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[ваша думка]
Що Ви вмієте робити власноруч?

Так модно стало останнім часом
власноруч створені речі називати хенд-мейдом (handmade).
Хоч, насправді, він існує
давним-давно. То може бути
одяг, який ви самі зв’язали,
вишили або пошили, натуральна косметика з природних
інгредієнтів, біжутерія або речі
до інтер’єру: свічники, картини,
світильники, хідники, фіранки
або вазони, меблі тощо. Політ
фантазії необмежений. На
десятках інтернет-сайтів можна
вибрати готові схеми й побачити записані майстер-класи,
купити потрібні обладнання
і матеріяли, оглянути зразки
виробів і продати свої, часом
справді мистецькі, твори. Є ще
групи в соціяльних мережах.
Тут можна поспілкуватися та
подружитися з початківцями
й майстрами різних художніх технік, вишивальницями,
лялькарями, миловарами…
Львівський „вернісаж“ — то
вже „квіточки“, бо останнім часом модними і частими для нашого міста стали цілі мистецькі
фестивалі! Завітавши на них,
якщо нічого не придбаєш, то
„заразишся“ ідеями, прагненнями і натхненням гарантовано.
Далі справа великою мірою
залежить від наших бажань
і терпіння.
В актуальності теми опитування,
як і в тому, що українці — нація творча, я переконалася
з перших хвилин спілкування.
У кожному гурті випадкових
людей, до яких підходила,
була мінімум одна творча
особа. До того ж — цікава
тенденція — хлопці про свої
захоплення розповідають
охочіше, ніж дівчата. (Якісь
у нас скромні творчі дівчата
навчаються J).
Звичайно, найкраще відразу
народитися генієм. Але, якщо
вже не пощастило так одразу,
то творити красу і змінювати світ довкола все ж варто
спробувати. Тільки не забувайте до своїх шедеврів кріпити
ярлики з написом „Зроблено
з любов’ю“!
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Наталя Мічура, студентка четвертого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Працюю у техніці квілінгу“
Якось я побачила в інтернеті роботи в техніці квілінг. Нашукала трохи
інформації і сама зацікавилася цим заняттям. Квілінг — це виготовлення листівок із кольорового скрученого або вигнутого паперу. Так
можна створювати різні зображення, композиції з квітів і листочків,
узори. Це моє хобі. Дарую роботи рідним і знайомим. Листівку з
простішим зображенням можна створити за день, а складнішу роботу — за кілька днів.
Владислав Бахін, студент першого курсу Інституту гуманітарних
і соціяльних наук Львівської політехніки:

„У мене творча вся родина“
В дитинстві я жив зі своєю бабусею. Вона мене навчила вишивати і в’язати. Багато людей кажуть, що я мав би вчитися на
дизайнера, бо маю хист створювати багато гарних речей, вдосконалюю свій одяг (на хлопцеві — штани, „завужені“ за допомогою шпильок — А. Г.). Вмію робити з бісеру дерева-бонсай.
Нещодавно вишив подушечку, яку подарував найкращому другові. У Нововолинську
брав участь у міському мистецькому фестивалі: на одному столі були вишиті бабусині
рушники і мої вироби. У нас ціла родина творча: мама і тато також вишивають.
Мар’яна Романишин, аспірантка другого року навчання Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської
політехніки:

„Вже не можемо зупинитися“
Коли ми з хлопцем вирішили одружитися, то виникла потреба купити якісь особливі запрошення для батьків. Але
знайти щось таке ориґінальне в магазинах нам не вдалося,
тому спробували зробити самі. Накупили дуже багато різного
кольорового паперу, посиділи трохи — і нам вдалося! Для друзів надіслали відеозапрошення. А тоді ще зробили іменні картки для гостей. Далі були особливі привітання
на весілля друзям. Тепер вже не можемо зупинитися.
Ігор Винар, студент другого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„То вам не кубик Рубіка“
Торік наша викладачка з композиції Оксана Білінська показала, як
можна робити кубики-трансформери. Я захопився і вдома відтоді
вже добряче напрактикувався. Тепер легко можу зробити конструкції високої складності. Кубик-трансформер — з картону. Він розкладається на різні об’ємні фігури. Можна його просто тримати на полиці, а можна бавитися.

Надія Кметь, бібліотекар обласної дитячої бібліотеки:

„Я вишиваю вісім років“
Я вишиваю картини, образи, серветки. Собі вишила весільний
рушник. Кожен хрестик створюю з любов’ю, це мій відпочинок.
Маю вже „стаж“ — вісім років. Часом кажуть, що будь-яке вишиття легше купити. Я думаю, ні. Не можна купити ані насолоди
від процесу роботи, ані гордости, коли під час вінчання стаєш
на власноруч створені візерунки. Люблю дарувати свої роботи,
бо так можу бачити людське захоплення і щирі емоції.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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пам’ять

Сандармох — урочище української скорботи
жовтня політехніки і громадсь
кість міста ювілейною академією
„Сандармох. Пам’ять. 75 років Вели
кого терору“ вшанували жертв масо
вих розстрілів української інтеліґенції
в урочищі Сандармох Карельської
республіки.
Цього дня жахливі події 75-річної
давнини гадюкою торкнулися серця
кожного, хто прийшов до актової
зали Львівської політехніки, — розстріл соловецького етапу, третину
якого складав цвіт української нації.
На запрошення Львівської політехніки й Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діяспорою і за
фінансової підтримки Львівської обласної ради, завітали гості з далекого
Петрозаводська: Лариса Скрипникова — почесний голова правління
Карельської республіканської громадської організації „Товариство

Світлина Катерини Гречин

3

української культури „Калина“, Юрій
Дмитрієв — дослідник, редактор
Карельської республіканської „Книги
пам’яти“ жертв політичних репресій,
секретар комісії з реабілітації жертв
політичних репресій, Сергій Колтирін — директор краєзнавчого музею
міста Медвежегорська (Карелія).

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять невинно убієнних. Ректор
Львівської політехніки професор Юрій
Бобало відзначив, що в цю залу усіх
зібрала скорботна подія, яка не може
залишати байдужим жодного українця:
Закінчення на 11 с. →

знай наших!

Цінні папери захищатимуть за технологією політехніків

Л

ьвівська політехніка привезла з Ки
єва диплом за третє місце в конкур
сі на найкращу інноваційну розробку.
Участь у V Міжнародній спеціялізованій виставці „Високі технології-2012“
науковці університету беруть уже вдруге. Мета виставки — розвиток інноваційної і науково-технічної сфери України, залучення інвестицій у проривні
наукомісткі сектори економіки, розширення ринків збуту високотехнологічної продукції. Цьогоріч делегація на

чолі з заступником начальника НДЧ
Лілією Жук презентувала сім наукових
розробок, які виконують відповідно
до перспективних наукових напрямів.
Призове місце посіла розробка
наукової групи під керівництвом
директора ІКНІ професора Миколи
Медиковського „Створення та освоєння інформаційної технології захисту цінних паперів на основі нових
методів цифрової обробки графічної
інформації“. Доцент кафедри АСУ
Іванна Дронюк і доцент кафедри ІТВС

Марія Назаркевич виконували роботу
спільно з Інститутом фізики конденсованих систем НАН України (заввідділу
статистичної теорії конденсованих систем професор Михайло Козловський
і професор Михайло Шовгенюк). Цю
наукову розробку, виконану на замовлення Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформації України,
презентували на окремому стенді.
За словами Миколи Олександрови
ча, на виставці показали результати дворічної роботи в межах держб’юджетної
тематики — за 2011 – 2012 роки:
— Суть роботи полягає в тому, що
ми пропонуємо комплексний захист
цінних паперів та бланків суворої
звітности. Здавалося б, що тут нового?
Адже ми бачимо і грошові знаки з гільйоширними сітками (візерунок-сітка
з переплетених хвилястих тонких ліній, які, систематично повторюючись,
сукупно утворюють орнаментальний
мотив), і инші способи захисту. Але
все це виконується з допомогою закордонного програмного забезпечення. А ми розробили ориґінальне
ПЗ, котре базується на ориґінальних алгоритмах на основі проведених нами теоретичних досліджень.
Закінчення на 4 с. →
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урочистість

коротко

Світлина Тетяни Пасович

Кафедра НПЕ — цього року
найкраща в університеті

М

инулої п’ятниці в Актовій залі го
ловного корпусу Львівської полі
техніки кафедра напівпровідникової
електроніки ІТРЕ урочисто відзначила
ювілей — 50 років від заснування.
— Цього року це вже друге урочисте свято в Інституті телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки, — нагадав директор ІТРЕ (якраз нещодавно святкували 60-річчя інституту)
професор Іван Прудиус.
Від імени ректора та ректорату колектив кафедри, випускників, гостей привітав
перший проректор університету професор Володимир Павлиш. Він нагадав про
досягнення ювіляра, тобто його працівників, колишніх керівників та нинішнього —

професора Анатолія Дружиніна. Кафедра
вже кілька років поспіль здобуває перші
місця в університеті за результатами роботи, зокрема, й цього року.
Володимир Андрійович вручив
працівникам грамоти університету —
професорам Яросаву Буджаку, Сергію
Убізському, Інесі Большаковій; дипломи — професорам Миколі Берченкові
та Івану Курилові, доцентові Оресту
Малику; подяки — професорові Ігору
Островському, доцентам Степанові
Сиротюку, Юрію Ховеркові, головному
науковому співробітнику Леонідові Василечкові, старшому лаборантові Олені
Теміровій.
Тетяна ПАСОВИЧ

знай наших!

Цінні папери захищатимуть
за технологією політехніків
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Новизна наших наукових результатів підтверджена авторськими свідоцтвами. Ми
пропонуємо технологію проведення додрукарських процесів із використанням
векторної графіки (що суттєво покращує
якість захисних елементів, забезпечує
можливість виконання всіх відомих на
сьогодні захисних поліграфічних елементів на цінних паперах і вдосконалює
можливість ідентифікації документів).
Частина наукових результатів використана в докторській дисертації
Марії Назаркевич. Після її доповіді на
науковому семінарі в Національному
авіяційному університеті (Київ), робота була рекомендована до захисту за
спеціяльністю „Інформаційна безпека
держави“.

