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Студенти Політехніки разом зі всією
Україною обирають майбутнє с. 14
Стипендіят Кабміну —
про енергетику
й енергію
до перемог
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репортаж із залу
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[ваша думка]
Як і де найкраще шукати роботу?

Звичайно, студент насамперед
має вчитися. Саме слово „студент“, як кажуть, зобов’язує —
з латині „той, що ретельно
працює“. Але нинішній світ
такий динамічний, вимогливий, шалений, що змушує
багатьох спудеїв досить
рано забути про безтурботне
життя-буття і змінити його на
човниковий біг між університетом і роботою.
Як свідчать дані кадрових
порталів, нині приблизно
третина українських студентів
суміщає роботу і навчання
постійно, чверть — час від
часу і ще добра частка —
зрідка. Експерти кажуть,
що з десяток років тому ці
показники були вдвічі нижчі.
А ще „студент, який працює“
відтоді помолодшав. Часто
спудеї шукають роботу вже
на перших курсах. Відтак,
за інформацією кадрового
порталу hh. ua, близько 40 %
випускників вишів можуть
похвалитися досвідом роботи
від одного до трьох років.
Мотивація працювати у студентської молоді різна: для одних
робота — це можливість заробити гроші, унезалежнитись від
батьків і бути собі господарем,
для инших — насамперед нагода попрактикуватись, набути
необхідні професійні навички,
і, якщо пощастить, „зачепитись“. А як ні, то принаймні,
крім диплома, мати для роботодавця ще й такий арґумент,
як „досвід“.
Якщо спудей знає, що і навіщо
шукає, то вже точно зметикує,
де це робити. Щось викладач
чи товариш підкаже, можна
промоніторити спеціялізовані
сайти чи друковані видання
або на ярмарок кар’єри завітати. Словом, хто шукає — той
знаходить. Або, може, часом
і так: хто достойний — того
неодмінно знайдуть. Скажімо,
на Ярмарках кар’єри, які Політехніка проводить спільно
з обласним центром зайнятости.
До речі, саме вчора у Львівському палаці мистецтв відбувся
ХХІ-й Ярмарок.
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Василь Ільчишин, студент третього курсу Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки:

„Я знайшов роботу
через інтернет“
Зараз найбільш актуальний спосіб пошуку роботи — через інтернет. Я сам так шукав — результат був позитивний. Випадково натрапив на телефонний номер, подзвонив і виявилося, що цьому
приватному підприємцю потрібні такі люди, як я, — це була робота помічника майстра
на автосервісі. Про ярмарки кар’єри чув, але не відвідував. Думаю, там можна знайти
роботу за спеціяльністю.

Марія Брич, студентка четвертого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Найлегший шлях — знайомства“
Мої друзі в основному знаходили роботу через знайомства,
скажімо, на фірмі своїх родичів чи друзів. На мою думку, це
найлегший і дієвий спосіб знайти роботу. Проте не кожному
так щастить, тому варто шукати альтернативи. Я ще не дуже
цікавилася працевлаштуванням, але знаю про ярмарки кар’єри і маю намір там
побувати. Можна також самому ходити до роботодавців, шукати через інтернет
і оголошення. Але тут складно натрапити на цікаву пропозицію, тим більше з бажаними умовами і зарплатою.

Віталій Росіл, студент третього курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Ярмарок кар’єри — добрий варіянт
для старшокурсників“
Вважаю, що Ярмарки кар’єри — це більше заходи для
студентів, які от-от отримають диплом і вже володіють
достатніми знаннями. А от для молодших курсів робота,
думаю, більш важлива для здобуття професійних навиків, ніж заробітку грошей
(тим більше, студент має стипендію, батьки допомагають). Я користувався такою
схемою: підходив до роботодавця і просився до нього на роботу — за досвідом,
а не за грішми. Звичайно, роботодавці не хочуть брати студента без стажу, і тому
молоді важко влаштуватись, але я зміг — одразу знайшов роботу в архітектурній
фірмі, де працюю й досі.

Максим Криволап, студент третього курсу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Львівської політехніки:

„Або вчитись, або працювати“
Оскільки влітку я нікуди не їхав і не хотів марнувати час, вирішив, як всі студенти, заробити копійку. Вибрав стандартний
варіянт: розгорнув „Ваш магазин“, було багато пропозицій. Потім я дізнався, що в моїх рідних Винниках у ресторані є вакансія офіціянта. Я пішов,
сподобалось — пропрацював ціле літо. Не шкодую. Поєднувати роботу і навчання
складно: треба або вчитись, або працювати. Якщо добре вчишся — матимеш добру роботу.
Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА

[nota bene!]
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подія тижня

У

минулі вихідні в нашій державі
вибирали депутатів до Верховної
Ради України. Як повідомив на брифінгу заступник голови ЦВК Андрій
Магера, за результатами 225 виборчих окружних комісій, явка виборців
становить 57,99 %.

