої селянської лірики, щирої та
непідробної ніжности…

•

Літо 1941 року закінчувалося.
Сільська дітвора підняла над річкою
такий лемент і гамір, ніби намагалася
тим відстрашити осінь. Малечі було
шкода надовго прощатися з прохолодою гірської річки, а тому вона так
завзято плескалася у хвилях.
Лише мені було якось бентежно. Сьогодні мушу покинути рідне село і поїхати
на навчання в учительську семінарію до
Криниці. Двісті кілометрів… Внутрішній
голос нашіптував: „Радіти треба. Ти перший із села поїдеш так далеко в українську школу. Ще й поїздом…“.

сховалися знайомі гори і рідне село.
На душі важко.
Поїзд мчить на захід. Змінюються
краєвиди зеленої Лемківщини. Землю
повільно сповивають вечірні сутінки.

•

[•] Наталя Волошинська та Іван Красовський
(світлини 1941 року)

Жадоба до навчання поступово
перемогла почуття страху. Добре, що
поїдемо удвох зі шкільним товаришем
із сусіднього села Степаном…

•

— Ваню, Ваню, та под юж домів!
Дрижачими, спрацьованими руками мати укладала в дерев’яний
куферок полатану, але чисту білизну,
штанці, гуньку, буханець хліба, горнятко масла…
— І таке мале — у світ, — схлипувала.
Нишком і я витирав очі.
— Но ид, ид, — ледве чутно сказав
батько, беручи куферок.
Ще один теплий поцілунок матері…

•

Повільно стогнав паровоз, випускаючи хмари диму і пари. Минали
ліси, села, містечка. За синім туманом

У нічній пітьмі вирисувався силует
будівлі вузлової станції Струже. Щой
но вранці ми зможемо поїхати далі,
але вже иншим поїздом. Через дірки
грубих полотняних штанят відчутно
пробивається холод.
В залі очікування темно і тому зморює сон. Поруч присіла струнка, білява
дівчина, зодягнена по-міському. Допитливо споглядала на нас.
— Куди це ви їдете, хлопчики?
— Вчитися. До Криниці.
— Самі, без батьків?
— Та грошей не мають…
Спокій пасажирів порушили солдатські кроки, брязкіт зброї. Скрипнули двері. Німці!
— Документи. Шнель!
— Ми в школу їдемо.
— А квитки є?
— Ще не продавали…
Підійшов ще один солдат. Щось
швидко і сердито заговорив, повторюючи слово „арбайтен“. Справа
ускладнювалася. Всі знали, що німці
ловлять підлітків і молодь та силоміць
вивозять до Німеччини. Такою була
і сьогоднішня їхня місія.
Наша сусідка раптом підвелася і без
вагання подала солдату „кенкарту“.
— Ці хлопці насправді їдуть до
школи. Зі мною.
Німець уважно приглядався то до
документів, то до дівчини. Її великі
ясні очі звузилися, чорні брови ледь
тремтіли від хвилювання.
— Наталія Волошинська… Чи вчителька?
— Так.
Солдати відійшли. Дівчина повільно сіла на попереднє місце. На її
блідому обличчі сяяла усмішка.
Хотілося обняти незнайомку, як
добру, рідну сестру…

•

[•] Криниця, вілла „Світ“. Тут навчалися юні семінаристи

Їхали в одному вагоні. За вікном
маячіли щораз вищі гори, окутані
ранковим туманом. Позаду Новий
Санч, Жеґестів, мальовнича Мушина.
Краєвид такий захоплюючий, що не
хочеться відривати очей від шиби.
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наш календар
7 жовтня — День працівників освіти.
8 жовтня — День газети „Аудиторія“.

Зрідка споглядаю на незнайому дівчину. Так хочеться бути її учнем. І яку ж
велику радість принесла нам дальша
розмова! Так, вона й справді — наша
майбутня вчителька.

Пам’ятні дати

•

Криниця… Цей прекрасний куток природи годі описати. Навкруги гори, покриті
вічно зеленими лісами, а в долині — немов якийсь чарівник розсипав море
різнокольорових самоцвітів. Усе дивне:
і вілли, і яскраві реклами, і килими квітів,
і асфальт, і коні з ґумовими підковами…
Зустрів нас вихователь гуртожитку
(бурси).
— Учнів привезла.
— Та що Ви! В бурсі місць немає…
В очах учительки блиснули сльозинки. Вихователь помітив це.
— Добре. Хай залишаються, —
буркнув після короткого вагання, — але
директора будете вмовляти Ви.

•

— Чи Ви вірите, — звернувся наступного дня директор школи до вчительки, — що ці малюки будуть добре
вчитися?
— Не тільки вірю, а й переконана
в цьому. Вони дуже кмітливі і мають
жадобу до науки в українській школі.
Так почалося наше нове життя, пов
не несподіванок, радости і горя. Війна.
Голод і холод. Ми терпіли і вчилися.
І завжди, у важкий час, учителька
зміцнювала нашу віру в перемогу, навчала бути витривалими.
Минали роки…

•

Розпрощались у сорок четвертому.
Трудними стежками, крізь грозу війни,
поневіряння прямували ми назустріч
долі. Та я через усе життя проніс цей
незабутній спогад про вчительку, про
нашу першу зустріч.
Іван КРАСОВСЬКИЙ

Я знала, що ці діти
досягнуть своєї мети
Я пам’ятаю, як вперше зустріла
маленького Ваня на залізничній станції
Струже. І досі перед очима двоє малих
хлопчиків, котрі їдуть учитися в українську школу в Криницю. Які в них радісні
обличчя, які вогники в очах! Зовсім
не журилися, що можуть не доїхати
(німці вивозили молодь у Німеччину):
вони мусять учитися — і все! Другий
хлопець — це Степан Кищак з Балутянки (потім викладав англійську мову
в Політехнічному інституті у Львові
і з пристрастю різьбив).
Тоді вони видалися мені якимись
незвичайними, відважними, відчай-