— Наші наукові результати прийнято
до впровадження на поліграфкомбінаті
„Україна“ — найпотужнішому підприємстві в державі, котре виготовляє цінні папери, — ділиться перспективами Микола
Олександрович. — Крім цього, науковотехнічна рада комбінату засідала у червні
цього року за участю фахівців банкнотної
фабрики НБУ, котрі так само визнали
результати ориґінальними і такими, що
мають для них практичний інтерес.
Відтак треба сподіватися, що незабаром українські гроші будуть захищені за
допомогою технології, котру розробила
Львівська політехніка. А вже на наступних (після найближчих парламентських)
виборах у наші руки потраплять бюлетені із захистом-розробкою політехніків.
Тетяна ПАСОВИЧ

Ректора Львівської політехніки
професора Юрія Бобала нагороджено орденом „За заслуги“
III ступеня. Відзначили Юрія Ярославовича за значний особистий
внесок у розвиток національної
освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну
педагогічну діяльність, високий
професіоналізм (Указ Президента
„Про відзначення державними
нагородами України з нагоди Дня
працівників освіти“).
Цього навчального року за державні
кошти у провідних вишах світу навчатимуться 353 молодих українських учених зі 47 вишів України.
Про це повідомляє прес-служба
МОНМС. Це, зокрема, 180 студентів, 73 аспіранти і 100 науково-педагогічних працівників. Як інформує прес-служба, перевагу надають
студентам, аспірантам і фахівцям
природничого та інженерно-технічного напрямів, у яких на сьогодні
в державі є найбільша необхідність.
Голова Ради міністрів Криму
Анатолій Могильов запропонував
перенести початок навчального
року для студентів українських
вишів на початок жовтня. Про
це він заявив під час зустрічі зі
студентами Таврійського національного університету ім. Вернадського: „У багатьох европейських
країнах навчальний рік для вишів
починається у жовтні. Вересень
підходить для відпочинку в Криму, це час оксамитового сезону,
унікальних фестивалів та суттєвого зниження цін на проживання
в готелях і санаторіях“, — сказав
Могильов.
У правилах прийому до вишів 2013,
які незабаром затвердять, пропонують деякі істотні поправки. Як розповів міністр Дмитро Табачник, головна зміна полягає в тому, що в дослідницькі виші документи можна
буде подавати на два тижні раніше,
ніж в инші заклади. Для вступників
пропонують підняти прохідний бал
із профільного предмету до 150.
Ймовірно, в 2013 році у вступників
не прийматимуть одразу ориґінали
документів. Найбільш обговорювана
зараз ідея скорочення кількості
вишів, куди можна буде подавати
документи, з п’яти до трьох.
За матеріялами інформаґенцій
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презентація

Львів має свій архітектурний путівник

У

великій сесійній раді Львівської
міської ради 5 жовтня відбулася
презентація англо-німецького путів
ника „LEMBERG – LVIV — Архітектура
і місто“ (100 найкращих архітектур
них об’єктів Львова), автори якого —
представники Віденського технічно
го університету професор Андреас
Гофер та доцент Елізабет Лейтнер
і директор ІАРХ Львівської політехні
ки професор Богдан Черкес.

У сесійній залі цього дня зібралися
гості з Відня, викладачі і студенти ІАРХ
та багато львів’ян, яких цікавить історія
рідного міста.
Презентацію відкрив директор департаменту містобудування ЛМР Андрій
Павлів. Він представив гостей у президії,
розповів про успіхи міста в останні роки
у справі побудови нових об’єктів.
Перший проректор Львівської політехніки професор Володимир Павлиш, відзначивши величезну цінність
архітектурного путівника, висловив
вдячність професору Богдану Черкесу
за великий особистий вклад у його
створення. Адже саме завдяки цьому
прекрасно ілюстрованому путівникові,
багатому на різний архівний фактаж,
докладне планування кожного об’єкта,
Львів стане ще ближчий і пізнаваніший
у світі. Володимир Павлиш відзначив,
що Львівську політехніку і Віденський
технічний університет єднає давня
дружба. Обидва виші обмінюються

соціяльні проєкти

студентами, беруть участь у спільних
наукових проєктах. На думку першого проректора, варто вже перейти на
новий рівень стосунків: обмінюватися
дипломантами і видавати їм два дипломи — український та австрійський.
— Ні одне місто в Україні не має
стільки путівників, як Львів, — відзначив Богдан Черкес. — Це свідчить про
магію міста, яке ще раз відкриють світові
історики, археологи, мистецтвознавці,
філософи, поети. На основі путівників
Львова можна вже написати не одну
дисертацію, описати, як люди в різні
епохи бачили наше місто. Специфіка
архітектурного довідника в тому, що
він розрахований на людей, які знайомляться з архітектурою міста, з дизайном, його мистецтвознавчим значенням. Ми обрали лише 100 об’єктів.
У своєму виборі опиралися на думки
різних людей. Можливо, цей вибір не
завжди був об’єктивний, бо у Львові
лише пам’яток архітектури є понад дві
тисячі. Робота над путівником тривала
майже 15 років. У цей список увійшло
16 знакових об’єктів, побудованих до
1772 року, 34 — у 1772 – 1918 роках, 21 —
у 1918 – 1939 роках, 19 — у 1939 – 1991 ро-

ках і 10 — у 1991 – 2012 роках. Роботу
дослідників, які працювали над укладанням путівника, суттєво підтримували
ректор Львівської політехніки професор
Юрій Бобало і мер Львова Андрій Садовий, за що ми їм дуже вдячні. Ми раді,
що путівник, виданий у Відні, но-новому
відкриє світові наше місто з його давніми архітектурними традиціями. Такий
чисто архітектурний проєкт із планами
всіх об’єктів у пострадянському просторі
має тільки Москва. Тож Львів — друге
місто, яке має такий путівник.
Про специфіку побудови словника
присутнім розповіли професор Андреас Гофер і доцент Елізабет Лейтнер.
Переклад із німецької здійснював
професор Львівської політехніки Володимир Задорожний. Вдячні слухачі
вручили гостям букети розкішних
троянд. Усім причетним до створення
прекрасно ілюстрованого путівника
гості подарували це видання.
Міський голова Львова Андрій
Садовий, який через поважні причини зміг прийти на презентацію лише
в останню мить, висловив своє захоплення виданням і людьми, які з великої любови до міста зуміли створити
цю диво-книжку. На його думку, вона
притягуватиме до нас туристів з усього
світу. Побажав, щоб цей путівник надихав творчий колектив архітекторів на
нові цікаві проєкти, геніяльні рішення.
Катерина ГРЕЧИН

Не проґав свій шанс

С

типендіяти програми Фонду Вікто
ра Пінчука „Завтра.UA“ презенту
вали студентам-політехнікам програ
му, в якій не раз брали участь самі.

Цього дня свою першу зустріч
молоді люди провели зі студентами
Інституту економіки і менеджменту,
а в головному корпусі зустрілися зі
студентами инших інститутів, котрих
зацікавила програма „Завтра.UA“.
Презентацію провела тричі стипендіятка, аспірант кафедри менеджменту організацій ІНЕМ Надія Лукащук.
Її колеги — аспіранти Андрій Мащак
(ІТРЕ), Олена Швед та маґістр Юля
Дмитрук (ІХХТ) поділилися зі студентами своїми враженнями і досвідом,
набутим у програмі, порекомендува-

ли їм бути активними, впевненими,
цілеспрямованими й обов’язково
спробувати свій шанс.
— Минулі роки ми практично не
рекламували програму, в якій самі
брали участь, тож цього року вирішили
виправити цю ситуацію, — каже Надія
Лукащук.— Серед студентів України
є велика конкуренція і, як показує
практика, студенти зі Східної України
впевнено „витісняють“ колег із Західного реґіону: щораз менше спудеїв із
наших областей бере у ній участь. На
жаль, галичани погано самореалізовуються. В Харкові, Донецьку працюють
центри, де студенти проводять планову роботу, намагаються, щоб від їхніх
вишів було якнайбільше заяв на участь
у проєкті. Львів у цьому плані пасивні-

ший, тому ми вирішили запропонувати
нашим студентам бути активнішими
і не боятися випробувати свої сили.
Мушу відзначити, що в Політехніці на
всіх рівнях нас дуже підтримують, але
найкраще студента заохотити власним
прикладом. Нині всім розказую, що
участь у програмі „Завтра.UA“ — це
найприємніше, що було в моєму
житті в останні кілька років: трирічне
щомісячне фінансування, участь у соціяльних проєктах, які відбувалися
у Херсонесі, Севастополі, Шацькому
національному природному парку,
різні соціяльні акції, соціяльні проєкти,
скеровані на наукову роботу, неформальні зустрічі тощо.
Катерина ГРЕЧИН
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у світі інформації
аукометрію, яка досліджує масиви наукової інформації, хтось вважає досить точною галуззю, а хтось
Н
каже, що її показники відносні й інтерпретувати їх можна по-різному. І хоч, за словами доцента кафедри
СКІД Дмитра Тарасова, наукометрія не має універсальних інструментів для оцінки рівня вченого чи видання,
вона все ж окреслює певні тенденції: які наукові напрями активно розвиваються, у які фахові видання варто
подавати наукові статті, наскільки результативною є діяльність ученого

Чи можна виміряти науку,
або Про істинність і похибки наукометрії
— Проєкти щодо використання
бази даних наукометричної інформації Scopus в Україні започатковані у 2009-му. Наскільки доступні ця
й инші бази даних, які дають можливість відстежувати цитованість
наукових статей?
— Scopus від видавництва Elsevier, Web
of Science від фірми Thomson Reuters
— це відомі комерційні проєкти, які
займаються наукометричними дослідженнями: розраховують індекси
цитування, створюють профілі вчених,
установ, періодичних наукових видань — журналів. Але є й менш відомі альтернативні проєкти. Це зокрема
безкоштовні системи цитувань від фірм
Google, Microsoft. Упродовж півтора
року в Політехніці була доступна система Scopus. Зараз в Україні доступ до
неї мають лише кілька установ, зокрема Національна бібліотека України ім.
В. Вернадського (НБУВ). Забезпечення
всім охочим доступу до наукометричної
інформації — це один із напрямів нашої
роботи. Зараз учений може подивитися,
хто і в яких джерелах цитує його публікації, через спеціялізований вільнодоступний пошуківець Google Академія
(scholar.google.com.ua). Також вивчаємо
можливість використання спеціялізованих продуктів Microsoft Academic Search.
Якщо Scopus працює з матеріялами,
які надсилають редколегії наукових
журналів, то система Google Scholar
орієнтується на копії статей (чи згадки
про ці статті), доступні в інтернеті безплатно, й на цій базі проводить розрахунки. У Політехніці створено й активно
наповнюється електронний архів
університету: Google Scholar зможе
знайти ці публікації, проіндексувати їх
і провести відповідні розрахунки щодо
їх цитованости. Швидкість індексації
невелика, зараз проіндексовано десь
3300 з приблизно 13 тисяч матеріялів,
які є в архіві. Сподіваємось, Google
виконає роботу за 1 – 1,5 року. Засоби
Google Scholar дозволяють аналізувати цитованість конкретної публікації
в инших вільнодоступних публікаціях
у мережі інтернет. Тим часом продукти
Microsoft надають певну інформацію

ся на формальні ознаки, як наявність
доктора наук у редколегії видання,
англомовні анотації тощо. Крім цього,
в основі її рейтингу — дані Scopus’a, що
інколи просто не відповідають дійсності, — тож помилок не уникнути.