Він зазначив, що найбільше виборців проголосувало у Львівській (більше
67 %), Тернопільській (понад 66 %) та
Волинській областях (більше 65 %).
Найменшу явку зафіксовано в Криму
(майже 49 % виборців), в Одеській області та Севастополі.
За результатами різних екзит-полів та
попередніх даних ЦВК (на 12.30 29 листопада опрацьовано 50,67% протоколів)
5-відсотковий бар’єр до Верховної Ради
долають п’ять партій: Партія Реґіонів (за
різними даними, від 27,6% до 30,48%),
„Батьківщина“ (23,3% — 24,7%), УДАР
(13,2% — 15,1%), КПУ (11,8% — 13%), ВО
„Свобода“ (11 % — 12,3 %). Підрахунок
триває. На Львівщині найбільше голосів віддали „Свободі“, на другому місці
ВО „Батьківщина“, на третьому — УДАР,
трохи більше 5% виборців области підтримали Партію Реґіонів.
Инші 225 місць у парламенті будуть
розподілені між мажоритарниками.
За даними екзит-полів, на більшості
округів перемагають представники
тих же п’яти лідерів виборчих перегонів (приблизно в таких самих пропор
ціях), а також самовисуванці.
Зокрема, в округах Львівщини прогнозують (ґрунтуючись на підрахунках

еx libris

Н

спостерігачів від різних партій) перемогу
„свободівців“ — Ірини Фаріон (116-й виборчий округ), Юрія Михальчишина
(118-й округ), Ірини Сех (119-й виборчий
округ), Андрія Тягнибока (125-й округ),
представників „Батьківщини“ — Михайла
Хміля (115-й округ), Ігора Васюника (117й округ), Олега Канівця (126-й), Романа
Ілика (121-й), Степана Курпіля (124-й).
В окремих округах перемагають самовисуванці: у 120 окрузі найбільше набирає
Ярослав Дубневич (йому, за попередніми підрахунками, програє кандидат від
об’єднаної опозиції Тетяна Чорновіл),
у 122-му — Тарас Козак (із невеликим
відривом за ним іде Василь Пазиняк,
„Батьківщина“), у 123-му — Тарас Батенко
(Лідія Котеляк, „Батьківщина“, відстає на
близько 1%). Результати не остаточні.
Кілька виборчих дільниць були розташовані в гуртожитках Політехніки.
Побувавши в деяких із них, кореспондентка „Аудиторії“ поспостерігала за
процесом волевиявлення молодих
українців, які, по суті, є першим поколінням виборців, народжених у незалежній державі.
Виборча дільниця № 462056 одномандатного виборчого округу
№ 117 — це одинадцятий студентський
гуртожиток, у якому, за словами членів
дільничної комісії, студентів голосувало чи не найбільше. Вони охоче
позували перед камерами і навіть ділилися враженнями. Особливо ті, що
голосували вперше.
— Обирати майбутнє, виявляється,
доволі просто. Я не вагався, за кого

Світлина Анни Герич

Парламентські вибори відбулися.
Підрахунок голосів триває

голосуватиму, бо мій вибір сформувався задовго до сьогодні під впливом
вчинків кандидатів та симпатій у моїй
сім’ї, — зазначив мешканець гуртожитку, третьокурсник ІКТА Тарас Мацюк,
який обирав цьогоріч уперше.
— Я голосую втретє. Ніколи не
втрачаю такої можливости, не ховаюся від відповідальности. За кого віддати свій голос, вирішив заздалегідь.
Зрештою, вагань і не могло бути. Від
молодих людей дуже багато залежить.
Нам треба це усвідомлювати, але,
на жаль, серед моїх знайомих були
одиниці, які зробити свій вибір — відмовилися, — розповідає шестикурсник
ІКНІ Олександр Пилипчук, який голосував на дільниці № 462055 у третьому
студентському гуртожитку.
Тетяна ПАСОВИЧ, Анна ГЕРИЧ

Наукові бібліотеки — важлива складова
інформаційного простору

ауково-технічна бібліотека Львівської політехніки у спілці з нау
ковими бібліотеками Краківської
і Лодзької політехнік 25 жовтня провели IV міжнародну науково-практичну конференцію „Сучасні проблеми діяльности бібліотеки в умовах
інформаційного суспільства“.

Учасників заходу — фахівців бібліотек вишів, співробітників книгозбірень
инших систем і відомств, викладачів
закладів освіти привітав директор
НТБ Політехніки Олександр Шишка.
Він наголосив, що бібліотека видала

збірник матеріялів конференції. Цього року збірник містить повні тексти
60 озвучених тем і мав найбільший за
історію конференції тираж — близько
шестиста примірників.
— Наукова бібліотека — важлива
складова інформаційного навчального та наукового середовища. Саме
в наш час відбуваються необхідні
трансформації в її роботі, змінюється
баланс користування традиційними
друкованими носіями інформації та їх
електронними версіями, технологічні
цикли роботи бібліотеки, а це вимагає
нових змін і ставить нові виклики до

кадрового потенціялу працівників
книгозбірень, — наголосив під час
відкриття заходу проректор з наукової
роботи професор Зорян Піх.
Наукова зустріч акцентувала на
проблемах умов інтеграції вищих
навч альних закладів та бібліотек,
ролі книгозбірні в інформаційному
забезпеченні навчального, наукового
та виховного процесів, традиціях й інноваціях основних бібліотечних процесів, а також — сучасних технологіях
в обслуговуванні користувачів.
Закінчення на 6 с. →
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з головної зали
матеріяльно-технічної бази університету, співпраця між коледжами й університетом — ці питання обСтан
говорили на Вченій раді Політехніки 23 жовтня
Для ефективного навчання та науки