[•] Зустріч через 27 літ…
душними. Я відразу подумала: ці діти
досягнуть мети, бо мають велике бажання вчитися. І хоч нині дехто вважає,
що лемки — не українці, я запитую:
звідки тоді малі 12 – 13-літні хлопчики зі
села, „де світ дошками забитий“, знали,
що вони українці? Чому їм так хотілося
вчитися у своїй рідній школі? І таких
дітей у семінарії було кілька сотень!
Були, звичайно, і з инших околиць, але
переважали лемки. Ніхто цих дітей не
вербував, не намовляв до навчання,
а вони самі тягнулися до науки!
Під час війни всім важко було. Крім
невпинного страху, голоду і холоду,
чіплялись і різні хвороби: кір (одра),
дифтерит, скарлатина, червінка, запалення легенів та різні простуди. У семінарії були два добрі лікарі-українці,
які чудом здобували ліки і піклувалися
про здоров’я дітей. І ніхто з них не залишив школи, не нарікав на труднощі.
Терпіли і вчителі, бо дуже любили своїх
учнів і свою працю…
З Іваном Красовським, колишнім
Ваньом, ми зустрілися влітку 1971 року.
Він був уже відомий науковець, історик.
Опісля, в 1972 році, і я була у Львові.
Відвідала Музей народної архітектури
і побуту, який очолював мій колишній
учень. Він показав мені найцікавіші
шедеври.
Там ми разом із ним та Степаном
Кищаком сфотографувалися. Через
якийсь час сім’я Красовських проїздом
відвідала мене в Перемишлі. Ми теж
фотографувалися в найкращому куточку нашого міста.
Наталія ВОЛОШИНСЬКА-ОЖИБКО
Підготувала і подала до друку
Ярослава ВЕЛИЧКО

4.10.1891 — народився Юрiй Клен
(Освальд Бурґгардт), український поет-неокласик.
4.10.1930 — померла Олена Пчiлка,
українська письменниця та перекладачка, мати Лесi Українки.
4.10.1934 — померла Марія Заньковецька, геніяльна українська акторка.
4.10.1947 — помер Макс Планк, німецький фізик, якого називали „батьком
квантової фізики“.
5.10.1909 — народився Богдан-Ігор
Антонич, український поет, прозаїк,
автор збірок „Три перстені“, „Зелена
Євангелія“.
5.10.1941 — помер Микола Трублаїнi,
український письменник.
6.10.1876 — народився Сергій Єфремов, український учений-літературознавець, публіцист, громадський діяч.
6.10.1881 — народився Iван Кочерга,
український драматург.
6.10.1914 — народився Тур Хейєрдал,
норвезький етнограф, археолог, мандрівник і письменник.
6.10.1926 — помер Володимир Гнатюк,
визначний український фольклорист
i лiтературознавець.
7.10.1253 — коронацiя Данила Галицького в Дорогичинi.
7.10.1672 — Бучацька угода гетьмана
Петра Дорошенка з Польщею.
7.10.1885 — народився Нільс Бор, данський фізик, творець першої квантової
теорії атома, лавреат Нобелівської
премії.
7.10.1917 — помер Сергій Васильків
ський, талановитий український художник.
8.10.1938 — розстріляно Гната Хоткевича, українського письменника, актора,
мистецтвознавця.
8.10.1938 — в Ужгородi створили перший автономний уряд Закарпаття.
9.10.1655 — перемога військ Богдана
Хмельницького над поляками під Городком біля Львова.
9.10.1904 — народився Микола Бажан,
український поет, академік.
10.10.1813 — народився Джузеппе Верді, італійський композитор.
10.10.1825 — помер Дмитро Бортнянський, український композитор і дириґент, автор опер „Креонт“. „Алкід“.
10.10.1861 — народився Фрітьоф Нансен, норвезький мандрівник, океанограф, лавреат Нобелівської премії.
10.10.1889 — народився Михайло
Драй-Хмара, український поет і літературознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов,
український письменник, байкар, автор
пісні „Стоїть гора високая“.
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Світлина Анни Герич

міжнародна наукова конференція, на якій обговорювали проблеми української термінології,
Дванадцята
тривала у Львівській політехніці з 27 до 29 вересня
Особлива тема — термінологія

Свято
з краплею смутку
Поважний захід „Проблеми української термінології. СловоСвіт-2012“
традиційно організував Технічний
комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) під егідою
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державного підприємства „Український нау
ково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації
та якости“, Львівського відділення
Всеукраїнського товариства „Просвіта“ імени Тараса Шевченка, Львівського відділення Всеукраїнського
товариства „Просвіта“ імени Тараса
Шевченка та Український термінологічний центр Америки (США і Канади).
Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи університету
Зорян Піх.
Предметом обговорення для мовознавців стали питання термінології
природничих та гуманітарних знань.
Зокрема, йшлося про теоретичні засади термінознавства, лексикографію
та міжмовні зв’язки, нормування та
стандартизацію термінології тощо.
У межах СловоСвіту-2012 святкували двадцятиліття ТК СНТТ, основ
ні завдання якого — розроблення
концептуальних засад і практичних
рекомендацій щодо унормування
української науково-технічної термінології; організація та координація розроблення, експертизи, затвердження
та впровадження україномовних
термінологічних стандартів; створен-

ня комп’ютерного забезпечення та
формування банку стандартів української науково-технічної термінології.
Першим головою комітету з часу його
заснування у 1992 році був професор
Володимир Перхач, а в 1996 році структуру очолив професор Богдан Рицар.
Особливо плідними для комітету були
перші п’ять років роботи. За цей час він
розробив і затвердив майже 600 термінологічних ДСТУ. Цікава і плідна
співпраця зі створення українського
глосарію відбувалася у 2004 році
між ТК СНТТ та компанією „Microsoft
Україна“.
— Крім львівського осередку на
базі Політехніки, був ще один при
Київському політехнічному інституті.
Але останнім часом уряд перестав його
фінансувати, по суті, спричинивши
цим кроком ліквідацію, — повідомив
у своїй доповіді Богдан Рицар, коротко
окреслюючи історію Термінологічного
комітету.