аналітичного характеру: рейтинг цитувань науковця, загальний чи по роках,
частота цитованости публікації, навіть
мережа співавторів, яка пов’язує автора з иншими вченими, колективами
(до речі, наш аспірант Олег Гарасим
розробляє програму, яка дозволить
будувати такі авторські комплекси
з використанням даних Google Scholar).
Система Мicrosoft не індексує інтернет,
як Google Scholar; автор може самостійно закинути в неї свої англомовні
матеріяли — і вона їх облікує.
— Як виглядає Україна у наукометричних базах даних?
— Результати аналізу Scopus’а, проведеного НБУВ, не на користь України. Як
відомо, наші виші є у різних рейтингах,
зокрема рейтингу Webometrics, для
якого використовуються дані Scopus.
Політехніка представлена у Scopus
журналом Сhemistry and Chemical
Technology і кількома англомовними
конференціями.
У деяких країнах пробують робити
національні рейтинги наукових видань.
У Росії це Російський індекс наукового
цитування, в Україні — проєкт НБУВ.
Але це не є офіційний державний
рейтинг, радше спроба щось зробити
в цьому напрямі. Якщо Scopus аналізує
публікації і кількісні ознаки намагається
перевести в якісні, то НБУВ орієнтуєть-

— Тобто можна сказати, інформація наукометричних баз даних певною мірою є відносна?
— Справа в тому, що кожна фірма посвоєму калькулює ті чи инші показники — використовує для отримання інформації різні наукові журнали і різні
формули розрахунку. Тому навіть авторитетні бази даних можуть містити
абсолютно різні дані про одного науковця. А вченого, який не має статей
англійською, Scopus узагалі не побачить,
бо орієнтується на англомовні матеріяли
чи метадані (назви публікацій, анотації,
прізвища, інколи список літератури).
Про якість і точність інформації у Scopus’і
свідчать й инші факти. Відомі випадки,
коли неправильно вказане місце роботи науковця або через різні варіянти написання прізвища система подає його
як різні особи, а це, звичайно, означає
значні похибки при розрахунках, наприклад, того ж індексу Хірша. Таке
трапляється зокрема через помилки
автоматизованих засобів, які аналізують
матеріяли. Словом, якість баз даних потребує суттєвого покращення.
Звичайно, помилки потрібно корегувати, але чи це доцільно, якщо у нас на
державному рівні якась одна база даних
не визначена як стратегічна? Є певний
акцент на Scopus’і, та для початку до
бази треба було б мати нормальний
доступ: передплата досить дорога, але
якби МОНМС централізовано закупило
право на користування базою і забезпечило вишам доступ до неї, можна було б
як слід проаналізувати якість її наповнення і тоді вже виправляти недоліки. До
речі, системи Google і Microsoft передбачають можливість звертатися до їхнього
власника із запитом про корегування
даних. У цьому корегуванні насамперед
має бути зацікавлений автор статті.
Спілкувалась Ірина ШУТКА

[студії]

ч. 29 (2789)
11 – 17 жовтня 2012

7

формула успіху
айкращих студентів кафедри систем автоматизованого проєктування Інституту комп’ютерних наук та
Н
інформаційних технологій об’єднав не тільки унікальний робот, який створили їхні колеги-шестикурсники.
Натхненником діяльности нового наукового гуртка є його керівник, один із кращих молодих науковців Львівської політехніки доцент Павло Денисюк

Досвід практичної роботи
можна отримати в університеті
Прийти в науку
Завдяки добрій підготовці в гімназії міста Дубно,
при вступі до університету
Павло мав широкий вибір.
Відштовхувався від протилежного: в часи економічної нестабільності початку
дев’яностих багато представників ще вчора потрібних професій залишалися
без роботи. На очах зароджувалося інформаційне
суспільство, і юнак повірив
у нього та обрав спеціяльність комп’ютерні науки.
По закінченні кафедри програмного забезпечення ІКНІ,
перевівся в аспірантуру на
иншу — САПР, де працює
сьогодні доцентом. Однак
тут молодий науковець тільки захищав кандидатську
працю, провівши аспірантські роки в Краківській академії Ґурнічо-гутнічій.
— Моя наукова робота
стосується тематики кафед
ри, зокрема мікроелектромеханічних систем. Це сенсор, що дає інформацію,
мікропроцесор із програмним забезпеченням, який
опрацьовує отримані дані та
самостійно вирішує, і активатор, який виконує певну дію.
До складу системи входять
елементи з розмірами від
міліметрів до мікрометрів.
І навіть менші. Це так звані
нанотехнології. Їх дослідження дороговартісне. Наприклад, у Львові вуглецевих
трубок, які реагують на вологість і температуру, не виготовляють. Добре, що наша
кафедра реалізовує кілька
грантів під керівництвом
професора Михайла Лобура,
за якими можемо поїхати
за кордон, виготовити таку
річ або подивитися, як вона
працює, — пояснює Павло.

бачитиме та опрацьовуватиме зображення, тоді, каже
керівник гуртка, систему
можливо використовувати
навіть як марсохід.
Під час спільних зустрічей шестикурсники не
тільки діляться досвідом
з молодшими колегами: для
розробників і вдосконалювачів важливо координувати свої дії.

…і згуртувати
студентів
…створити робота
Викладачам не варто
грішити надмірним „теоретизуванням“. Студенти
хочуть будь-які знання побачити на практиці, всього
торкнутися. Тільки тоді приходить бажання спробувати щось зробити самим.
А зробити можна тоді, коли
вивчив, дослідив, проаналізував. Ця система поглядів
Павла Денисюка чудово
спрацювала.
— Студенти Тарас Палій
і Ярослав Волошин ще торік
запропонували спробувати
свої теоретичні знання на
практиці й почали створення робототехнічної системи.
Як керівник їхнього спільного дипломного проєкту, я,
так би мовити, переніс свої
знання в робототехніку.
Сенсор, мікропроцесор
і активатор — це робот,
в основі якого — платформа
„Arduino“ і рухома робототехнічна система „Rover 5“,
з’єднана через блютуз зі
смартфоном на базі „Андроїда“. Довкола цієї розробки
об’єдналися студенти другого, четвертого та п’ятого кур-

сів. Так утворився науковий
гурток. Розробники цього
року закінчують університет, а їхні наступники вже не
починатимуть з нуля, — зазначає науковець.
Гуртківці планують „навчити“ наразі безіменного
робота читати і передавати
текст, бачити і опрацьовувати зображення та відео, самостійно вирішувати
і розпізнавати мову жестів.
Формою „навчання“ стануть
нові розробки і вдосконалення, які згодом ляжуть
в основу студентських лабораторних та дипломних
робіт. Студенти також пропонують реалізувати версію
квадрокоптера (робота-літуна), а їхній керівник має
надію невдовзі поселити
його в інтелектуальному
будинку, який створять на
базі кафедри САПР. Як стверджують автори проєкту, наразі робот вміє збирати та
передавати інформацію, що
стосується температури, задимлення, відстані і світла.
Його можна використати,
зокрема, в середовищах,
небезпечних для життя
і здоров’я людей. А коли

Крім керівництва гуртком та дипломними проєктами, Павло Денисюк є заступником декана повної
вищої освіти ІКНІ, організатором міжнародних науково-технічних конференцій,
а поза університетом він
депутат Брюховицької селищної ради. Свій метод
заохочення молоді до навчання практичною роботою викладач пояснює так:
— Стараюся знайти індивідуальний підхід до кожного студента. Не бачачи
практичного використання
знань, студенти прагнуть
лише оцінок. Якщо запропонувати якусь родзинку,
показати, як втілити теорію
на практиці, вони шукають інформацію, читають і,
буває, з часом науково
розвиваються навіть далі,
ніж викладач. Наприклад,
я залучив до гуртка другокурсників, бо вони саме
вивчають теорію алгоритмів, будову структур даних,
мають багато лабораторних
робіт. Виконати реальне завдання на практиці означає
не тільки вивчити алгоритм,
а з п’яти різних вибрати найкращий.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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varius hominis
нашій країні навчається більше п’ятдесяти тисяч студентів-іноземців. Оскільки найпопулярнішими напрямаУ
ми професійної підготовки для них після медицини є технічні спеціяльності, у стінах Львівської політехніки
молодь із різних країн світу можемо зустріти щодня

Спільна альма-матер для українця,
марокканця, англійця…
Навчання іноземців — для держави справа прибуткова. В 2011 році,
оплативши освіту, вони поповнили
економіку України майже на пів мільярда доларів. Та якщо США можуть
похвалитися 20 % іноземних студентів,
то в Україні офіційний показник сягає
1,5 %. Таку цифру назвав перед початком навчального року заступник
директора Департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України Микола Фоменко.
Проте кількість гостей з инших
держав і континентів росте. Загалом
у вишах всієї країни з 2007 року триває тенденція до збільшення числа
представників африканських народів
(з 10,5 % до 16 % за 5 років). Трохи
менше представлені азіяти. А далі —
студенти з країн СНД, европейці і американці. Торік, за даними МОНМС,
іноземці представляли 153 країни
світу. Нещодавно з вуст міністра Дмитра Табачника в радіоефірі „Голосу
Росії“ прозвучала менша цифра на
2012/13 навчальний рік — 130 країн.
Дипломи, які видають виші України, визнає тільки 81 держава світу.
В рейтингу національних систем вищої освіти, який оприлюднила світова
мережа дослідницьких університетів
„Universitas 21“, за критеріями ресурсного забезпечення, результативности
вищої освіти і міжнародного співробітництва, Україна випередила Польщу, Чехію, Словенію та Росію і посіла
25 місце.

Просто закордонні
й заокеанські
В авдиторіях Політехніки іноземці
з’явилися з 1961 року. Це були представники країн соціялістичного табору,
а також країн із лояльними до радянського ладу режимами. Кількість таких
спудеїв у різні роки сягала пів тисячі
осіб. Та на початку дев’яностих вони
майже зникли. Сталося це тому, що
освітні міжнародні зв’язки правонаслі
дував аж ніяк не Київ. Тож українські
дипломати та працівники структур
Міносвіти починали майже з нуля.

Цього року наш університет
зарахував на навчання 113 іноземців. Якщо торік у різних ННІ
та на підготовчому відділенні
їх навчалося майже 300 осіб
(для порівняння, у Львівському
медичному університеті імени
Данила Галицького було 991),
то під час 2012/13 навчального
року має бути на 14 % більше.
Разом із аспірантами і тими,
хто вчиться на підготовчому
відділенні та проходить стажування, кількість іноземців у Політехніці
сягатиме близько 350 осіб.
Найбільше закордонних гостей
навчаються в ІБІД (42) та ІТРЕ (39).
Архітекторами хочуть стати 37 осіб.
Трохи менше є в ІХХТ, ІНЕМ, ІКТА,
ІКНІ, ІІМТ, ІКТА… Різна кількість іноземців навчається в 14 навчальнонаукових інститутах. Серед них найбільше громадян Марокко, Анголи,
Азербайджану і Росії. Дещо менше
молдован, еквадорців та палестинців.
Є також молодь із Єгипту, В’єтнаму,
Кот-д’Івуару, Нігерії, Бразилії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та навіть
Великобританії.
Іноземні громадяни можуть навчатися в університетах України на основі
міждержавних угод (б’юджетна форма
за скеруванням МОНМС), а також за
контрактом. Проживання в студентських гуртожитках виші забезпечують
всім іноземцям. З різних причин
частина з них винаймають квартири
у приватному секторі з обов’язковою
реєстрацією за місцем тимчасового
проживання.
Світлина Анни Герич

Загальна статистика

Буває по-різному
— Більшість студентів-іноземців
добре знає українську мову, старається
добре вчитися, деякі отримують дипломи з відзнакою (найчастіше з ІХХТ) та
навіть перемагають у Всеукраїнських
олімпіядах, як Таер Хуссейн з Королівства Йорданії (ІТРЕ, 6 курс). Але є також
молодь, яка, опинившись у чужій країні
без батьківського контролю, поводиться занадто вільно. В таких виникають
проблеми з правоохоронними органами навіть через „музичні“ конфлікти

з сусідами. Ми робимо все можливе,
щоб вони не відставали у навчанні або
прослухали курс повторно. Але щороку
близько десяти осіб доводиться відраховувати за невиконання навчального
плану, — зазначає керівник відділу
з роботи з іноземними студентами
Богдан Балич.
Якщо росіяни здебільшого обирають українські виші, бо тут батьківщина їхніх батьків-еміґрантів, а инші
народи СНД — за старою традицією,
то бразилійці і марокканці заявляють
про економію порівняно з европейськими вишами. А Лухе Понсе Наталі
Хессенія з Еквадора (3 курс ІІМТ) ще
й упевнено називає нашу країну розвиненою европейською державою.
Дівчина не вважає проблемою ані
мову, яку вже порівняно добре знає,
ні відмінну культуру. От тільки ніяк не
призвичаїться до погоди, адже вдома
температура повітря не падає нижче
дев’яти градусів.
Четвертокурсник Зухір Ідріссі із
Марокко (ІБІД), який навчається за
державним скеруванням, зазначає, що
гострих непорозумінь із львів’янами та
однокурсниками в нього не було, як
і проблем із навчальною літературою:
хлопець може вільно читати французькою та українською (як і спілкуватися).
Не розуміє марокканець тільки різниці
між „е“ та „и“ в нашій мові.
Рідше, але як і в найбільш популярних для студентів-іноземців Одесі,
Києві та Харкові, у Львові бувають
випадки здирництва з боку нечесних
міліціянтів. У розмові студенти зізнаються про неприємні пригоди з міліцією на вокзалі.
Анна ГЕРИЧ
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„Молодіжний Давос“: розмова про майбутнє Европи
же сьомий рік поспіль
у польському місті Новий
Сонч проходив Економічний
форум молодих лідерів, мі
сією якого є генерація ідей
для майбутнього Европи