За успіхи і заслуги
За визначні успіхи в педагогічній і науковій роботі та видатні заслуги перед
Львівською політехнікою почесною
грамотою ректор Юрій Бобало нагородив професора кафедри електричних
станцій Олександра Міняйла, завідувачів кафедр — мостів та будівельної
механіки Віктора Квашу і напівпровідникової електроніки Анатолія Дружиніна, а нагрудним знаком — завідувача
кафедри іноземної мови Наталію Мукан. Знак МОНМС „Відмінник освіти
України“ отримали професор кафедри
напівпровідникової електроніки Сергій
Убізський, директор ІМФН професор
Петро Каленюк, заступник начальника
НДЧ Андрій Лозинський, а почесну грамоту міністерства — завідувач кафедри
автомобільних шляхів Сергій Солодкий.
Приємними для всіх стали результати IV
Національної виставки-презентації „Інноватика в сучасній освіті“ (16 – 18 жовтня, Київ), де Політехніка отримала золоту медаль і стала лавреатом конкурсу
в номінації „Розробка та створення
сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для впровадження
в освітню практику“.

Щоб було комфортно
Про готовність матеріяльно-технічної бази університету до нового
навчального року доповіли проректори Політехніки Володимир Крайов-

ський і Дмитро Федасюк. Володимир
Ярославович розповів про ремонтні
роботи на території та об’єктах університету (навчальні корпуси, гуртожитки тощо), енергоощадну політику
вишу.
Як поінформував доповідач, на
сьогодні виконано великий обсяг
ремонтних робіт зокрема авдиторнолабораторного фонду (в основних
корпусах відремонтовано по суті всі
великі лекційні авдиторії), санвузлів.
Оскільки влітку не вдалося завершити
всі роботи, вони продовжуються й зараз (у деяких навчальних корпусах, на
території, зокрема біля 2-го, головного,
а також комбінату харчування), що,
як визнає проректор з навчально-виробничої роботи, створює певні незручності для працівників і студентів
університету.

Серед позитивів: облаштування
двох нових котелень і трьох паливних
(з 2007 року); готовність до опалювального сезону як результат робіт
поточного року (зокрема, заміна
підвальної котельні з винесенням
на горище в навчальному корпусі
№ 7, заміна зовнішньої теплової
мережі біля комбінату харчування,
заміна віконного і вітражного скління
тощо). Та не одна будівля ще чекає
на капітальний ремонт: це навчальні
корпуси № 6 і 20, № 21, 23, гуртожитки № 1 і 4, ин. З низки будівель уже
напрацьовано проєктно-кошторисну
документацію і на наступний рік заплановані роботи, зокрема заміна
котелень у корпусах № 21, № 32,
заміна систем опалення, теплових
мереж тощо. Якщо не зменшувати
темпи, через два роки проблема
незадовільного стану авдиторнолабораторного фонду чи санвузлів
залишиться в минулому, зазначив
доповідач. Пріоритетним назвав
і питання енергоощадности:
— Нині університет витрачає значні кошти на оплату енергоносіїв,
особливо в опалювальний період.
Наявні котельні мають низький ККД
і потребують негайної заміни. І хоч
у напрямі енергоощадности Політехніка серед лідерів, ми повинні
відійти від радянських стереотипів
споживання енергоносіїів — потрібна чітка заміна енергомісткого
обладнання. Якщо б впровадили
енергоощадні заходи до 2015 року,
ми змогли б заощаджувати до 30 %
електроенергії, — наголосив проректор. Ці кошти можна скерувати
на инші потреби університету, якісне
обладнання і т. ин.

Світлини Ірини Шутки

Про лабораторії
Власне, про иншу не менш важливу складову матеріяльно-технічної
бази вишу — лабораторії — говорив
проректор з науково-педагогічної
роботи професор Дмитро Федасюк.
Він наголосив на відкритті нових лабораторій, зокрема трьох навчальних
лабораторій в ІГДГ: їхнє сучасне обладнання — добра база для навчального
процесу і наукових досліджень, виконання договірних і госпдоговірних
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коротко
робіт. Новими лабораторіями можуть
похвалитися ІЕСК, ІТРЕ, ІКНІ. Так,
комп’ютерний інститут недавно збагатився лабораторіями від провідних
ІТ-компаній, а у вересні дві спеціялізовані лабораторії — для програмування
мобільних і вбудованих систем і для
програмування мультимедійних систем — з’явилися на кафедрі програмного забезпечення. Незабаром нове
обладнання, придбане за кошти европейського гранту Tempus і 7 Рамкової
програми ЄС, отримає кафедра САПР
(ІКНІ). А в ІІМТ запрацює навчально-діягностичний центр Політехніки і Bosch
із навчальним класом на 14 місць, відповідним методичним і програмним
забезпеченням. Серед плюсів — закупівля і використання у навчальному
процесі 20 інтерактивних електронних
проєкторів.
За словами Дмитра Федасюка,
важливим є облік обладнання і ком
п’ютерної техніки і моніторинг його
використання. Минулого року ЦІЗ
розробив систему формування електронної бази даних комп’ютерних
класів, паспорт-формуляр лабораторії. Вчена рада підтримала пропозицію створити таку електронну базу.
Тим часом ректор Юрій Бобало акцентував: для ефективного використання авдиторно-лабораторний фонд
потрібно максимально завантажити.