Новини і новинки
Доброю новиною стало те, що
словникова термінологічна серія
„СловоСвіт“ ТК СНТТ два наступні
роки отримуватиме фінансування
за „Програмою розвитку української мови, української культури
та історичної свідомости громадян
України на території Львівської области“. Таке рішення Постійної комісії
з питань б’юджету, соціяльно-економічного розвитку та комунальної
власности ЛОР лобіювала доцент
кафедри української мови Львівської
політехніки, депутат обласної ради

Ірина Фаріон. Це запорука того, що
невдовзі світ побачить унікальна збірка з 36-ти термінологічних словників,
виданих на початку ХХ століття, які
зібрав у 50-х роках інженер Михайло
Пижанський, перебуваючи на еміґрації у США.
— Коли я довідався про цей факт,
то звернувся до голови НТШ США —
доктора Ореста Поповича. Він надіслав
нам уже оцифровані файли. Наука,
звичайно, пішла вперед, але ці словники, один із яких уклав сам інженер, —
основа. На них можуть у багатьох
випадках опертися мовознавці. Такої
термінографічної праці немає більше
ніде, — зазначив Богдан Рицар.
Під час підсумкового засідання
конференції відбулася презентація
„Словника-довідника термінології
музейництва“ (укладачі: Р. Микульчик,
П. Слободян, Є. Діденко, Т. Рак). Саме
цю книгу як подарунок отримали всі
учасники конференції.
Підсумком завершальної дискусії
стала ухвала, в якій сформульовано
найгостріші термінологічні проблеми
та запропоновано шляхи їх вирішення. Учасники СловоСвіту-2012 також
звернулися з листом до Президента,
законодавчої та виконавчої гілок влади, у якому засудили прийнятий ВРУ
недолугий закон „Про мови“.

Пам’яти
Володимира Левицького
Крім конференцій та презентацій
словникових видань із термінологічної серії „СловоСвіт“, яка налічує вже
15 книг, під егідою ТК СНТТ відбуваються круглі столи й урочисті академії,
присвячені пам’яті видатних українських мовознавців-термінологів. Так
свого часу вшанували Анатоля Вовка,
Олексу Горбача, Івана Пулюя.
Цього разу з вдячністю згадали
українського математика, філософа,
дійсного члена НТШ Володимира Левицького, який за своє життя зібрав
і впорядкував матеріяли з української
математичної, фізичної, астрономічної
та хімічної термінологій, брак яких
видавався багатьом непереборною
перешкодою у написанні й виданні
наукових праць українською мовою.
Анна ГЕРИЧ
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екуменічний тиждень

Майбутнє демократії та духовности

М

Молебень відслужили священнослужителі різних конфесій на чолі
з єпископом Борисом Ґудзяком, який
зауважив, що „Екуменічний соціяльний тиждень — дуже спокійний спосіб,
який єднає десятки соціяльних організацій, а екуменічна молитва породжує
дух, що супроводжуватиме учасників
упродовж усієї роботи“.
Особливістю Соціяльних тижнів
в Україні є акцент на екуменічності,
тобто залучення до співпраці церков
усіх конфесій, а не тільки активістів
громадянського суспільства та представників влади. В період суспільно
значимих перетворень актуальною
є консолідація зусиль церкви, бізнесу,
громадського сектора та влади.
З вітальними промовами виступили заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак та заступник
мера Львова з гуманітарних питань
Василь Косів.
Форум розпочався з однойменної
академічної конференції за участю
голови ради Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка, президента Соціяльних
тижнів Франції Жерома Віньйона,
голови фонду „Демократичні ініціативи“ Ірини Бекешкіної, директора
Інституту гуманітарних та соціяльних
наук Львівської політехніки Ярини Турчин, засновника Інституту екуменічних
студій УКУ Антуана Аржаковського та
инших поважних спікерів.
У межах екуменічного форуму 26 вересня відбувся семінар-обмін „Міжнародний та вітчизняний досвід міжсекторального партнерства“. Основна
тема семінару — мікрокредитування, що
останнім часом активно використовується у розвинених країнах світу для подолання бідности. Минулоріч учасники Екуменічного соціяльного тижня зініціювали
створення групи, яка розробила проєкт
щодо розвитку мікрокредитування
в Україні. Семінар відбувався у форматі
співдоповіді чотирьох доповідачів на
тему „Новий проєкт мікрокредитування
для людей у складних життєвих обставинах“ (Канада-Франція-Україна).
Доктор філософії, директор корпорації HQS Consulting Services („Підтримка організацій на шляху становлення“)

Світлина Наталії Павлишин

олитвою і словом благословення
розпочався ювілейний V Екуменічний тиждень. Тематика цьогорічного форуму, який тривав з 26 до 30 вересня, відповідала викликам часу —
„Майбутнє демократії в Україні“.

(м. Вінніпеґ, Канада) Ліонел Дж. Квінел
у своїй доповіді зауважив: „Якщо людям дати рибу — через годину вони
вже будуть голодні. Якщо ж їх навчити
ловити рибу і дати їм вудку — вони
будуть ситі все життя. Благодійність
полягає у тому, щоб навчити людей
риболовити… Через працю ми стаємо
визнаними й належно оціненими в суспільстві. Якщо віддаляємося від групи,
стаємо вразливими. Мікрокредитування допомагає забезпечити силу групи“.
Президент Асоціяції ADIE (Франція)
Марія Новак, розповіла, як процес мікрокредитування діє за кордоном, та
поділилася досвідом започаткування
„пілотного“ мікропроєкту в Україні.
Організатори цього проєкту в нашій
країні зіткнулися з банківською монополією на кредити, а для створення
банку потрібен великий капітал. Така ж
ситуація, за словами пані Марії, була
й у Франції до того, як Асоціяція ADIE
внесла зміни у банківське законодавство Франції. Тож запуск „пілотного“
проєкту в Україні виявився складнішим, ніж сподівалися організатори.
Але реалізувати цю програму можуть
допомогти всі, збираючи кошти і відстоюючи такі проєкти. Марія Новак запропонувала студентам Українського
католицького університету створити
веб-сайт для української діяспори і надіслати листи до українських олігархів
із метою матеріяльної допомоги. Адже
„нема політичної демократії без економічної. А мікрокредитування — це
знаряддя економічної демократії“.
Як спільнота взаємодопомоги „Оселя“ підтримала ідею проєкту і як вона
мала би втілюватися в життя у Львові,
розповіла керівник спільноти Олеся
Саноцька. До слова, „Оселя“ допомагає
безпритульним, залучаючи їх до праці.