Організували п’ятиден
ний форум фундація „Новий
Став“, Економічний форум
у Криниці та Польська національна аґенція програми
„Молодь у дії“. Ця зустріч
є „платформою“ для обміну
поглядами европейської
молоді щодо майбутнього ЕС та Европи загалом.
Цьогорічний форум встановив своєрідний рекорд —
350 учасників із 42 країн
ЕС, Східної Европи, Балкан
і Південного Кавказу.
Форум охоплює панельні дискусії, семінари, зустрічі. Учасниками діялогу
стають відібрані на конкурсній основі студенти,
представники соціяльних,
політичних і громадських
організацій, підприємці,
аспіранти тощо. У попередні
роки спікерами Форуму були
Алєксандр Кваснєвський
(екс-президент Польщі), Михаїл Саакашвілі (президент
Грузії), Хосе Марія Азнар
(екс-прем’єр-міністр Еспанії),
Милан Кучан (екс-президент
Словенії), Рудольф Шустер
(екс-президент Словаччини), Джордж Сампайю (експрезидент Португалії), Януш
Левандовський (Еврокомісар із б’юджетних питань),
Казімєж Марцінкєвіч (експрем’єр-міністр Польщі),
Радослав Сікорський (міністр
закордонних справ Польщі);
з українського політикуму —
Петро Порошенко, Борис
Тарасюк, ин. Сферу економіки та підприємництва
представляли Нобелівський
лавреат 1994 року професор
Райнхард Зелтен (Німеччина), Еско Ахо (віце-президент
корпорації „Нокіа“), Роберт
Сутор (віце-президент корпорації IBM) і багато инших.
На VII Форумі розглядали широкий спектр питань:

Світлини Олександра Воляка

В

невизначеність майбутнього України та Білоруси,
роль ЕС і громадянського
суспільства в забезпеченні
демократії у Східній Европі.
Говорили про перспективи
молодих европейців: в умовах нинішньої кризи і масового безробіття це — „втрачене покоління“ чи, може,
навпаки, „покоління великих можливостей“? Більш
прикладними були панельні
дискусії на такі теми: пошук
балансу між заощадженнями та витратами як способу
виходу із кризи, наявність
можливостей і передумов
для започаткування бізнесу
і підтримка „стартапів“ в Европі. Цікавим було обговорення характеристик ефективного лідера в сучасному
світі, значення мотивації,
освіти, навчання і досвіду
для лідерства (у країнах
розвинутих і тих, що розвиваються).
На Форумі виступили Лех
Валенса (лідер профспілки
„Солідарність“ у 1980-х рр.,
лавреат Нобелівської премії миру, президент Польщі 1990 – 1995 рр.), Гюнтер
Верхойген (колишній еврокомісар, Німеччина), Тібор
Наврачіч (міністр юстиції
Угорщини), Юзеф Олекси
(прем’єр-міністр Польщі
1995 – 1996 рр.), Дімітар Богов (президент Нацбанку
Македонії), Деніс Макшейн
(парламентар із Великобританії), Ігор Чубайс (Московський Інститут світових
цивілізацій, Росія), Кшиштоф

Зануссі (кінорежисер, Польща) та ин.
Варто зазначити, щороку
Форум розростається не лише
в кількісному та географічному вимірах. Медіа-групи
Youth4 Media і European WebTV на волонтерських засадах
забезпечують онлайн-трансляцію панельних дискусій
і основних подій. Не так давно
створено Програмну раду Форуму, до складу якої входять
кілька найактивніших учасників минулорічних з’їздів.
Другий рік поспіль видається онлайн-газета „Форум
Пост“ — це цікаві інтерв’ю,
статті учасників тощо.
Програма Форуму передбачає участь молодих лідерів
і відвідини сесій на Економічному форумі в місті Криниця
(цьогоріч він був 22-й за рахунком). Щороку мер Нового
Сонча організовує зустріч
учасників й організаторів молодіжного з’їзду в парадній
залі Ратуші. Практично щороку українська делегація є однією з найчисельніших і найактивніших. Невід’ємною
і дуже приємною частиною
заходу є міжкультурний вечір: з допомогою відео, національної символіки, строїв
і кухні учасники репрезентують свої країни.
Цікаво, що змістове наповнення Форуму постійно
оновлюється, „адаптовується“ до найактуальніших тенденцій. Щодо перспектив,
організатори планують створити аналітичний центр —
think tank. Усе це підтвер-

джує унікальність Форуму,
який забезпечує настільки
масштабну і багатогранну
співпрацю та єднання Заходу і Сходу Европи. Цей
захід — це своєрідний „молодіжний Давос“.
Будучи триразовою учасницею Форуму, я щоразу поверталась додому з новими
знаннями і запалом до позитивних змін. Участь у ньому
дає колосальний досвід, який
важко окреслити словами…
Це можливість почерпнути
нові знання у сферах економіки і підприємництва, міжнародної політики і соціяльно-громадської діяльности.
Це шанс взяти участь у діялозі
і критичному осмисленні
актуальної ситуації в Европі.
Це середовище для налагодження ділових та особистісних контактів, своєрідна
точка відліку майбутньої
співпраці й ініціятив. Це місце, де молодь Европи з усією
відповідальністю й ентузіязмом обговорює наболілі проблеми, шукаючи відповідь на
питання, як покращити сьогодення і майбутнє. Це шанс на
гідному рівні репрезентувати
власну країну, зруйнувати
існуючі стереотипи та стати
„сполучною ланкою“ між
сьогоденням і майбутнім
Европи.
Марія РОМАНИШИН,
асистент кафедри
менеджменту та
міжнародного
підприємництва
Львівської політехніки
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Молодь проти насильства

М

олодь з України, Італії, Польщі,
Росії, Румунії, Словаччини, Угор
щини, Чехії зібралася 20 – 23 вересня
на конґрес „Світ проти насильства“
в Кракові. Ініціювала зустріч Спіль
нота святого Егідія. Українців на
конференції було близько пів тисячі
(з Києва, Львова, Донецька, Хмель
ницького та Чернівців), побували там
і студенти Львівської політехніки.

— Зараз у світі багато насильства
і ми не задумуємося над цим. Статистика про кількість загиблих не так вражає,
як побачені на власні очі шість тонн волосся загиблих людей, вісімдесят тисяч
пар взуття, тисячі окулярів, гребінців,
газові камери, крематорії. Побувавши
в таких місцях, сам собі говориш „стоп!“,
розуміючи, яких масштабів може досягати зло, якщо людина перестає себе
контролювати, — ділиться думками
учасник конференції п’ятикурсник
ІБІД Львівської політехніки Зиновій
Турик. — Поїздка в концтабір Авшвіц
закликала зупинити насильство. Мене
вона спонукнула більше дізнатися про
страшний відрізок історії людства —
Другу світову війну. Хотілось би, щоб

такі поїздки відбувалися частіше і якомога більше молоді долучалося до них.
А щоб припинити насильство у світових
масштабах, потрібно починати передовсім із себе.
У перший день конґресу молодь
зустрілася зі свідками геноцидів: Бале
Венга (угорський єврей, пережив депортацію у час Другої світової війни),
Зеев Тібі Рам (єврей, який народився
в Мукачеві, вижив у Авшвіці, засвідчив,
як і в таборі знищення можна було залишатися людиною) та Рита Прігморе
(жінка сінті з Вюрцбурґа в Німеччині, її
піддали нацистським медичним експериментам, коли ще була немовлям,
сестра-близнючка Рити не вижила).

Також молодь відвідала музей
концтабору Авшвіц, далі відбулася
урочиста хода пам’яти в таборі АвшвіцБіркенау. Близько півтори тисячі осіб
майже годину йшли в мовчанні перед
дошками в пам’ять жертв „Голгофи ХХ
століття“. Після пам’ятної ходи з молоддю зустрівся архієпископ Кракова
кардинал Станіслав Дзівіш.
У третій день конґресу учасники
ділилися враженнями й обговорювали
механізми побудови світу без насильства. Після цього відбулася Свята Меса
в Кракові, яку відслужили всі присутні
у паломництві священики. Завершився
вечір походом зі свічками та вручення
учасникам зі всіх країн „Послання миру“.

міжнародні обговорення

І

сторики з України, Франції, Че
хії, Словаччини, Польщі та Литви
27 – 28 вересня у Львові обговорили
тему „Українська повстанська армія
в контексті національно-визвольної
боротьби народів Центрально-Схід
ної Европи“. Міжнародна наукова
конференція пройшла у межах від
значення 70-річчя створення УПА.
Учасників конференції привітав
голова Львівської обласної ради Олег
Панькевич, начальник головного
управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації Львівської
облдержадміністрації Ірина Романів,
завідувач кафедри новітньої історії
України Львівського національного
університету ім. І. Франка Олексій Сухий та голова Львівського крайового
братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь-Дмитро
Гуменюк. А заслужений артист України
бандурист Остап Стахів соло та у складі

тріо бандуристів виконали повстанські
пісні.
На конференції історики мали
змогу не лише обговорити важливість дослідження теми національ
но-визвольної боротьби минулого
століття, а й ознайомитися з новими
напрацюваннями науковців та виданнями, зокрема, новими книгами
видавництва „Літопис УПА“. Крім
цього, науковці Центру дослідження визвольного руху презентували
п’ять нових видань, гідним напрацюванням Центру став 17-ий Збірник
українського визвольного руху, де
зібрано документи, статті та рецензії
на книги, що відтворюють національно-визвольну боротьбу українців.
Обговорювали і науково-популярне
видання Івана Патриляка „Перемога
або смерть: український визвольний
рух у 1939 – 1960-х рр.“ Історик Тарас
Гривул розповів учасникам конференції про науково-популярний збірник

Світлина Наталії Павлишин

УПА в контексті
національно-визвольної боротьби Европи

„Процес 59-ти: покоління борців та
героїв“ (у цій книзі зібрано унікальні
матеріяли, присвячені одному з найвідоміших судових процесів над членами ОУН). Про нові історичні факти
у доопрацьованому збірнику „Трагедія
українсько-польського протистояння
на Волині 1938 – 1944 рр.“ розповів
науковець Іван Пущук.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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пам’ять

Сандармох — урочище української скорботи
→ Закінчення. Початок на 3 с.