Коледжі —
університет: у пошуках
спільної мови
Голова комісії ВР з проблем навчання Орест Лозинський доповів про
інтеграцію навчальних планів коледжів і ННІ університету та зарахування
випускників коледжів на навчання
ОКР бакалавра. Інтеграція навчання
у вишах І — ІІ рівнів акредитації й університеті покликана забезпечувати
якісну підготовку фахівців відповідно
до держстандартів.
Як нагадав доповідач, до структури ЛП входить 6 коледжів. Більшість їхніх випускників на базі ОКР
„молодший спеціяліст“ може продовжувати навчання у Політехніці. ЗУ
„Про вищу освіту“ передбачає три
варіянти вступу на бакалаврат: на
2 чи 3 курс за наявности інтегрованих
НП між вишом і коледжом; в ІПДО зі
скороченим терміном навчання; на
екстернатну форму навчання. Всі ці
схеми певною мірою діють у Політехніці. За три останні роки тут виявили
бажання вчитися в середньому 19,5 %
випускників коледжів (найбільше

з Технологічного і Золочівського). Та
чимало йде в инші виші, зокрема
Львівський аграрний університет чи
Лісотехніку. В 2012 році до Політехніки
зараховано 1579 випускників вишів
І — ІІ рівнів акредитації, з якими розроблені інтегровані НП (лише чверть
із коледжів Політехніки).
Із 60 напрямів, за якими Політехніка готує бакалаврів, інтегровані НП
розроблено для половини; загалом
інтеграція навчання здійснюється із сорока вишами І — ІІ рівнів акредитації.
З коледжами Політехніки розроблено
14 інтегрованих НП на 2 курс навчання,
16 — на третій. Попереду — ІГДГ, ІАРХ,
ІКТА. Жодного інтегрованого НП не мають ІГСН, ІІМТ, ІМФН і ІХХТ. Неоднаковою є і якість інтеграції НП у різних ННІ.
Наслідком незадовільного рівня інтеграції є великі академрізниці — відтак
низький рівень вступників із коледжів.
Тож ситуація потребує поліпшення.
Орест Лозинський окреслив шляхи:
сформувати методичні підходи щодо
інтеграції НП, унормувати процедуру
і терміни ліквідації академрозбіжностей (скажімо, перезарахування у виші
не лише дисциплін, а й окремих модулів, сукупності кількох дисциплін як
однієї), передбачити держзамовлення
на 2 – 3 курс тощо.
До обговорення долучилися директор Технологічного коледжу Іван
Костюк, завідувачі кафедр автомобілебудування Політехніки Любомир
Крайник і прикладної математики
Петро Костробій, директор ІПДО
й ІТРЕ — Василь Якубенко й Іван
Прудиус. Одна з озвучених проблем:
стандарти підготовки молодших спеціялістів і бакалаврів одного й того ж
напряму розробляють у МОНМС різні
робочі групи — як наслідок плани
неузгоджені за змістом, обсягом. Члени ВР за активізацію співпраці вишу
з коледжами: через залучення студентів коледжів до наукової роботи,
а викладачів — до стажування у виші,
викладання у коледжах, корегування
планів набору в коледжі з увагою до
актуальних для Політехніки напрямів
підготовки тощо. Ректор Політехніки
додав: інтегровані НП повинні охоплювати не останній курс коледжу,
а вже початки викладання спецдисциплін. Він переконаний: понижувати
планку вимог до випускників коледжів
не можна, треба використовувати
потенціял коледжів — і зробити це
можна лише з допомогою якісних
інтегрованих НП.

В Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту 26 жовтня відбулося
засідання Колегії МОНМС під
головуванням міністра Дмитра
Табачника щодо ЗНО. „Ми вимушені констатувати, що кількість
виявлених порушень процедури
тестування під час проходження абітурієнтами ЗНО щороку
збільшується. Так, у 2012 році
було анульовано 501 результат
тестувань, зокрема 448 — через
наявність у абітурієнта технічних
засобів зв’язку, друкованих або
рукописних матеріялів, що не
передбачені процедурою тестування“, — повідомила директор
Українського центру оцінювання
якости освіти Ірина Зайцева.
Члени Колегії та представники
міністерств та відомств обговорили питання щодо відпрацювання
спільної протидії всіх зацікавлених
структур порушенням процедури
проходження ЗНО.
26 жовтня 2012 року в актовій залі
головного корпусу Львівської
політехніки відбулася науковопрактична конференція „Актуальні питання оцінки землі в Україні“.
Її, зокрема, організувала та провела кафедра кадастру територій
Інституту геодезії.
Завершується подання заяв на
Всеукраїнський конкурс „Винахід-2012“. У ньому можуть брати
участь підприємства, установи,
організації, дослідницькі групи,
незалежно від їх відомчої підпорядкованости, форм власности
та місцезнаходження, а також
індивідуальні винахідники. До
участи в конкурсі приймають
винаходи та корисні моделі, що
охороняються чинними патентами
України. Кінцевий термін подання
заяв — 31 жовтня 2012 року.
Управління освіти Львівської
міської ради нарешті має очільника. Після двох років конкурсів
на заміщення вакантної посади
начальником управління освіти
призначено Галину Слічну, котра
донедавна виконувала обов’язки
керівника управління освіти та
очолювала Галицький відділ
освіти. Відповідне розпорядження
підписав міський голова Львова
Андрій Садовий.
За матеріялами інформаґенцій

Ірина ШУТКА
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Важливе вміння — мости будувати

Офіційні організатори заходу —
кафедра мостів і будівельної механіки
Інституту будівництва та інженерії дов
кілля, львівське територіальне відділення Академії будівництва України та
ТОВ „Сіка Україна“ — один зі світових
лідерів із виготовлення матеріялів для
герметизації, склеювання, пониження
шуму й вібрації, укріплення і захисту
несучих конструкцій у будівництві
й промисловості.
Під час конференції науковці з різних університетів України, проєктанти
та будівельники обмінялися досвідом
із вирішення проблем утримання
й реконструкції мостів, будівель
і споруд, обговорили можливості
застосування новітніх систем для їх
захисту та ремонту. Також учасники

Світлина Анни Герич

Львівській політехніці 24 жовтня
відбулася Міжнародна науковотехнічна конференція „Актуальні
проблеми реконструкції, розширення і підсилення автодорожних мостів,
будівель і споруд“.