А 27 вересня усім зацікавленим
презентували програму-семінар „Альтернатива насильству“ (зараз у цьому
проєкті бере участь понад 60 країн).
Її мета — знизити рівень насильства
в суспільстві. Це реальний приклад
співпраці на соціяльному полі між
суспільними, християнськими та державними організаціями.
Не менш цікавий був і семінар-кафе „Свобода слова в Україні“, який провадили відомі українські журналісти.
Свою лепту в обговорення стану
демократії в Україні внесло і студентство. 28 вересня відбулась презентація
п’ятнадцятихвилинного фільму „Демократія очима молоді“, який зняли
студенти Маґістерської програми
екуменічних наук (Марічка Дмитрів,
Ліда Батіг, Юля Гнатів, Ірина Василик)
та випускники МПЕН (Святослав Мотрен, Тарас Задоріжний,) за підтримки
адміністрації ІЕС.
Творці фільму різнобічно розкрили суть демократії, висвітлити її
політичний, історичний аспекти та
взаємозв’язок з Церквою, показати
позитивні і негативні сторони впровадження демократії в сучасності.
Задум проєкту полягав у тому, щоб
показати, як люди розуміють демократію, що з нею пов’язують, наскільки
глибоко обізнані у її сутності, що чекають від неї в реальності. Основна
концепція — неоднозначність, суперечливість явища демократії.
Структурно фільм поділявся на
три блоки: висловлювання визначних
людей стосовно засад демократії; тлумачення її теоретичного і практичного
пластів; інтерв’ю з людьми різного віку
та соціяльного статусу.
Наталія ПАВЛИШИН
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Спільними зусиллями врятували
Меркурія

Невідомі раніше вірші та малюнки
Тараса Шевченка потрапили до
України. Минулого тижня Росія передала Україні копії унікальних, раніше
невідомих документів, пов’язаних із
життям і творчістю Тараса Шевченка.
У селі Воля-Заліська (Республіка Поль
ща) 30 вересня відбулося освячення
Меморіяльного комплексу українцям,
загиблим у 1944 – 1947 рр. Переговори щодо впорядкування українського
греко-католицького кладовища
у селі Воля-Заліська розпочалися ще
у 2006 році. У 2008 році було погоджено проєкт впорядкування цвинтаря, розпочалися будівельні роботи.

В

ід середини червня у Львові почалася робота над порятунком
скульптури Меркурія, яка прикрашає
будинок на вул. Січових Стрільців, 3.
До кінця жовтня планують завершити всі необхідні роботи. Побачити на
власні очі, як відбувається реставрація, 24 вересня мали можливість
усі охочі журналісти львівських ЗМІ.
В майстернях Інституту архітектури
Львівської політехніки викладачі та
студенти працюють над тим, аби повернути давньоримському богові
руку, жезл „Кадуцей“, пальці, крила
на колесі та инші деталі, які він втратив більш як за сотню років.

Світлини Наталії Павлишин

Представники німецького Товариства міжнародного співробітництва
у Львові розповіли, про свою роботу
в проєкті „Муніципальний розвиток
оновлення старої частини міста“,
в межах якого допомагають врятувати
Меркурія.
— Підтримуємо не лише саму
реставрацію цього об’єкта, а також
і обмін досвідом між спеціялістами
з реставрації каменю. Для того, щоб
поставити такий великий проєкт на

ноги, насамперед потрібна громадська ініціятива, яка зверне увагу, що
є об’єкти в місті, які потребують реставрації, — розповіла речник цього
товариства Іріс Гляйхман.
Завідувач кафедри реставрації та
реконструкції архітектурних комплексів університету Микола Бевз додав,
що співпраця з німецькими спеціялістами матиме продовження і задля цього підписали відповідну угоду. Основ
ною метою спільної роботи буде не
лише порятунок унікальних кам’яних
пам’яток Львова, а й створення науково-реставраційної бази на основі Політехніки та инших навчальних закладів.
Тож уже згодом у Львівській політехніці
можна буде створити реставраційний центр із досліджень реставрації
кам’яної скульптури України.
Та найважливіше, за словами архі
текторів, що це була громадська іні
ціятива, яка зародилася серед мешканців міста. І така спільність у діях і
навіть незначні пожертви від кожного
львів’янина уможливили б порятунок
багатьох пам’яток.
Також неабиякої ваги роботі додає
той факт, що чимало роботи з порятунку
пам’ятки проводять студенти — перспективні, обдаровані реставратори (як
зауважив один із учасників реставраційного проєкту доцент кафедри РРАК
Олег Рибчинський): Володимир Горинь,
Юля Пужак і Мар’яна Цюпа. А оновлює
(точніше заново створює) елементи, яких
бракує, молода скульпторка Любов Булгакова. Дівчина зізналася, що найважче
було відновлювати саме руку скульптури:
аби зробити її правильно, доводилося
чимало часу проводити на даху будинку.
Наталія ПАВЛИШИН

У Львові в межах відзначення 70-річчя
створення УПА 27 – 28 вересня відбу
лася Міжнародна наукова конферен
ція „Українська повстанська армія
в контексті національно-визвольної
боротьби народів Центрально-Схід
ної Европи“. У конференції взяли
участь науковці з України, Франції,
Чехії, Словаччини, Польщі та Литви.
Під час дискусії обговорювали актуальні проблеми історії українського
національно-визвольного руху
середини ХХ століття та її вплив на
формування сучасної суспільно-політичної ситуації в Україні.
26 вересня доцент кафедри україн
ської мови Львівської політехніки,
депутат ЛОР Ірина Фаріон підсу
мувала перший сезон проєкту „Від
книги до мети“ і репрезентувала
журнал авторського проєкту з одно
йменною назвою. Проєкт стартував
у жовтні минулого року. Загалом від
20 жовтня 2011 року до 14 червня
2012 у межах проєкту вісім знакових
особистостей країни презентували
свої найновіші праці. А вчора вже
відбулася зустріч із кінорежисером,
автором фільму „Той, що пройшов
крізь вогонь“ Михайлом Іллєнком.
29 вересня у Львівському будинку
вчених відбулася Міжнародна кон
ференція „Акція „Вісла“ як заключ
ний етап українців з етнічних земель.
Історична правда та суспільна свідомість“. Організувала конференцію
у межах відзначення 65-тих роковин
операції „Вісла“ Львівська обласна
організація „Лемківщина“. Учасниками заходу були вчені з різних країн,
зокрема лемківська делегація зі
Словаччини та Польщі.
За матеріялами інформаґенцій
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Таємниці
журналістської майстерні

М

инула осінь для тижневика „Аудиторія“ була особливо щедра на охочих випробувати свої сили в журналістиці. Та вже згодом з-поміж багатьох залишилося двоє —
найтерпеливіших та найнаполегливіших — професійний просвітитель у темі театрів
Оксана Палій та знавець студентського життя зсередини, четвертокурсник ІКНІ Артур
Бобрик. З нагоди Дня народження „Аудиторії“ ми вирішили розповісти про творчу дорогу цих журналістів-аматорів.