— В 1997 році Україна вперше почула слово Сандармох, коли в ефірі
національного радіо прозвучала
інформація про те, що в Карелії знайдено місце масових розстрілів щонайкращих представників нашого
народу. Ця страшна новина торкнулася сердець викладачів і студентів
Львівської політехніки. Можливо, ще
й тому, що серед закатованих була
й львівська родина Крушельницьких,
нащадок яких — доцент нашого університету Тетяна Крушельницька. Уже
через кілька днів після повідомлення
університетська „Просвіта“ спільно
з адміністрацією університету організували, мабуть, перший в Україні
мітинг пам’яти за невинно убієнними.
Нині нам залежить на тому, щоб кожен
наш студент, кожна молода людина
знала імена Леся Курбаса, Миколи
Куліша, Валер’яна Підмогильного,
Миколи Зерова, Григорія Епіка та сотень инших синів і доньок України,
закатованих і закопаних у холодних
лісах Карельської землі.
Олег Панькевич від Львівської обласної ради подякував гостям за ту
велику роботу, яку вони виконують,
піднімаючи з землі і майже закритих
архівів імена замордованих людей.
Він наголосив на тому, що „нині знову
продовжується нищення нашої національної пам’яти з дуже конкретною метою — забрати у нас наше майбутнє“.
Лариса Скрипникова зачитала
листи від уряду Карелії, адресовані
ректорові Львівської політехніки Юрію
Бобалу та голові Львівської облради
Олегу Панькевичу. Вона, зокрема, нагадала всім, що зберегти пам’ять про
страчених українців — наш обов’язок
перед живими, мертвими і ненародженими. Її доповідь звучала живим
докором тим, хто знищив цвіт української нації, чиї тіла лежать у землях
України, Сибіру, Казахстану, Колими,
підкріплюючи свою розповідь страхітливими, колись засекреченими
документами НКВС: за 17 років комуністичної влади, з 1921 до 1937 року
було заарештовано 3 260 678 в’язнів,
з яких розстріляно 63 тисячі. Це так
сподобалося виконавцям „акції“, що
вже впродовж 1937 – 1938 років було
заарештовано 1 575 259 осіб і з них
розстріляно кожного другого.
Планова операція ЦК Компартії зі
знищення „антирадянських елемен-

[•]

Ларисі Скрипниковій є про що
поговорити з Тетяною і Ларисою
Крушельницькими

тів“ розпочалася 5 серпня 1937 року
і мала тривати чотири місяці. Насправді її начебто припинили 15 листопада
1938 року. За цей час без суду і слідства „особливі трійки“ винесли понад
680 тисяч смертних вироків списками,
із щораз новими, підвищеними лімітами на репресії. Чистка відбулася в усіх
таборах, репресії зачепили майже всі
народи, які входили тоді до складу
Союзу й відбували покарання в Карелії. Особливо відзначився кат Міхаїл
Матвєєв, з 27 жовтня по 4 листопада
власноручно розстрілявши 1111 осіб.
Лариса Скрипникова наголосила на
тому, що імена закатованих, тіла яких
знайшли останній спочинок у холодній
карельській землі, мають знати не
лише в товариствах політв’язнів, а найперше — молодь: за що вони боролися, за що страждали і як вмирали. Вона
висловила жаль, що урядовці України,
депутати Верховної Ради (окрім Ярослава Кендзьора) ні разу не побували
на прощі в Сандармосі, не виділили
коштів на пам’ятники, на відміну від
уряду Карелії.
Моторошним був і виступ Юрія
Дмитрієва, який досліджує цей край,
по краплиночці збирає відомості про
виселені з рідних земель сім’ї, які проживали в Карелії у 1933 – 1937 роках
у 24 спецпоселеннях. Нині від цих поселень, по суті, нічого не залишилося,
що теж утруднює пошуки відомого
дослідника-ентузіяста. Саме завдяки
йому вже відомо імена близько 10 тисяч українців, яких тут було знищено,
він зібрав записи очевидців, які ще
пам’ятають ці події. Від їхніх розповідей і нині стає страшно: що довелося пережити українцям, яких часто
привозили в легкій одежі у більш як
30-градусний мороз. Вже перша зима

зібрала великий „урожай“ із літніх
людей та дітей. Юрій Дмитрієв, наче
антрополог, розшукує могили, збирає
кістки нашвидкоруч закопаних, уточнює списки сімей, які знайшли на його
землі вічний спочинок.
Не залишив нікого байдужим і виступ Сергія Колтиріна. Чоловік, ледве
почавши свій виступ, не зміг стримати
сліз, а зрадливий спазм змусив його на
добру хвилину замовкнути. Вже 15 років він проводить екскурсії і щоразу,
як уперше, не може звикнути до того,
що бачать очі. Музей розташований
у понурій будівлі контори колишнього
керівництва Біломорканалу. Як відзначила Тетяна Крушельницька, „для того,
щоб відчути цю трагедію, треба хоча б
раз у житті побачити це безкрайнє
море могил“.
— Щороку 5 серпня, у річницю кривавого терору 1937 року, до нас приїжджає багато людей, — розповів Сергій
Колтирін. — Ми знайшли і дослідили
236 могил, в яких спочиває понад
7,5 тисяч людей 60 національностей.
Він розповів про історію створення
музею, про збір матеріялів до нього
і бажання донести пам’ять про ці події
до нащадків, про можливість говорити
правду навіть і тоді, коли цього комусь
дуже не хочеться. Вже 15 років щемить
у нього серце за те, що сталося минулого століття. Болить воно і тоді, коли
новітні варвари оскверняють пам’ять
тих, хто лежить у цій землі.
Перед присутніми виступив також
гість із Києва Гриць Гайовий — журналіст, письменник, заступник голови
Київського товариства політв’язнів
і жертв репресій. Письменник розповів
про книжку „Проща“, котра щойно вийшла з друку і в якій описано прощу на
Соловки. Він подарував книжки МІОКУ
і гостям з Карелії.
Тетяна Крушельницька від усіх
присутніх вклонилася гостям за їхню
подвижницьку, героїчну, самовіддану
працю і запропонувала у річницю Великого терору провести у кожній студентській групі семінари не лише про
Сандармох, а й про всі місця знищення
українців, бо „нині, на жаль, студенти
не бачать різниці між тоталітарним
і демократичним суспільством“.
Урочисту академію органічно доповнив виступ учасників Народного
театру-студії „Хочу“ і чудовий спів
Народного чоловічого хору „Орфей“.
Катерина ГРЕЧИН
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з архіву пам’яти

наш календар

Друга світова очима українки
Кривавий золотий
вересень 1939-го
„П’ятниця, 8 вересня 1939 р.
В полудне перший
раз в Сокалі посипались з німецьких
літаків бомби. Впало їх три на стацію.
Одначе в будинок
не вцілили, лише
вибили великі ями
і перевернули Кляйнові шопу…“.
„Неділя, 10 вересня 1939 р.
На дев’яту були ми всі в церкві, я занесла ще квіти, китицю білих розквітлих
айстр. В церкві всі засилали молитви за
здоровля і добру долю Україні. Аж мороз
йшов по тілі зі зворушення, як співали
„Боже Великий…“.
„Вівторок, 12 вересня 1939 р.
Пополудні налетіло три бомбовці
і кинули 9 бомб. Знищили стацію від
штреки, кілька вагонів з військом і бензиною. Було 30 вбитих і 40 ранених, яких
відвезено до шпиталя…“.
„Четвер, 14 вересня 1939 р.
…Мені лише в думці, як Бог дасть нам
щасливо в здоровію перебути фронт,
яка буде наша ситуація. Чи будем під
німецьким панованнєм, чи доберемось
своєї свободи…“.
„П’ятниця, 15 вересня 1939 р.
…Перед полуднем ховали Ганіткевича Грицька, якому бомба відірвала ноги
вище колін і забила насмерть. В його
трумну вложили також руку одного уцікінєра, який сидів з ним в часі випадку
під стіжком коло стодоли, а по вибуху
бомби його тіла ані Ганіткевича ніг ніяк
не могли найти…
…За хвилю заторохтіли в далині на
полудневому заході розривані бомби,
понеслись гуки гармати, які тривали вже
безперервно кілька годин. Десь на віддалі 30 – 40 кільометрів на полудневий
схід був фронт…
…Пополудни вийшла я з Ґеною подивитись на місто… Вулицями, крім
прохожих, ходили цивільні горожане
з карабінами на плечах і білими опасками на рукаві (ще кілька днів тому міліція
носила опаски червоно-білі). Горожанє
ці становлять горожанську сторож, до
якої належать мущини без ріжниці віро
сповідань… На будинку староства орел
Початок у чч. 26, 27.
Збережено мову і правопис оригіналу.

був заліплений папером… Стрічаючи
знайомих по дорозі, довідалися ми,
що багато вже військових вернуло домів, і то в своїх умундурованнях. Багато
є поляків, і то з ранґами дезертирів, які
махають руками, говорять: „Вшистко
пшепадло, вшистко пшепадло. Польське
войсько перед нємєцкімі танкамі і бомбовцамі єст безсільне“…
„Неділя, 17 вересня 1939 р.
…Перед полуднем подало німецьке
і большевицьке радіо вістку, що совєтське військо нині в четвертій годині
рано перейшло польську границю на
цілій її довжині. Вістка ця як громом
впала на наші голови. Були ми вправді
приголомшені на це, що Німеччина мусила чимось заплатити Совєтам, коли
вони згодилися з ними на пакт неаґресії.
І потерпали ми дуже за деякі наші землі.
А тепер бачимо, що так, як Закарпаттям
платили німці мадярам за прихильність
в їх заборчости, так і тепер гендлюють
нашою землею. Нещасна українська
земле і український народе! Коли добудеш волі і незалежности?!
Чорні думки находять на голову.
Возьме Сталін нас під своє панування
і заведе цей чудернацький свій устрій.
Понищать церкви, наші святощі і вишлють нас на Соловки… За хвилину
находить инша думка А може, добре,
як будемо всі разом: большевицький
устрій, хіба, довго не потрває, вибухне
революція і визволяться всі національності.
Ще поки що не знаємо, що згодились
між собою забрати німці, а що — Совєти.
І думаємо — чи по ріку Буг границя, чи,
може, по границі з-перед світової війни?
Які дальші пляни Гітлєра? Одне лише б’є
в голову: зле, зле для нас. Ми дальше мусимо бути в боротьбі за свободу. Але ж …
війна ще не закінчена. Німці провадять
ще війну з Анґлією і Францією. Не можна
цілком певно предвидіти її висліду, хоч,
думаю, більше шансів до виграння має
Німеччина…
…На полудні грають ще дальше
гармати. Певно, ще Львів не здався.
Оглядаю на мапі згідно німецького
радія, стан фронту. Німці заняли вже
Володимир і пішли на Луцьк з півночі.
На полудні фронт йде Львів — Броди
і дальше на схід. Третя група заняла Підкарпаття і є над Дністром…“
Із щоденника Ольги Долгун зі Сокаля
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде.

14 жовтня — Покрова Пресвятої
Богородиці.
14 жовтня — День працівників
стандартизації та метрології.
17 жовтня — Міжнародний день
боротьби з бідністю.