зустрічі вшанували професійні досягнення та привітали зі 75-літтям
завідувача кафедри МБМ професора
Віктора Квашу.
Віктор Григорович — дійсний член
Академії будівництва України, автор
311 наукових статей і доповідей на
національних та міжнародних конференціях у Польщі, Словенії, Греції,

Білорусі; власник десяти авторських
свідоцтв і п’яти патентів на винаходи.
З 1992 року він також керує галузевою
науково-дослідною лабораторією
ГНДЛ-88 з обстеження, випробування
та реконструкції мостів, конструкції
будівель та інженерних споруд, яка
щороку виконує близько десяти господарсько-договірних проєктів.
— Львівська політехніка активно
сприяє розвитку будівельної галузі
майже сто сімдесят років. Цю традицію
гідно продовжує своєю професійною
й науково-дослідною діяльністю
фахівець у галузі будівництва мостів
професор Віктор Кваша, — зазначив
у вітальній промові голова організаційного комітету конференції ректор
Юрій Бобало. За багаторічну працю
й активну участь у громадському житті
університету, плідну науково-педагогічну діяльність Юрій Ярославович нагородив ювіляра почесною грамотою
та подарував наручний годинник.
Анна ГЕРИЧ

еx libris

Наукові бібліотеки — важлива складова
інформаційного простору
Після урочистої пленарної частини
конференція проходила у формі чотирьох секційних засідань, у межах яких
бібліотекарі обмінялися досвідом та
обговорили можливості співпраці наукових бібліотек. Актуальними виявилися
питання про місце електронної книги
в українських бібліотеках і тенденції розвитку електронних бібліотек, виховний
потенціял творчих зустрічей у книгозбірнях вишів, модернізаційні стратегії
розвитку бібліотечно-інформаційних
комплексів на початку двадцять першого
століття тощо. На шляху активного впровадження інноваційних технологій не
забули про досвід попередників: під час
конференції не поодиноко звучали доповіді з історії книгозбірень ХІХ — ХХ століть
і одночасно середньовічної Европи.
— Цього року конференція набула
вищого статусу — стала міжнародна. До
нас з’їхалися учасники з Литви, Латвії,
Польщі та широке коло наукових працівників бібліотек різних вишів з усіх
реґіонів України. Паралельно з конференцією відбудуться виставки наукової

Світлина Анни Герич

→ Закінчення. Початок на 3 с.

літератури видавництва „Львівська політехніка“, ТОВ „Кондор-Видавництво“
та Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діяспорою. Так
вийшло, що в часі конференція збіглася
з проведенням міжнародного тижня
Вільного доступу, гасло якого — заклик
до науковців надати необмежений
і постійний доступ до наукових документів (журнальних статей, дисертацій,

монографій, книг) через інтернет, безкоштовно, без ліцензійних обмежень
і порушення авторських прав. Я думаю,
у житті немає нічого випадкового,
адже також маємо відкритий архів
наукових праць, — зазначила один із
організаторів заходу старший науковий
співробітник НТБ Львівської політехніки
Наталія Кунанець.
Анна ГЕРИЧ
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славетні політехніки
листопада 2012 року виповнюється 100 років від дня народження видатного
7хіміка-технолога,
професора Дмитра Костянтиновича Толопка.
Ті, що народжуються раз
у століття

Професійне
сходження
Дмитра Толопка доля
міцно поєднала зі Львівською політехнікою ще
в далеких тридцятих роках
минулого століття. Закінчивши її у 1939 році, залишився
в альма-матер на посаді
асистента кафедри органічної хімії. Тоді ж активно
занурився у викладацьку
і наукову діяльність. Однак
Друга світова війна внесла
свої корективи. Політехніка
тимчасово перетворилася
на військовий шпиталь,
і Дмитро Костьович, аби
прогодувати сім’ю, влаштувався інженером-хіміком,
згодом викладачем хімії
у фаховій хімічній школі та
асистентом на технічних
курсах. Після війни повернувся на свою посаду.
Життя не раз зле „жартувало“ з ним (за кордоном
був його брат, тож влада ретельно дбала про те, щоб не
давати ходу талановитому
науковцю), та він не тримав
зла на своїх кривдників.
У 1955 році зумів захистити
в Київському університеті
кандидатську дисертацію.
А через три роки очолив
одну з наукових груп першої
у Політехніці проблемної
лабораторії нових матеріялів, яку згодом назвуть
„кузнею Толопка“. Своє
дітище — кафедру технології основного органічного
синтезу і синтетичних каучуків організував у 1965 році
й очолював упродовж 18 років, аж до її реорганізації
у 1983 році.
Дмитро Костьович добре
знав польську, німецьку, російську мови, латину, читав
і опрацьовував англомовну
наукову літературу. Мабуть,