Світлини Наталії Павлишин

Науковість через
експеримент
і гру

— П р о „ Ауд и то р і ю“
я вперше почула від своєї
викладачки Ніни Бічуї, коли
обговорювали друковані
львівські ЗМІ, де можна
було б писати театрознавчі
статті. Дійшли висновку:
якщо не брати до уваги кількох спеціялізованих журналів, у Львові більше нема
видання, де можна писати,
зберігаючи спеціялізовану
термінологію, — розповіла
Оксана Палій.
В роботі над статтями
для „Аудиторії“ дівчині
найбільше імпонує те, що
має можливість подавати
театрознавчу термінологію, шукати власний стиль,
концепцію, ділитися своїми
враженнями, а головне —
можливість експериментувати з формою (подібна
практика є у французькій
театральній критиці, яка
Оксані надзвичайно подобається).
— Наукова діяльність —
це пріоритет у моєму житті.
Зараз навчаюся в аспіран-

турі і працюю над науковою роботою „Діяльність
театру ім. М. Заньковецької:
перша половина ХХ ст.“ —
це репертуарна політика,
особистості, про яких уже
забули, естетичні трансформації колективу. Передовсім треба сказати, що театрознавчу критику в мене
на курсі викладали відомі
театральні журналісти, зокрема Тетяна Степанченкова (вона у 60 – 70-х рр.
минулого століття у Львові
була єдиний театральний
журналіст), тож є кого наслідувати, — ділиться думками
театрознавець.
У майбутньому дівчина
планує розвиватися в царині джерелознавства (зокрема театральної культури),
бо у Львові є дуже велика прогалина в цій сфері.
А працюючи з різноманітними джерелами в Києві,
на Полтавщині, Сумщині,
де є багато музеїв і архівів,
вона має можливість більше в тій галузі вдосконалюватися.
У вільний час Оксана
надзвичайно любить подорожувати (таке захоплення
певною мірою пов’язано
і з її роботою) та читати
скандинавських і французьких письменників. В українській літературі її захоплює
історична проза, зокрема
Павла Загребального та
Юрія Винничука. А ще дівчина вирощує хатні квіти:
має чималу колекцію узамбарських фіалок — 185 вазонів.
Відвертість і надійність —
основні риси, які цінує в людях, особливо не подобається, коли люди демон-

струють не притаманні для
себе риси.

Цікавість —
основний мотиватор
творчости

Випробовувати свої вмін
ня ділитися враженнями від
побаченого Артур Бобрик
почав ще під час навчання в старших класах — до
газети „Експрес“ подавав
найцікавішу реґіональну
інформацію.
— В усьому, що роблю,
сповідую єдину мету — щоб
мені було цікаво. Раніше ніколи не думав, що буду журналістом, але подобалося
писати. Газету „Аудиторію“
вперше побачив у гуртожитку, зацікавила можливість
розповісти таким самим
студентам, як і я, про те, як
урізноманітнити своє дозвілля, знайти вихід із тієї чи
иншої ситуації, поліпшити
побут та инше. А цього літа
трохи серйозніше зайнявся
журналістикою, дописуючи
до тернопільського інтернет-видання. Ця робота
дала можливість подорожувати, спілкуватися з ціка-

вими людьми, — розповів
студент.
Із дитинства хлопцеві
марилися польоти, то ж після закінчення школи хотів
вступити в Льотну академію в Кіровограді і навіть
пройшов конкурс і склав
усе необхідне, але підвів
зір. Зараз переконаний,
що це сталося до кращого,
бо „не витримав би фізики
і механіки“. До Політехніки
потрапив, можна сказати,
випадково: подав документи, коли забіг у корпус, аби
заховатися від дощу. Після
закінчення четвертого курсу
студент планує продовжити
своє навчання в маґістратурі
Українського католицького
університету за спеціяльністю „журналістика“.
Взірець доброї професійної газетної журналістики для Артура — автор
з „Української правди“ Сергій Лещенко; радіожурналістики, яка йому надзвичайно
подобається, — більшість
ведучих „Львівської хвилі“;
на телебаченні — Віталій
Портніков.
— Мій вільний час — це
різноманітність: посиденьки
з друзями, подорожі, футбол
(граю за команду тернопільських журналістів). Знаходжу час і для літератури,
але стараюся не засмічувати себе читанням усього
підряд, завжди відбираю
те, що мені може знадобитися. Останнє, що прочитав, — біографія Софі Лорен
і „Дванадцять обручів“ Юрія
Андруховича. Щотижня читаю „Газету по-українськи“,
журнал „Країна“, инколи
„Україну Молоду“.
У людях Артур Бобрик понад усе цінує прямолінійність
і чесність, цілком спокійно
сприймає критику на свою
адресу, роблячи для себе
конструктивні висновки.
Наталія ПАВЛИШИН
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„Золотий Лев-2012“:
фраґменти з театрального щоденника

Т

еатральний фестиваль „Золотий
Лев“ завжди викликав тотальну ейфорію. Програма цього міжнародного
форуму така насичена, що більшість
театралів змушені були долати проблему: як би то зробити так, щоб нараз
бути у двох або й трьох місцях одночасно?! Хотілося нічого не пропустити,
всюди встигнути і все побачити…