Пам’ятні дати
11.10.1889 — помер Джеймс Прескот Джоуль, англійський фізик,
автор відомих праць із електромагнетизму; відкрив закон, що характеризує теплову дію електричного
струму.
12.10.1492 — еспанська експедиція
Христофора Колумба відкрила
Америку.
12.10.1624 — напад запорожців на
Царгород.
12.10.1892 — народився Михайло
Кравчук, відомий український
математик.
12.10.1957 — від рук більшовицького аґента загинув Лев Ребет,
діяч ОУН.
13.10.1865 — помер Петро ГулакАртемовський, український поет,
байкар.
14.10.1942 — створення Української
Повстанської Армії (УПА).
15.10.1814 — народився Михайло
Лермонтов, російський поет, автор романтичних поем „Мцирі“,
„Демон“.
15.10.1854 — народився Оскар
Вайлд, англійський письменник,
автор роману „Портрет Доріана
Грея“.
15.10.1895 — народився Володимир
Ґжицький, український письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені від рук
аґента КҐБ загинув Провідник ОУН
Степан Бандера.
16.10.1596 — початок Берестейського собору, який проголосив
унію (союз) Православної Церкви
в Україні з Римським папським
престолом.
16.10.1903 — помер Михайло
Обачний (Косач), український пись
менн ик i перекладач, брат Лесi
Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей Бордуляк, український письменник.
16.10.1987 — у Львові створили
Товариство Лева.
17.10.1831 — Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції.
17.10.1887 — помер Ґустав-Роберт
Кірхгоф, німецький фізик.
17.10.1936 — народився Іван Драч,
український поет і громадський
діяч.
17.10.1990 — на Майдані Незалежности в Києві закінчилося голодування студентів, які домоглися від
Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання своїх вимог.
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коротко

авторський проєкт

Світлина Наталії Павлишин

Михайло Іллєнко — той, хто
виводить українське кіно з кризи

П

оринути в тонкощі кіносправи, ре
жисури, акторської гри та творчої
майстерности спільно із метром укра
їнського кіно Михайлом Іллєнком мали
можливість усі присутні на ще одній зу
стрічі в межах авторського проєкту Іри
ни Фаріон „Від книги до мети“. Розмова
з творцем стрічки „ТойХтоПройшовКрізь
Вогонь“, яку висунули на Оскарівську
премію в номінації „Кращий фільм іно
земною мовою“, відбулася у Львівській
політехніці 3 жовтня. У заході також взя
ли участь ректор Політехніки Юрій Боба
ло та заслужений артист України, викона
вець однієї з ролей у фільмі Олег Цьона.
Найбільша зала Львівської політехніки
знову наповнена до краю. Цього разу молодь і старші люди демонстрували свою
зацікавленість станом українського кіно та
особистістю Михайла Іллєнка.
Загалом на трьох братів-режисерів
Іллєнків (Вадима, Юрія та Михайла) припадає 56 фільмів. Їхні стрічки були учасниками кінофестивалів та семінарів в Україні,
Росії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Німеччині,
Польщі, Словаччині, Угорщині, Югославії,
Чехії (Карлові Вари-98), Італії, Франції,
Голландії (Роттердам-95), Греції, на Кубі.
Актор Олег Цьона (не раз грав ролі
в різноманітних фільмах М. Іллєнка) зазначив, що творців фільмів — представників цієї яскравої творчої родини — ще
належно не оцінила держава, хоча вони
посідають надзвичайно важливе місце
в українському кінематографі.
З-поміж багатьох тем, які обговорювали під час зустрічі, чи не найгострішою
стало питання стану українського кіно.
— Свого часу наші фільми пробили
стіну радянського протокольного кінематографу. Сталося це завдяки маленькому паросткові, казці, яку на кіностудії
Довженка зняв вірменський режисер.
Ця казка насправді виявилася леген-
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дою українського кіно — „Тіні забутих
предків“ Сергія Параджанова. З цього
почалася ланцюгова реакція, — розповів Михайло Іллєнко. — Зараз треба
позбутися стереотипу, що кіно у нас
депресивне. Я з цим не згідний, тому ми
й зняли фільм „ТойХтоПройшовКрізьВогонь“. Понад шістнадцять років працюю
зі студентами, займаюсь фестивалем
українського кіно — в нас є величезна
колекція фільмів, зокрема й короткометражних, серед яких справжні шедеври.
На доказ цього режисер продемонстрував три короткометражні стрічки
молодих авторів, які засвідчили, що
українське кіно має прекрасні перспективи для розвитку і процвітання в особі
талановитих молодих режисерів та
сценаристів. Іллєнко зізнався, що йому
надзвичайно цікаво було спостерігати за
реакцією зали. Адже захоплення, з яким
переглядали стрічки, стали ще одним
свідченням, що існує справжній голод
на українські фільми.
З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, яке відзначатимуть
2014 року, відомий кінорежисер планує
екранізувати його вірш „У тієї Катерини
хата на помості“. Ідея вже пройшла державний конкурс, і половину грошей на
фільм виділить держава, над пошуком
решти необхідних коштів зараз працюють.
— Ми намагаємося довести, що українське кіно є. В середньому за рік знімають 2 – 3 повнометражні фільми, але, на
жаль, вони не з’являються на екранах.
Кінотеатри окупували американські
фільми, а на телебаченні пропаганда
насильства, яка масово надходить через
серіяли. Кіно вимагає вкладання коштів,
які мають повертатися, — пояснив Михайло Іллєнко. — Навіть фільм „ТойХтоПройшовКрізьВогонь“ не зміг окупитися.
Наталія ПАВЛИШИН

14 жовтня в Зубрівському
лісопарку відбудуться заходи з відзначення 70-річчя створення Української
повстанської армії. Учасники
театралізованого військовоісторичного дійства відтворили бій підрозділів УПА проти
військ НКВД. Організатори
заходу — ГО „Товариство
пошуку жертв війни „Пам’ять“
та члени військово-історичних клубів з усієї України.
Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший
Святослав та Преосвященні Владики закликали до формування
Єдиного молодіжного простору
УГКЦ. Комісія у справах молоді
УГКЦ одним із перших кроків
пропонує створити єдиний
банк інформації молодіжного
апостоляту. Для цього організатори запрошують надсилати на
скриньку molod.ugcc@gmail.com
інформацію про молодіжні
християнські організації та
парафіяльні спільноти, про майбутні молодіжні прощі, табори,
конференції, поїздки, форуми;
цікаві та ориґінальні ідеї; про
працю університетського душпастирства та багато ин.
У Дніпропетровську група молодих кінематографістів знімає
художній фільм про трагедію
Голодомору. Про пережите
в часи Голодомору молодим кінематографістам розказала одна
з сільських жінок, уродженка
Кіровоградщини. Презентувати
стрічку планують на наступному
міжнародному фестивалі „Дивофільм“ у Дніпропетровську.
Для студентів вишів України необхідно запровадити електронний
студентський квиток, який би виконував функції студентського
квитка, банківської та дисконтної
картки. З такою пропозицією виступив координатор громадської
ініціятиви „Студентський захист“
Андрій Черних. Її підтримують
і в Національному студентському союзі. Пропозицію щодо
запровадження електронного
студентського квитка передали
до Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.
За матеріялами інформаґенцій
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Григорій Слободенюк:
вояки УПА здобули незалежність держави
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жовтня — Свято Покрови Пре
святої Богородиці. Омофор
Богородиці був символом заступни
цтва для козаків, а згодом і для во
яків Української Повстанської Армії.
Про свій нелегкий шлях у лавах УПА
і сучасне становище України читачам
„Аудиторії“ розповів 91-річний упі
вець Григорій Слободенюк.
— Григорію Васильовичу, як Ви потрапили до УПА і що Вас до цього
спонукало?
— Із малих літ відчував себе патріотом
України. Зразком для мене був батько, який воював в УНР і дослужився до
звання полковника. Восени 1943 року
я попросив у батька дозволу піти на
вишкіл до повстанців. Батько дав мені
чеський карабін, трохи їжі і поблагословив. На вишколі я показав себе
з кращого боку: вмів добре стріляти, їздити верхи. Спочатку добував
їжу для повстанців, а згодом потрапив у відділ контррозвідки, в курінь
„Яструба“ (Дмитра Карпенка).

— Що входило у Ваші обов’язки?
І якими були побутові умови повстанців?
— Жили ми в саморобних криївках,
харчувалися тим, що відбирали у німецьких солдатів, або тим, що нам
приносили небайдужі українці. В мої
обов’язки, як контррозвідника, входило не допустити потрапляння на нашу
територію німецьких шпигунів і приводити до командирів гітлерівських „язиків“. Пригадую, в перший же день я пообіцяв „Яструбу“, що приведу завтра
живого німця. Так і зробив. Потім той
німецький офіцер плакав, йому було
соромно, що його піймав 18-річний
хлопчисько. Проте инколи я виконував
роль звичайного стрільця, брав участь
у десятках боїв як проти гітлерівців, так
проти енкаведистів.
— Чи багато простих людей допомагало повстанцям?
— Чесно кажучи, багато. Люди приносили нам їжу, молоко, зимовий
одяг. Крім цього, розповідали, де
в селі є німці, скільки їх і чи можна
обеззброїти. Якось селянин розповів, що всі німці пішли на концерт,
а зброю залишили на базі. Ми з товаришем миттю забрали всю їхню
зброю, біноклі, ракетниці і віддали

похвалив мене за вчинок милосердя.
Через п’ятнадцять років полковник
знайшов мене у Львові, привів до себе
додому, познайомив з родичами, подарував мотоцикла.

нашим командирам. Зі свого боку ми
також намагались допомагати селянам. Якось я відібрав у німців корову,
яку вони перед тим забрали в когось.
Я подивився на неї, а вона плаче.
Віддав її найбіднішій сім’ї з села. Ви
бачили б очі тих людей — вони були
найщасливіші у світі.

— Яким чином Ви потрапили у полон до НКВС? І чому Вас не розстріляли?
— У полон я потрапив через зрадника, який був у нашому курені. Спочатку мене хотіли розстріляти, та заступилася медсестра-українка. Згодом
вони прив’язали мене до воза і волочили по всьому селу, ламаючи руки
і ноги, а потім непритомного вкинули
до братської могили, думаючи, що
я загинув. Але мені вдалося вилізти
звідти і на возі, яким везли мертвих
солдатів, утекти. Та невдовзі мене
знову впіймали, возили по тюрмах,
де жорстоко били, а потім вислали
до Сибіру.

— Яким був славнозвісний курінний
„Яструб“?
— Він був унікальною людиною: до
1943 року воював у Радянській армії, а згодом перейшов до лав УПА.
Пам’ятаю його як справедливого і розумного командира. Якось ми з „Яструбом“ та з останнім командиром УПА
Василем Куком потрапили в засідку,

— Як оцінюєте нинішню ситуацію
в Україні?
— Вважаю її критичною. Ми боролися
зовсім не за ту Україну, яку маємо зараз. Молоді хлопці віддавали свої життя не за олігархів, яким байдужі люди.
Проте я впевнений, що українці рано
чи пізно схаменуться і візьмуть кермо
держави у свої руки.

„Пам’ятайте, що ми воювали за право молоді жити
у вільній Україні. Ми знали, що у тій війні виграти
неможливо, але присягали: „Здобуду Українську
державу, або загину в боротьбі за неї“.
хотіли вже застрілитися, але мені вдалося вивести їх до лісу, врятувавши від
рук НКВС. Також я брав участь у бою,
в котрому загинув курінний „Яструб“…
— Яка історія Вам запам’яталася
найбільше?
— Одного разу до мене привели
зв’язаного радянського полковника і наказали розстріляти біля річки.
Цілу дорогу він просив мене не вбивати його (був директором української
школи, мав двох дітей) і я відпустив
його. Він кров’ю написав на моїй сорочці своє прізвище і сказав мені назвати його, коли опинюся в небезпеці.
Коли „Яструб“ побачив це прізвище,

— Що хотіли б побажати сучасній
українській молоді, зокрема студентам?
— Будьте українцями! Пишайтеся тим,
що ви народилися в найкращій країні з давньою історією та традиціями.
Пам’ятайте, що ми воювали за ваше
право жити у вільній Україні. Ми знали, що у тій війні виграти неможливо,
але присягали: „Здобуду Українську
державу, або загину в боротьбі за неї“.
Ми здобули, а ви зміцнюйте її і завжди
залишайтеся людьми.
Спілкувався Артур БОБРИК,
студент четвертого курсу
ІКНІ Львівської політехніки
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палітра

Реальність, оповита
сюрреалістичними міражами

У

Музеї етнографії та художнього промислу на третьому поверсі у виставкових
залах — осіннє світіння кольорів. І хоч теми картин подружжя митців з Ізраїлю
Анни Зарніцкі й Андріяна Жудро по суті не пов’язані з осінню, їх жовто-червона
експресія налаштовує власне на такий тепло-яскравий лад.