це, а ще загальна ерудиція
і якесь шосте відчуття допомагало йому безпомилково
визначати перспективні напрями досліджень, виявляти і залучати до наукової
роботи талановиту молодь,
тонко і ненав’язливо стежити за її науковим зростанням. Він створив на кафедрі
такий мікроклімат, про який
нині можна тільки мріяти.
Всі разом працювали над
темами. Так само дружно
займалися опрацюванням
результатів досліджень.
Таке ставлення до аспірантів дало позитивні результати: перший захистив
кандидатську дисертацію
аспірант Євген Мокрий.
Далі на кафедрі щорічно
відбувалися один-два захисти. Під його керівництвом
29 аспірантів стали доцентами, хіміко-технологічний
факультет отримав згодом
9 досвідчених завідувачів
кафедр. Серед випускників
кафедри є 2 члени-кореспонденти НАН України,
20 докторів наук, 150 кандидатів наук. Загалом, „Толопкову кузню“ закінчило
понад 1000 спеціялістів у галузі основного органічного
та нафтохімічного синтезу
і технології синтетичних каучуків, а результати наукових
досліджень самого професора (докторську дисертацію захистив у 1972 році,
а звання професора надали
лише через рік) знайшли
своє відображення в 11 авторських свідоцтвах та понад 150 наукових працях.

Зі спогадів колег
Директор ІХХТ професор Йосип Ятчишин. Дмит
ро Толопко — один із небагатьох професорів, який, по
суті, до кінця своїх днів пра-

цював у лабораторії й особисто проводив досліди.
Лекції в усі часи читав лише
рідною мовою. Я прийшов
у лабораторію до Дмитра
Костянтиновича після закінчення навчання на посаду
інженера. Тоді там працювало багато молоді зі села, які
горіли бажанням творити
науку. Всі ми були в рівних
умовах, працювали над однією темою, обмінювалися
своїми результатами, могли
підмінити одне одного на
будь-якому відрізку досліджень, загалом — були
„у курсі“ всіх кафедральних
розробок.
Дмитру Костянтиновичу
вдалося створити такий
колектив, який відповідав
його духові і поглядам. Син
коваля, він понад усе шанував роботу: під час досліджень працював у лабораторії ледь не до півночі,
а при потребі ми чергували
у три зміни. Він стежив за
нашими творчими доробками, спонукав до захистів.
Дуже любив, коли колектив
був єдиним цілим, тому
часто зустрічався з колегами після роботи у тісній
компанії, цікавився роботою кожного, спільно ми
радилися, як активізувати
дослідження.
Дмитро Толопко створив дух суперництва, що,
однак, не заважало нам
допомагати одне одному
у спільній праці. Часто їздили на конференції. Це
була людина унікальна.
Любив нас, і ми любили
його. Під час досліджень
вчив нас бути незалежними
від людей і обставин, дбати
про чисту репутацію. Ми
перейняли від нього порядність, людяність, сумлінність
у ставленні до роботи. До
слова, він подарував кафе-

дрі багатотомну німецьку
енциклопедію з хімії, якою
користувалися хіміки з усього Львова.
Професор Михайло
Никипанчук. Дмитро Костьович для мене — еталон
людяности, порядности
і простоти у стосунках із
людьми. Дуже трепетно
ставився до молодих науковців, плекав їх, був їм за
батька. Не можу не згадати
такий випадок: я, студент
четвертого курсу, 6 січня сиджу в гуртожитку й готуюся
до іспиту. Під вечір до мене
прийшов його син Ярослав
і запросив до себе додому,
бо, мовляв, батько терміново хоче обговорити зі мною
синтез сорбінової кислоти,
який тоді розробляли на
кафедрі. Коли прийшов до
Дмитра Костьовича, був
приємно вражений, побачивши накритий стіл. Ми
повечеряли, поколядували, поговорили. Донині це
пам’ятаю. Або ще приклад.
Коли брат із-за кордону купив йому москвича, Дмитро
Костьович щороку, переважно перед Спасом, возив
нас у Карпати, Закарпаття, знайомив із тутешніми
людьми, їхніми звичаями.
Так щоразу троє студентів,
аспірантів чи молодих науковців вибиралися зі своїм
керівником на мальовничу
природу. Ці поїздки дуже
згуртовували. Мені він дуже
допоміг із житлом, коли
з сім’єю не було куди дітися.
Допомагав і багатьом працівникам із різних хімічних
кафедр, які приходили до
нього зі своїми науковими
проблемами, залучав нас
до їх вирішення. Така людина народжується раз на
100 років.
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!
Ігора Мисака з ІЕСК „Аудиторія“ писала не раз. Золотий призер минулорічної Міжнародної олімпіяди
Проз гідравліки,
а нині стипендіят Кабінету Міністрів України — про енергетику і енергію до перемог

„Починати з малого, не забувати про амбіції“,
або Про вміння „вести м’яч“
важлива є допомога викладача, була олімпіяда
з електротехніки, на якій
я двічі здобував друге місце.
Мій викладач Наталія Павлівна Мусихіна з кафедри
теоретичної та загальної
електротехніки повірила
в мене: завдяки щоденним
додатковим „тренуванням“
я за два місяці опанував
навчальний курс, на який
відведено семестр.

Теорія є,
потрібна практика
„Банальне“ хобі
Так Ігор каже про футбол. Цей вид спорту він
любить за активність, рух
і невибагливість — „потрібні лише м’яч і друзі, які
бажають зіграти“. Зі знайомими півзахисник Мисак
ганяє шкіряну кулю на стадіоні „Динамо“, хлопці навіть організували аматорський чемпіонат. Наскільки
успішним для студента буде
результат, з’ясується навесні.