Світлина Наталі Яценко

Але якось непомітно для глядачів
фестиваль драматичних вистав (у приміщеннях) став приносити менше
вражень, саме театральних вражень.
Хоча на перший погляд така „паніка“
може здатися даремною: театральний
карнавал з нагоди відкриття є, вуличні
ігрові атракціони, вогняні інсталяції
і т. д. — всі традиційні ознаки проведення одного з найпрестижніших
театральних форумів наявні.
До того ж рекламна кампанія та
й прес-реліз ще задовго до проведення фестивалю запевняли: „…львів’яни
та гості міста зможуть побачити вистави театрів з Києва, Харкова, Луганська,
Чернігова, Львова, Кракова та Єлені
Гури, Вільнюса, Бреста, Нью-Йорка,
Тбілісі, Душанбе, Парижа, Брюсселя,
Праги, їх показуватимуть на сценах усіх
львівських театрів…“ Проте на пресконференції 24 вересня презентували
програму фестивалю, де із заявлених
попередньо мистецьких колективів
будуть тільки театри Польщі, України,
Австрії, Росії, Таджикистану, Грузії.
Художній керівник „Золотого Лева“
Ярослав Федоришин пояснював, що
цей рік — один із найскладніших в іс-

торії організації фестивалю, передовсім
через матеріяльні труднощі. Також традиційним гостем фестивалю вдруге мав
бути Богдан Ступка, та не судилося…
Начебто зрозумілі всі арґументи,
і вони більш як вагомі. А коли додати
до цього ще й те, що по суті всі сцени
львівських театрів за технічними показниками не відповідають сучасним вимогам, то взагалі не варто дивуватися.
Проте, незважаючи на ці негативні
об’єктивні чинники, є певні зауваження щодо програми „Золотого лева“,
власне щодо формування фестивального репертуару. Наприклад, наявність
у репертуарі вистави „Любов Пері“
Державного російського драматичного
театру ім. В. Маяковського (Душанбе,
Таджикистан). Звичайно, не можемо
похвалитися переглядом численних
таджицьких вистав, але зауважимо, що
релігійні особливості та історико-культурний розвиток не тільки цієї країни,
а й усього східного культурного реґіону
сформував дуже специфічну театральну
культуру, про яку ми насправді дуже
мало знаємо (а театральний фестиваль, на нашу думку, і створений для
того, щоб хоч якось розширювати наші
знання і враження). Передовсім для
цього культурного реґіону характерний
традиційний автентичний ляльковий
театр, у репертуарі якого можемо знайти народні легенди і притчі у різних
варіянтах і, звичайно, більшість із них на
теми нещасливого кохання. Драматичний театр у цьому реґіоні не має такого
поширення та значення, як у европейських країнах, тому власне подивитися

класичні, а тим більше експериментальні (але наголошуємо — таджицькі
постави) було б, безперечно, цікаво.
А переглядаючи „Любов Пері“ Т. Мухаммадрізоєва, „…стародавню східну
притчу на сучасний лад…“, ми по суті
засвоюємо таджицьку культуру через
призму російської, і це зауваження тим
більш слушне, якщо зважити на високий
виконавський рівень цього колективу.
Віденський театр „Табор“ (Австрія)
на попередніх фестивалях презентував
вистави за творами Гоголя, Шніцлера,
але все — на рівні якісного аматорського
театрального колективу. Тож виникає
запитання: навіщо знову запрошувати
на фестиваль театр, який не відповідає
жодним професійним і мистецьким
критеріям відбору? Не заперечуємо й те,
що, можливо, презентована цьогоріч
„Шахова новела“ С. Цвейґа змусить нас
змінити думку. Проте, як ми вже зазначали, попередні вистави, які були показані
на принаймні двох останніх фестивалях,
настільки „сирі“, що весь час мимоволі
думалось: „класика очима експерименту“ — це дуже добре, а що робити, коли
експеримент цілком непрофесійний?
Спостерігаємо й те, що менеджмент Міжнародного театрального
фестивалю „Золотий лев“ таки дещо
недопрацював, що позначилося на
рівні фестивального репертуару. Недопрацювання ці, до речі, не завжди
пов’язані із матеріяльними чинниками.
Хоча, звичайно, цьогорічний фестиваль презентував і дуже цікаві вистави — скажімо, той же краківський театр
КТО з виставою „Чорнило для шульгів.
Комедія абсурду“. Хоча в програмці
ця вистава за жанром визначена як
сучасна комедія моралі, на нашу думку,
це типовий приклад так званого жанру
драматичного анекдоту, дуже поширеного сьогодні в Европі, де актори обігрують різні ситуації, які сюжетно між
собою не пов’язані. Квартет краківських
акторів за режисурою К. Недзвєдзкі
блискуче передав настрій драматичного матеріялу і головне — свій гумор.
Також, без сумніву, родзинкою
фестивалю є грузинський театральний
колектив із Тбілісі. Вони грали дві постави, одна — за сучасним автором
(Б. Вахтіним) „Тебе люблю, люблю,
люблю!“, а друга — класика світової
драматургії — „Кавказьке крейдяне
коло“ (Б. Брехта).
Оксана ПАЛІЙ
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зустрічі-презентації

коротко

Світлини Наталі Яценко

Коли письменник приходить
до читача…

У

межах Тижня книги у Львівській
політехніці серед презентацій нав
чально-наукових видань суттєво виділялись дві акції — зустріч з Евою Ґатою,
перекладачем на польську її твору
„Ave Eva“ Ольгою Кіх-Маслей та зустріч
з письменниками Романом Іваничуком, Ніною Бічуєю і Василем Ґабором.

писати так, щоб не було зрозуміло, з якої
країни мій герой, і читач бачив у ньому
себе“. Письменниця дуже хоче, щоб її
книжки читали, і мріє написати збірку
казок, неподібних на инші.

„Дуже хочу, щоб
мої книжки читали“

Зустріч із письменниками Романом
Іваничуком, Ніною Бічуєю і Василем
Ґабором у студентській бібліотеці хоч
і вийшла нестудентською (брак реклами чи тотальна апатія?), проте
пізнавально цікавою. Її центральною
постаттю мимоволі (сидів серед запрошених посередині) чи закономірно (за
здобутками творчими і віковими) став
Роман Іваничук. Розмова перебігала
від розмірковувань про книжки загалом
(„Книга — візитка порядности людини.
Коли ввечері йде людина з книжкою
в руках чи кишені, я спокійний“ (Р. Іваничук), „Щоб не було проблем із книговиданням, треба писати дуже добрі
книжки“ (Н. Бічуя)) до спогадів про те,
як писались і видавались ті чи инші
твори („Все, що написав, давав читати
Ніні Бічуї, блискучій стилістці — має слух
до слова, як композитор до музики —
після її перечитування переписую твір
ще раз. Багато деталей, які розповідає,
використовую в романах, тому, якби
дозволила, залучив би у співавторство“
(Р. Іваничук). „Друзі мене спонукали до
писання запитанням „Коли ти вже щось
напишеш?“. 10 років збирав слова, потім
відкрились шлюзи на 2 місяці і закрились“ (В. Габор про свою нову книжку
„Про що думає людина“). Присутні
також мали змогу побачити найновіші
видання цих письменників.