Єврейська культура у стінах цього музею представлена не
вперше: у 1995 році
тут була виставка
живопису „Золотий
Єрусалим“, а в 2003му — фотовиставка
Михаїла Голдовського
„Західна Україна очима ізраїльтян“. Ця ж
експозиція презентує щонайцікавіших
митців Ізраїлю, які
вперше були відкриті
для українців під час
Міжнародного пленеру в Славському
два роки тому. Виставку, котра вразила
місцевих жителів, вирішили, урізноманітнивши, показати і львів’янам. Художники
рік працювали над новим проєктом.
І ось, врешті-решт, маємо змогу побачити
те, що разюче виділяло їх серед инших
пленеристів — особливе тонке світосприйняття й поєднання глибоких знань
класичного реалістичного живопису

з власною модерною
манерою малювання.
Організатори розділили твори подружжя
на зали, бо, незважаючи на однаково добре чуття композиції
і кольору, митці різні:
Анна більш експресивна й поетична, аж до
сюрреалістичних бачень, а Андріян тяжіє до
реалізму й виписування
деталей. Якщо мисткиня милується кіньми
в ранкових променях,
вечірніх сутніках (і то не просто тварини,
які вийшли попастись, а стихія кольорів,
що набула їх обрисів), то її чоловіка приваблюють більш статичні образи — Єрусалим удень і вночі, Карпати, натюрморти
і портрети. Але, стверджує він, це лише
сходинка у творчості, щоб рухатись далі.
Після виставки кілька картин Анна
Зарніцкі й Андріан Жудро залишать для
колекції музею.
Н. Я.

фестиваль

Арт твориться і не в стінах майстерень

Н

авіть у дощ Львів немовчазний і ко
льоровий. Але не тільки креативні
малюнки на трамвайній зупинці біля
Головної пошти чи у дворику Першого
українського театру для дітей та юна
цтва тішать наше око, мистецтво — по
всюди: це і цікаві саморобні кульчики
на львів’янках, і вечірні мелодії вулич
них музикантів… Зібрати арт-розмаїття
в одному місці запрагли організатори
Першого фестивалю вуличного мисте
цтва „Lviv Street Art“.
Місцем зустрічі різних мистецьких
напрямів став Парк культури та відпочинку імени Б. Хмельницького. На жаль,
7 жовтня, коли відбувався захід, справдились прогнози синоптиків — майже
весь день цяпав, а то й лив дощ, тож
задоволення від спілкування з творцями та їх творами було трохи підмочене.
Кінець акції взагалі довелося завчасу
згорнути, тому не всі (а це власне музи-

канти) змогли продемонструвати свої
таланти і вміння.
Гостей фестивалю при вході в парк
зустрічали веселі „клоуни“, які всім дарували фігурки з кульок. Також увесь фестивальний час діяв ярмарок хенд-мейду,
на якому можна було якщо не придбати,
то принаймні подивитися й помацати
вироби зі скла, кераміки, міді, дерева
та шерсті. Особлива увага була зосереджена на графіті, його малювали на
щитах. Організатори мають намір згодом
перемістити графітні зображення в иншу
частину міста, де вони будуть встановлені
стаціонарно. Таким чином львів’яни знатимуть, що графіті — це цікаво й гарно,
адже, на переконання арт-менеджера
Ляни Мицько, „місто дуже консервативне щодо зображень на стінах і брамах —
людина з балончиком фарби, незалежно
від того, що вона збирається зображати
і де, сприймається як вандал“.
Наталя ЯЦЕНКО

[культура]
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коротко
Цього тижня у Львові тривають Дні
Латвії, а до 28 жовтня — Дні Чехії.
У програмі латвійській — фотовиставка „Латвія з висоти
пташиного польоту“ та „Погляд
на Латвію фотохудожника Василя
Пилип’юка“, виставка ляльокмотанок із фраґментами латвійського національного костюму
та вишивки, концерт фольклорної музики Валдіса Муктупавелса.
Подібна є і чеська програма:
художні виставки та фотоекспозиції, вистави, фільми, концерти,
деґустації національних страв —
можливостей відчути себе трохи
чехом більш, ніж достатньо.
103-тю річницю від дня народження великого українського поета
Богдана-Ігора Антонича у Львові
й області святкували три дні. Зокрема, у філії Львівського музею
історії релігії, музеї-садибі родини поета у с. Бортятині Мостиського району Львівської области,
відбулися зустрічі, презентації,
концерти та театралізовані дійства. На гостину до Антоничів завітали творчі колективи українців
Словаччини з літературною композицією „Богдан-Ігор Антонич.
Гармонія душі“. На завершення
святкувань, 7 жовтня, студенти
факультету культури і мистецтв
ЛНУ імени І. Франка підготували
виставу „Антонич“.
Міжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діяспорою
Львівської політехніки оголосив
Всеукраїнський студентський
конкурс карикатури і шаржу
ім. Едварда Козака. Конкурс оголошено з нагоди 110-річчя від
дня народження митця. Роботи
на конкурс приймають у номінаціях „Карикатура“ та „Шарж“.
Тематика та техніка виконання
вільні, формат аркуша — А3 або
А4. Кожен автор може подавати
до п’яти робіт на конкурс. Прийом робіт закінчується 30 листопада. Переможці конкурсу
в кожній з номінацій отримають
у подарунок мультимедійний
планшет. На учасників очікують
й инші цікаві призи, а також
додатковий приз переможцю
інтернет-голосування у мережі
Facebook. Додаткова інформація
за телефонами:
258-01-51 та 093 6595432.
За матеріялами інформаґенцій
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один з найкращих

Балансування на одній руці з елементами сальто

Б

ланш, курбет, рондат
фляк — ця дивна лек
сика є у вжитку в Захара
Пуша, студента другого
курсу ІІМТ Львівської по
літехніки. Бо його позауні
верситетське життя минає
в спортивному залі, де він
вдосконалює вміння ви
конувати різні акробатич
ні трюки. Два роки тому
на Чемпіонаті України За
хар за свої страння здобув
„срібло“, а на Чемпіонаті
світу — „бронзу“.
— Захаре, Ти з дитинства
хотів займатися спортивною акробатикою чи
бажання з’явилося пізніше?
— Коли малий був, робив
усякі перекидання й „колеса“. Аби спрямувати дитячу
енергію в потрібне русло,
батьки вирішили відвести
мене з двоюрідним братом
у „Трудові резерви“, тим
більше, що тоді ми жили
недалеко від них. Віддали
нас до молодого тренера,
і з часом, коли почали ходити на показові виступи
й бачити, як акробатичні номери подобаються
глядачам, цей вид спорту став мені імпонувати.
Я часто змінював тренерів.

баскетбол

— Яка перспектива парної
групової акробатики на
міжнародній арені?
— На мою думку, цей гарний, цікавий вид спорту
міг би стати олімпійським.

Врешті-решт потрапив до
Костянтина Кукурудза, а він
звів мене з Олегом Яблонським, з яким стали виступати у парі, знайшли спільну мову. Був такий період,
що ми хотіли кинути заняття. Але
зробили двотижневу паузу — і повернулися, бо без
спорту не змогли.
— Яке в Тебе
ставлення до суперників?
— Як до партнерів. Ми з ними підтримуємо дружні
стосунки, ввечері
можемо сходити
разом на каву-чай.

— Як Ти сприймаєш сучасну акробатику?
— Акробатику почали подавати більше як шоу: раніше не були дозволені дівочі
купальники, напівспіднички,
а тепер дозволено все. Крім
цього, забрали складність
в акробатичних елементах, а підняли її натомість
у парних.
— Розкажи про проблеми,
які існують в акробатиці.
— На заняття з акробатики ходить мало дітей.
Як тільки тренер
починає працювати із початківцями серйозно,
через психологічну важкість,
фізичну втому
багато з них перестають ходити. У нас у групі
було 20 осіб,
а залишились
тільки ми з Олегом і ще четверо
акробатів.

— Що запам’яталось із
поїздок на змагання?
— Білорусія, Польща, Шотландія (дуже багато теплих
хороших спогадів), Португалія — країни, в яких довелося побувати під час різних
міжнародних змагань. За
два дні до виїзду на Чемпіонат світу 2008 року я робив
елемент і, не знаю, як так
сталося, травмував спину.
Мені зробили масаж, однак
лише прибувши в Глазго на
виступ, я спробував щось робити. Хвилювались — як-неяк перший раз на Чемпіонаті
світу, та ще й спина… Але
виступили, на диво, непогано — посіли 9 місце.
— Яку мету маєте з Олегом перед собою тепер?
— Готуємося до Чемпіонату
України зі спортивної аеробіки, який відбуватиметься
у жовтні у Вінниці.
— Ким бачиш себе у майбутньому?
— Якщо не знайду роботу за фахом, вступатиму
в ЛДУФК і здобуватиму другу вищу освіту. І можна буде
спробувати себе тренером,
як варіянт…
Андрій ЗАЦНИЙ

„Срібло“ дісталося господарям

У

продовж п’яти днів, із 3 до 7 жовт
ня, у спортивному залі баскет
больного клубу „Політехніка-Галичи
на“ відбувались ігри ІІІ Чемпіонату
студентської баскетбольної ліги Укра
їни серед чоловічих команд. Господа
рі, команда „Львівська політехніка“,
були гостинні, та м’ячі у свій кошик
намагались не пропускати. В остан
ній же грі турніру вони таки трохи по
ступились сильнішому супернику —
команді НТУ „ХПІ“ й посіли другу
сходинку баскетбольного п’єдесталу.
Перший чемпіонат був найбільш
вдалий для нашої команди — два
роки тому, у столиці, політехніки стали

чемпіонами. Потім титул переможця
перейшов до харків’ян.
Фінальним іграм цьогорічного чемпіонату, як завжди, передували ігри
групові: у чотирьох групах — „Південь“,
„Північ“, „Захід“, „Схід“ — навесні визначались лідери. „Львівська політехніка“,
обігравши команди Тернополя й Івано-Франківська, опинилась серед них.
У чемпіонаті взяли участь сім команд. Ігри
здійснювалися за коловою системою.
Найлегше нашим політехнікам вдалось
обіграти команду НАУ з Києва — вона
у турнірній таблиці посіла сьоме місце.
Найміцнішими ж горішками виявились
команди НТУУ „КПІ“ й НТУ „ХПІ“ — з рахунком 78:70 львів’яни обіграли киян,

посунувши їх на третю позицію, але поступились на 18 очок (65:83) харків’янам.
Таким чином, „золото“ опинилось у суперників, які заслужено вважаються
найпотужнішою командою — грають
у чемпіонаті України у вищій лізі.
Президент Всеукраїнської баскетбольної студентської асоціяції, ректор
НТУ „КПІ“ професор Михайло Згуровський та ректор НУ „Львівська політехніка“ професор Юрій Бобало вручили
командам-переможцям кубки. Кубок
ректора Львівської політехніки отримав
Олександр Доленко, а його колегу Анатолія Кота визнано найкращим захисником. Усі гравці, крім цього, отримали
грамоти й медалі.
Н. Я.
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з редакційної пошти

Вулиця імени легенди рок-гурту

П

Офіційне найменування вулиці відбувалось 5 жовтня (приурочене до дня народження музиканта). Після урочистостей проходив концерт під назвою „Tribute to
Кузя“. На концерті мали слово колишні учасники легендарного гурту (на світлині),
а після того виступили гурти „Перкалаба“, „Гич Оркестр“, „Супер Вуйки“, „АбуКасимові капці“, „King Size“. Всі вони виконували композиції з репертуару гурту.
Микола ВЕПРИК, студент
четвертого курсу ІБІД Львівської політехніки

Світлина Миколи Веприка

риємна новина облетіла Львівщину: вулицю в Мостиськах назвали ім’ям ле
гендарного соліста гурту „Брати Гадюкіни“ Сергія Кузьмінського.