Від цікавости
й тренування до
першости
Тим часом у навчанні
в Ігора — свої змагання:
з другого курсу він успішно виступає на предметних олімпіядах — з фізики,
електротехніки, гідравліки.
У нього чимало перемог,
та найбільша, мабуть, —
перше місце на Міжнародній студентській олімпіяді
з гідравліки. Тоді, 2011-го,
в Одесі політехнік „обійшов“
понад тридцять суперників (до олімпіяди студента
готував доцент кафедри
гідравліки і сантехніки Політехніки Володимир Жук).

Як каже Ігор, інтелектуальні змагання корисні не
лише для перевірки знань.
Так, міжнародна олімпіяда
в Одесі стала для нього
доброю нагодою поспілкуватись із ровесниками
з инших країн (як-от Казахстан, Росія), дізнатися, чим
вони живуть, і… зруйнувати
їхні стереотипи про Львів та
Україну.
Олімпійські здобутки Ігора — закономірний результат доброї шкільної підготовки і цілеспрямованої роботи в університеті (до речі,
Ігор самотужки готувався до
вступу і пройшов тоді, крім
енергетики в Політехніці,
ще й на прикладну матема
тику і фізику в ЛНУ ім. Івана
Франка, до того ж усюди на
державну форму). Та в його
формулі успіху є ще одна
важлива складова:
— Базові знання зі школи і наполегливість дійсно
відіграли велику роль, але
без підтримки викладачів
таких успіхів не було б. Тобто в тебе може бути ентузіязм, завзяття і добрі знання,
але без чіткого керівництва
ти просуватимешся в рази
повільніше, — переконаний
стипендіят. — Яскравим
прикладом того, наскільки

Та хтозна, чи добрі знання і наставництво спрацювали б, якби не „поглиблена зацікавленість“ Ігора
у складному світі теплоенергетики. Саме вона спонукала хлопця на третьому
курсі звернутися до викладачів кафедри „зі смішними питаннями: як писати
наукові статті?“ — і тоді
ніхто йому не відмовив,
навпаки, тільки допомогли.
Відтоді Ігор намагався не
пропустити жодної наукової
конференції, бо знає: це чудова нагода поспілкуватися,
подискутувати, порівняти
різні підходи до вирішення
актуальних проблем галузі.
Хлопець каже, було б чудово, якби на базі Політехніки
проводили міжвишівську
конференцію з теплоенергетики.
Зараз основна Ігорева
турбота — дипломний про
єкт: під керівництвом про
фесора кафедри ТТЕС Ігора
Озарківа маґістрант проводить експериментальноаналітичні розрахунки викидів вмісту золи як відходів
ТЕС, його завдання — вивести критеріяльні рівняння для прогнозування поведінки котла ТЕС і вибору
оптимального режиму його
роботи. Студент сподіва-

ється, це буде „щось цікаве
і актуальне“.
Незважаючи на успіхи
в навчанні й науці, про шлях
ученого-педагога енергетик
не думає, бо впевнений:
вчити инших без практичного досвіду неможливо.
Тож якщо й буде аспірантура — тільки згодом. Зараз треба шукати роботу,
а це непросто, скаржиться
Ігор, адже всюди чекають
спеціялістів зі стажем… Та
попри це політехнік знає,
що нині держава потребує
добрих технічних працівників, і сподівається, що його
фах „все ж дасть можливість
професійно реалізувати
себе і подбати про своє
майбутнє“.

Університет,
що рухається
Ігор Мисак каже, Політехніка дала йому дуже
багато. Його тішать позитивні зміни в університеті
впродовж останніх років:
— На вступі і зараз, на
випускному курсі, Політехніка для мене — це два
різні університети. Мені
дуже подобається те, як
стрімко розвивається університет. Зміни кардинальні: це і комп’ютерні класи
в бібліотеці, й інтернет у гуртожитках, роботи, пов’язані
з благоустроєм території
університету і студмістечка (прокладають доріжки,
відкрито пам’ятник загиблим польським ученим).
Хотів би, щоб Політехніка
й далі рухалася в цьому
напрямі, щоб вирізнялася
з-поміж инших вишів, щоб
про неї знали в усій Україні
й за кордоном. Починати
треба з малого — і про амбіції не забувати.
Ірина ШУТКА
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у світі науки

Львівським політехнікам
є що запропонувати виробництву
а кафедрі автомобільних шляхів ІБІД Львівської політехніки, якій наступного року виповнюється 125 років, працює
творчий, злагоджений колектив науковців, який досліджує нові технології будівництва і ремонту доріг.
Про це розмовляємо із завідувачем кафедри професором Сергієм Солодким.
— Сергію Йосиповичу, кафедра має певні наукові
доробки. Як ними на практиці користується місто?
— Місто, на жаль, мало цікавиться нашими розробками. Нас згадують тільки
тоді, коли треба щось проконтролювати: запрошують
на планові і позапланові перевірки стану доріг. Під час
проєктування і будівництва
транспортної інфраструктури стадіону „Арена-Львів“
у нас попросили консультації стосовно будівництва
доріг, майданчиків для паркування, водовідведення,
контролю за якістю цементобетону, контролю стану
ґрунтів тощо. Ми їздили на
об’єкт, давали їм певні рекомендації. На жаль, продуманої програми співробітництва з містом нема.
— Наукова думка на кафедрі нуртує, тож, певно,
похвалитися є чим?
— Кожен доцент працює над
окремою тематикою: дорожніми цементними бетонами,
органічними й неорганічними в’яжучими, сучасними
технологіями регенерації існуючого дорожнього одягу
(це мій науковий напрям).
На кафедрі працюємо над
науковим напрямом розроб
лення сучасних матеріялів
і технологій для будівництва
і ремонту дорожніх одягів
та проблемою ресайклінгу
існуючих дорожніх одягів,
тож нам є що запропонувати
виробництву.