Доцент кафедри прикладної математики ЛНУ імени І. Франка Ольга Коссак,
знана через свої філософські книжки про
життя як Ева Ґата, й Ольга Кіх-Маслей,
доктор департаменту міжнародних та
політичних студій кафедри україністики
Яґеллонського університету (Польща)
завітали до Політехніки на запрошення
МІОКу. Тож, мабуть, через те певна частина зустрічі була орієнтована на спробу
зрозуміти, яке ж місце посідає сучасна
українська культура у світі. Незважаючи
на складну мовну політику в Україні,
польські (саме польські, а не еміґранти
чи переселенці) студенти продовжують
цікавитись нашою країною і виявляють
бажання вивчати українську мову, щоб
співпрацювати з Україною як стратегічним партнером. Зростає в Польщі
і зацікавлення сучасною українською
літературою. Зокрема, переклавши на
польську книжку Еви Ґати „Ave Eva“, Ольга
Кіх-Маслей має намір використовувати її
для першокурсників, які тільки пізнають
нашу літературу, „ориґінальну, таку, що
презентує найкращі якості центральної
Европи“.
Ева Ґата поділилася своїми секретами творчости: „Кожна людина має
поштовх щось робити, і тоді треба його
не гасити, а реалізовувати. Намагаюсь
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Осінні сторінки
„Приватної колекції“

Наталя ЯЦЕНКО

У Львівській філармонії проходить
ХVIII Міжнародний фестиваль
сучасної музики „Контрасти“.
З 28 вересня до 27 жовтня
почуємо 23 концерти, під час
яких презентуватимуть музичні
твори найкращих композиторів
сучасности у виконанні музикантів з різних куточків світу.
Гостем цьогорічного фестивалю
є композиторка Софія Губайдуліна. Виступатиме й скрипаль
Олег Криса. 7 жовтня він дасть
концерт із трьома оркестрами.
В межах фестивалю, крім цього, — „Молоді „Контрасти“.
27 – 29 вересня в Палаці мистецтв
від „Артхаус трафік“ відбувся
Манхеттенський фестиваль
короткометражного кіно. Не
встигли кіномани переглянути
добірку еспанських короткометражок „Еспанія! Короткометражки з країни розбитих
тарілок“ („Wiz-Art“), як до їх
уваги — яскрава конкурсна
програма з 10-ти знову коротких
фільмів. Цього року у битві за
перше місце зійшлися режисери
з Норвегії, Нідерландів, Росії,
Англії, Перу, Ірландії, Франції,
Румунії, США та Еспанії.
V Молодіжна музична академія
країн СНД, артистичним директо
ром якої є альтист Юрій Башмет,
відбувається цього року у Львові
з 1 до 8 жовтня. Талановиті
студенти вищих навчальних
музичних закладів з’їхалися із
усього СНД на тиждень до Львова, щоб чогось навчитися від
відомих музикантів-педагогів із
різних країн. Академія проходить
у формі індивідуальних занять,
майстер-класів, камерного музикування та спільних концертів.
Вперше від 2006 року легендарний
український рок-гурт „Кому Вниз“
дасть сольний концерт у Львові.
Виступ гурту відбудеться у Національному академічному драматичному театрі імени М. Заньковецької 5 жовтня. Музиканти
виконуватимуть пісні, котрі створили за останні 20 років. Квитки
на концерт коштують від 80 до
200 гривень, їх можна придбати
у магазині „Наш формат“.
За матеріялами інформаґенцій
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нотний стан

З

авершення минулого
робочого тижня у Львівській політехніці було більш,
ніж приємне: в актовій залі
головного корпусу університету для всіх охочих — півтори години майже безперервної музики у доброму
виконанні народного аматорського колективу профспілок України ансамблю
скрипалів „Експромт“ і лав
реата міжнародних фестивалів камерного оркестру
„Крещендо“ Палацу студентів НТУ „Харківський
політехнічний інститут“.
Студенти-музиканти завітали до Львова в межах свого
гастрольного турне „Осінній
вернісаж“, а також навзаєм
до гостювання-музикування
в Харкові у травні нашого

камерного оркестру „Поліфонія“. Ця музична дружба
давня у часі — вдалий виступ
два роки тому на фестивалі
хорових колективів серед
технічних вишів України народної хорової капели студентів „Гаудеамус“ став точкою
відліку для музичних візитів.
Заступник директора Палацу студентів Петро Смирнов розповів, що у їхньому
закладі (а це окрема будівля
з репетиційними кімнатами
і залою на 815 місць, де
відбуваються всі концерти й урочистості), працює
23 колективи, з яких 4 мають
звання народних. До їх складу входять лише студенти,
які не мають професійної
музичної освіти. Ансамбль
скрипалів „Експромт“ цьогоріч святкує ювілей — 10 ро-

Світлина Наталі Яценко

Музичний візит харків’ян

ків від створення. Три роки
тому на його основі виник
і камерний оркестр.
— Репертуар колективів
розр ахований на широку
публіку, — каже їх керівник
Наталя Чистякова. — У ньому — і европейська класика,
і сучасні твори, обробки
пісень…
Коктейль із Шуберта,
П’яццолли, музики „Seсret

Gard en“ і Ігора Поклада
предс тав или харків’яни і
для львівської публіки.
Шкода, що гості наступного дня після екскурсій мусили вже рушати додому —
на них чекали концерти
в Харкові разом із колегами
з Мексики — юнацьким камерним ансамблем.
Наталя ЯЦЕНКО

фестиваль
ктуалізація української та популяризація найновішої европейської драматургії — така мета фестивалю
А
„Драма.UA“, який втретє відбувався з 27 до 30 вересня. Його проведення частково збіглося в часі з иншим
театральним фестивалем — „Золотим Левом“, що дало змогу театралам побачити розмаїття драматургійної
палітри