Кросворд
Горизонтально:
3. Чорний леопард. 6. Стилізована форма назви фірми, її
товарний знак. 8. Послідовний запис за роками історичних
подій у стародавній Русі. 9. Сторінка в інтернеті. 11. Той, хто
зрадив свої переконання і перейшов у табір противника;
відступник, зрадник. 12. Урбаністичний туман. 13. Учасник
конклаву. 14. Опера Дж. Верді. 17. Бог торгівлі у давньогрецькій міфології. 18. Суша, оточена морями та океанами; континент. 20. Нелітаючий африканський птах. 21. Гуцульський
народний духовий музичний інструмент. 22. Мистецтво
різьблення на коштовних і напівкоштовних кольорових каменях. 25. Довга відсутність атмосферних опадів. 27. Річка
у США, що впадає в озеро Онтаріо. 28. Англійський фізик,
який сформулював три основні закони механіки. 29. Науково обґрунтоване припущення. 31. Спосіб маскування за
допомогою фарбування предметів плямами, смугами для
утруднення їхнього розпізнавання. 33. Український поет,
автор збірки „Палімпсести“. 34. Людина з білявим волоссям.
36. Гори в Америці, південна частина Кордільєр. 37. Складова
частина воєнного мистецтва. 38. Розповсюдження інформації про товари, послуги для збільшення попиту на них.
39. Складка на шкірі обличчя, тіла.
Вертикально:
1. У давньоримській міфології верховний бог, володар
богів і людей. 2. Холодна зброя, яку надягають на пальці.
4. Пам’ятка давньогрецької літератури, автором якої вважають Гомера. 5. Військовий конвой, охорона, що супроводжує кого-небудь. 7. Одинадцятиметровий штрафний удар
у футболі. 8. Нитка, яку зав’язують навколо кровоносної
судини або залишають у рані після перев’язування судини.
10. Елемент фігурного катання. 12. Річка підземного царства
у давньогрецькій міфології. 15. Нестача часу на обдумування
ходів у грі в шахи. 16. Ручний столярно-теслярський інструмент для стругання. 18. Болотний, шахтний газ. 19. Скляна

посудина, яку застосовують у хімічних лабораторіях. 23. Знаменитий арґентинський футболіст. 24. Виконавець трюків у
кіно замість актора. 26. Оголошення про майбутні концерти,
театральні вистави, кінофільми. 28. Горюча корисна копалина. 30. Живий організм; людина, тварина. 32. Мисливська
сумка для дичини. 34. Сир з овечого молока. 35. Напій давньогрецьких богів, що давав їм безсмертя та вічну юність.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 27
Горизонтально: 3. Сафра. 5. Кашне. 6. Архітектура. 10. Мушкет. 12. Атестат. 14. Абсент.
16. УПА. 17. Наш. 20. Отофон. 21. Варан. 23. Парсек. 24. Діаспора. 25. Інвестор. 27. Кістка.
28. Астат. 29. Менора. 33. Раб. 35. Лір. 36. Борода. 38. Радикал. 39. Клясер. 40. Аспірантура.
41. Жорна. 42. Кагат.
Вертикально: 1. Талант. 2. Ангара. 4. Арієта. 5. Катран. 7. Екскурс. 8. Кусто. 9. Індик. 11. Королівство. 12. Апо. 13. Тар. 15. Сейсмологія. 18. Корсіка. 19. Майстер. 21. Варна. 22. Нонет. 26. Статика. 27. Капот. 30. „Антей“. 31. Бар. 32. Ніл. 34. Багіра. 35. Лахтак. 37. Аналой. 39. Клапан.

Склала Христина ВЕСЕЛА
J

J

J

Рекламу про кредит треба читати
навпаки: не „Візьміть кредит! Ніяких
проблем!“, а „Ніяких проблем? Візьміть
кредит!“

J

J

J

Дівчата, пам’ятайте, під час дієти
сало треба їсти без хліба!
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Добровільна участь у пенсійній системі

С

ьогодні багато громадян не цілком
усвідомлюють, а дехто й не хоче
усвідомлювати зміст пенсійної рефор
ми, яка відбувається в Україні. Пен
сія — це не допомога і не подарунок
від держави, а індивідуальний резуль
тат багаторічної праці кожної людини.

Зазвичай молодь не думає про
заощадження на старість. У молодих
людей є більш нагальні потреби — їм
необхідні гроші на житло, на виховання
дітей, на освіту тощо, але навіть незначні, однак регулярні страхові внески
на пенсійне страхування у молодому
віці дають особі в майбутньому суттєві
пенсійні заощадження на схилі літ.
При цьому держава дає можливість громадянам подбати про свою
майбутню пенсію за різних життєвих
обставин шляхом добровільної участі у системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування,
що дозволяє громадянам, які не підлягають такому страхуванню, набути
пенсійних прав нарівні з громадянами,
які є обов’язковими учасниками у пенсійному страхуванні.
Особа, яка не працює, відповідно
не сплачує внески і не набуває страхового стажу. За ці періоди життя в її обліковій картці в системі персоніфікованого обліку дані для обчислення пенсії
будуть відсутні. Аналогічною буде
ситуація для осіб, які працюють без
оформлення своїх трудових відносин із
працедавцем та отримують заробітну
плату „у конвертах“. Ці періоди роботи
у майбутньому не будуть зараховані
до страхового стажу, що відповідно
вплине на розмір пенсійної виплати,
яка буде менша, ніж могла би бути.
Навіть якщо людині ще далеко до
пенсійного віку, вона повинна подбати про розмір пенсії в майбутньому.
Необхідно вже зараз подбати про набуття страхового стажу. Йдеться про
добровільну участь громадян у системі
загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування.
Так, таке право мають особи, які
досягли 16-річного віку та не нале-

жать до кола осіб, які підлягають
заг альноо бов’язков ом у державному пенс ійному страхуванню відповідно до ст. 11 Закону України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ або пенсійному
страхуванню відповідно до міжнародних договорів, та не є пенсіонерами.
Слід зазначити, що добровільна участь
у пенсійному страхуванні вигідна будьякому громадянинові України, якщо він
не працевлаштований офіційно або
працює за кордоном. Питання пенсійного забезпечення гостро стоїть також
і для заробітчан, однак ситуацію, що
загрожує втратою страхового стажу,
легко виправити — потрібно стати
учасником добровільної системи пенсійного страхування.
Особи, які виявлять бажання взяти
добровільну участь у системі загально
обов’язкового державного пенсійного
страхування, повинні звернутися до
територіального органу Пенсійного
фонду за місцем проживання та подати такі документи:
• заяву про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за
встановленою формою;
• завірені копії таких документів:
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки, документа, що посвідчує особу.
Термін добровільної участі обумовлюється у відповідному договорі і не
може бути меншим, ніж один рік. Цей
договір набуває чинності з дня його
підписання.
Сума сплачених страхових внесків
за кожний місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок
(його вираховують залежно від розміру тарифу, який діяв у період, за який
здійснюють розрахунок сум страхових
внесків). Крім цього, договором може
бути передбачена одноразова сплата
застрахованої особи страхових внесків
за попередні періоди.
Управління Пенсійного фонду України
в Залізничному районі м. Львова

Колективи Інституту будівництва та інженерії і кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного
університету „Львівська політехніка“ з глибоким
сумом сповіщають, що на 90-му році життя відійшов у потойбічні світи колишній завідувач кафедри
(1975 – 1980 рр.)
Леонід Олександрович Дорошкевич
і висловлюють щире співчуття родині покійного.

Колектив тижневика „Аудиторія“ висловлює щире
співчуття колишньому працівникові редакції Романові Кіндру з приводу тяжкої втрати ― передчасної
смерти
дружини Галини.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сітарського Андрія
Івановича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кутної Марії Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бавзи Василя Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мурин Роксолани
Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Погорєлова Олександра Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дудик Христини
Ярославівни;
утрачений студентський квиток № 07641972,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Григорського Назарія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гребенюк Юліани
Андріївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Андрієвського Олександра
Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Пасічник Ольги
Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ясенчук Катерини
Ігорівни;
утрачений студентський квиток № 07665906,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Небельського Віталія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Жук Марії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дарвая Ростислава
Романовича;
утрачений студентський квиток № 07277125,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мокрицької
Марії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Наугольник Оксани
Іванівни.

Колектив кафедри органічної
хімії ІХХТ Національного університету „Львівська політехніка“
висловлює щире співчуття інженерові І категорії Лілії Євгенівні
Третяк з приводу тяжкої втрати ― смерти
матері.
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Многая літа!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Від щирого серця вітаємо зі
славним 80-річчям професора
кафедри електричних станцій
Інституту енергетики та систем
керування Львівської політехніки

11 жовтня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
13 жовтня — „Трубадур“ (опера). 18.00.
14 жовтня — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00.

Олександра Семеновича МІНЯЙЛА.
Ваш ювілей ― не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радости без меж!

Колектив кафедри

передплата-2013

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
11 жовтня — „Блакитна троянда“. 18.00.
13 жовтня — „Криза“. 18.00.
14 жовтня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
16 жовтня — „Підступність і кохання“. 18.00.
17 жовтня — „Бояриня“. 18.00.

Камерна сцена

11 жовтня — „Антігона“. 17.00.
16 жовтня — „Завчасна паморозь“. 17.00.
17 жовтня — „Гойдалка на двох“. 16.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса

Від А до Я в одній газеті
Дорогий друже! Передплати тижневик „Аудиторія“ на 2013
рік — і будеш у курсі найважливіших подій в галузі освіти,
науки, культури, молодіжної політики і спорту; дізнаєшся,
як навчається і проводить дозвілля молодь у нашій країні
та за кордоном; відкриєш для себе досі невідомі сторінки
рідної історії.
Вартість передплати через відділення Укрпошти:
• на 12 міс. — 52,08 грн; на 6 міс. — 26,04 грн,
Вартість передплати у редакції (вул. С. Бандери, 12, голов
ний корпус Львівської політехніки, кімн. 103, тел. для
довідок 758-21-33):
• на рік — 30,00 грн. (для студентів), 40,00 грн. (для инших
категорій читачів).
Тижневик виходить щочетверга.
Передплатний індекс 35004.

14 жовтня — „Театр злочину“. Прем’єра. 19.00.

Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки
11 жовтня — „Лісова пісня“. 16.00.
13 жовтня — „Четвертий кут для любовного трикутника“. 18.00.
14 жовтня — „Дорога до Вифлеєму“. 12.00, „Лісова пісня“. 18.00.

Перший український театр для дітей та юнацтва
11 жовтня — „Попелюшка“. 12.30, „Вільні метелики“. 16.30.
12 жовтня — „Дюймовочка“. 11.00, „Вільні метелики“. 19.00.
13 жовтня — „Все шкереберть“. 14.00.
14 жовтня — „Дикі лебеді“. 15.00.
16, 17 жовтня — „Дикі лебеді“. 12.00.
16, 17 жовтня — „Вільні метелики“. 16.00.

Будинок орґанної та камерної музики
13, 14 жовтня — Концерти Х Міжнародного фестивалю давньої
музики. 19.00.

Як подати експрес-оголошення в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо від
підприємств, організацій та приватних
осіб.
Вартість експрес-оголошення (не біль
ше 25 слів):
• комерційного характеру — 50,00 грн.;
• про загублені документи — 10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;

О С В І Т Н І Й

• за експрес-оголошення, виділені
в рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення до
50 слів — за подвійним тарифом.
Експрес-оголошення понад 50 слів —
за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від суми
замовлення.

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. №120943.

Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість та податку на
рекламу.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 758-21-33.

Т И Ж Н Е В И К

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

„ АУД И ТО Р І Я “

Редакція послуговується Проєктом нового
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