Німецька якість й українська провокативність
Ініціятива мистецької майстерні
„Драбина“ проводити такий фестиваль
цього року отримала фінансово-інтелектуальну підтримку з боку різних
організацій, зокрема Британської
ради, Інституту Адама Міцкевича та
Ґьоте-інституту. Це вплинуло на вибір п’єс до постановки й прочитання,
а також на запрошення ориґінальних
гостей-режисерів із закордону. До
того ж більшість текстів зарубіжних
авторів були перекладені недавно,
деякі — вперше в Україні. Цьогорічним
доповненням до їх презентацій стали
школа критики „Аналізуючи драму“
(із закритими майстер-класами і обговореннями прочитаних драм, до
яких могла вже долучатися публіка) та
акторські майстерні.
Програма фестивалю за національною приналежністю була розбита
на кілька блоків — практично кожен
фестивальний день був присвячений
тій чи иншій драмі — скандинавській,
українській, польській, британській,
німецькій. Відкриття сучасної німець-

кої драматургії здійснювалось через
зустріч із відомим німецьким режисером Енсом Гільє та перегляд його
популярної п’єси „Шалена кров“ —
про звичайну школу, в якій на одному
з уроків німецької літератури стається
незвична подія: з сумки одного учня
випадає зброя, однак вчителька виявляється спритнішою… Але не менш
цікавий також і український блок.
На конкурс п’єс надійшло 110 творів.
Багато авторів — із Києва, в їх текстах
відчутний вплив сучасної російської
драми. Тішить, що автори зі Сходу
України надіслали немало чудових
п’єс, написаних українською мовою
і з вираженим відчуттям високої
української свідомості. Прикро, що
зі Львова драм на конкурс надійшло
найменше — лише дві. Цікаво, що
цього року неймовірно багато п’єс
про сексменшини — журі подивоване
збільшенням інтересу до такої теми,
одним із пояснень ситуації воно бачить
у бажанні молодих бути епатажними.
Поза тим, режисери, які б хотіли взяти

якісь твори до постановок (а одним із
завдань фестивалю є привертання уваги режисерів до сучасних п’єс і спонукання втілити їх на сцені), матимуть із
чого вибирати — є достатньо хороших
документальних і колоритно-життєвих
текстів.
Відкриттям для постановок стала
мала сцена Першого українського
театру для дітей та юнацтва. Простір,
який раніше слугував складом для
декорацій, змінився за допомогою
стилізування художників. У головному
корпусі Львівської політехніки теж відбулось кілька майстерень фестивалю.
Статистично, у Львові, порівняно
з иншими українськими й, не кажучи
вже, польськими містами, найменше
постановок із сучасної драматургії.
Щоб подолати це консервативне ставлення львів’ян до неї, організатори
фестивалю видали спеціяльний буклет
із закордонними творами, а українські
п’єси вийдуть окремою книжкою.
Наталя ЯЦЕНКО
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прийди і дізнайся!

Многая літа!

BEST чекає на тебе

Щиро вітаємо з Днем народження проректора з економічних
питань ― головного бухгалтера

Анатолія Степановича МОРОЗА.
Хай доля шле Вам добро і щастя,
міцне здоров’я та море благ земних,
а щедрі дні, мов рушники квітчасті,
нехай ще довго стеляться до ніг.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
було успішно втілене в життя,
нехай людська повага і визнання
крокують поруч з Вами в майбуття.

До уваги учасників
фотоконкурсу!
Один зі спонсорів фотоконкурсу
„Евро-2012 крізь призму об’єк
тива“ — Фотостудія Баранських —
надає можливість безоплатного
друку фотографій учасникам конкурсу. Тому просимо конкурсні
роботи подати в редакцію лише
в електронному вигляді. Останній
термін прийому світлин — 8 жовт
ня цього року.
Оргкомітет конкурсу

експрес-оголошення
утрачену залікову книжку № 0709113,
видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Задолинного Ростислава Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Варламової Анни
Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Очкусь Марії Степанівни.

О С В І Т Н І Й

Щорічно міжнародна студентська організація BEST
проводить ряд цікавих проєктів та подій для студентів
Львівської політехніки, серед яких Ярмарок кар’єри,
Інженерні змагання, освітні курси. Такі проєкти дають
змогу учасникам відкрити для себе нові можливості
та перспективи, поїхати закордон, навчатися, зустріти
нових друзів та подорожувати.
Тож, якщо хочеш стати частиною нашої команди та
долучитися до організації цих подій, чи просто дізнатися, що таке BEST і чим вони займаються, — приходь
на презентацію організації та зимових курсів 11 жовтня
о 16 год., 124 авд. Докладніша інформація на сайті:
http://best-lviv.org.ua.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Львівський духовний театр
„Воскресіння“

4 жовтня — „Севільський цирульник“. 18.00.
5 жовтня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
6 жовтня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
7 жовтня — „Мойсей“ (опера). 18.00.

4 жовтня — Меліховський театр „Чехівська
студія“, вистава „Дачний театр
Антоші Чехонте“ А. Чехова
(фестиваль „Золотий лев“). 16.00.
5 жовтня — Театр з Єлені Ґури (Польща),
вистава„Вечеря на чотирьох“ П. Бар
ца (фестиваль „Золотий лев“). 17.00.
6 жовтня — Театр ТАБОР (Австрія),
вистава„Шахова новела“ С. Цвейга
(фестиваль „Золотий лев“). 17.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
4 жовтня — „Одруження“. 18.00.
7 жовтня — „Ромео і Джульєтта вкінці
листопада“. 18.00.
9 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.
10 жовтня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.

Камерна сцена

Вважати недійсними:

9 жовтня — „Завчасна паморозь“. 16.30.
10 жовтня — „Три любові“. 16.30.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
5, 6 жовтня — „Театр злочину“. Прем’єра. 19.00.
7 жовтня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
4 жовтня — „Сорочинський ярмарок“. 16.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120903.
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Перший український театр
для дітей та юнацтва
4 жовтня — Луганський обласний акаде
мічний український музичнодраматичний театр, вистава
„Кайдашева сім’я“ (фестиваль
„Золотий лев“). 19.00.
5 жовтня — Київський молодий театр,
вистава „Любовні листи до Сталіна“
(фестиваль „Золотий лев“). 19.00.

Будинок орґанної та камерної
музики
6 жовтня — Сольний орґанний концерт. 17.00.
7 жовтня — Виступ хорової капели
„Нескорені“. 17.00.
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