Світлина Катерини Гречин

Н

[•]

Під керівництвом професора Сергія Солодкого дослідження
цементних бетонів проводить Олександр Міхеєв

— З якими організаціями,
що будують дороги, вдалося знайти спільну мову?
— Співпрацюємо зі Службами автомобільних доріг
у Львівській, Закарпатській
і Тернопільській областях.
Це наші основні замовники. Ми розробляємо для
них рецептуру матеріялів,
проводимо розрахунки
конструкцій дорожнього
одягу. Робимо це на договірній основі і просто
даємо консультації. Проте
у зв’язку з постійною реорганізацію структури дорожньої служби, частою зміною
керівництва, ефективної
співпраці на довготерміновій основі не виходить. На
основі угод працювали з генеральним підрядником
„Альткомкиївб уд“, коли
йшло будівництво стадіону „Арена-Львів“ (зараз ми
цю співпрацю продовжуємо) з холдингом „Альтіс“,
коли йшла реконструкція
аеропорту. Маємо добрі
контакти з Київським державним дорожнім науково-дослідним інститутом,
з фірмою „Інтертунельбуд“,
яка розпочинає будівництво ще одного бескидського тунелю в Карпатах
за кошти Европейського
банку реконструкції та
розвитку.

— У Львові є вулиці, де використано науковий досвід кафедри?
— Я, зокрема, розраховував конструкцію дорожнього одягу вулиці Городоцької.
Крім цього, ми підбирали
рецептуру суміші для ресаклінгу дорожнього одягу
вулиць Кульпарківської і Городоцької. Але зараз головний підрядник — не українські організації, а турецька
„Onur Construction“. Оскільки вони мають повністю
оснащену сучасну лабораторію, кваліфікований штат,
то їм не потрібна наша допомога. Українські дорожні
фірми нині, на жаль, витіснені з ринку. Найгірше, що
через систематичне недофінансування дорожньої галузі слабо розвивається наука
і не впроваджуються сучасні
технології. Відомо ж, що дорога має певні міжремонтні терміни. У нас їх хронічно не дотримуються, тому
через недофінансування
і несвоєчасне виконання
ремонтних робіт маємо такий плачевний стан наших
доріг. Однак, незалежно
від фінансування, ми рухаємо науку вперед і маємо
тверду надію, що нашими
науковими доробками все
ж такискористаються українські дорожники.

— Як готуєте студентів
до наукової роботи?
— На п’ятому курсі студенти проходять конструкторсько-технологічну і переддипломну практику в різних
будівельних організаціях
міста та области. Магістрам
я читаю лекції з курсу сучасних матеріялів і технологій
у дорожньому будівництві.
Цікаво і з користю проходять
такі лекції у Службі автомобільних доріг, яка має доб
ре оснащену лабораторію,
у Науково-виробничій фірмі
„Пролог ТД“. Намагаюся запрошувати на лекції досвідчених виробничників, професорів із Києва, Харкова.
Завжди рекомендуємо
реальні теми для дипломного проєктування. Мої чотири маґістри проводять
дослідження нових сучасних технологій не тільки на
базі кафедри і лабораторій,
а й в инших організаціях, де
є сучасне обладнання. Так,
аспірант і асистент Юрій
Турба займається проблемами дисперсного армування цементних бетонів
і використанням нових видів
фібри, зокрема — базальтової фібри. Це зовсім новий
матеріял. Це тематика його
кандидатської дисертації.
Юрій Сідун вивчає проблеми
реґенерації старих дорожніх
одягів. Інженер і аспірантзаочник Олександр Міхеєв
досліджує проблеми тріщиностійкости високоміцного
бетону в період експлуатації. Аспірант Олег Гримак
працює над ефективним
армуванням конструктивних
елементів транспортних споруд, зокрема — мостових.
Володимир Терлига, аспірант третього року навчання,
розробив високоефективні
розчини для нафтовидобувної промисловости і готується до захисту кандидатської
дисертації.
Спілкувалася
Катер0ина ГРЕЧИН
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постаті в історії

У

країнські шляхетні роди“ — розділ української Вікіпедії й частина нашої історичної пам’яти, які потребують
„ доповнення. Адже їхні долі — відбиток історії поколінь народу. Цілу низку уроків чести та „донкіхотства“ про
тих, які матеріяльно впали, але не дозволили зламати себе духовно, — ми ще не вивчили. Один із таких родів це

Родина Стефанівських: забута,
але не зламана

Про це
не розкажуть
екскурсоводи
На початку двадцятого
століття, успішно закінчивши
віденську промислову школу, Михайло Стефанівський
унаслідував від бездітного
дядька — Григорія Васіки
невеличку слюсарню на Коперника, 16. Невдовзі сімейна справа „розрослася“ до
величини фабрики кованих
виробів і фірми, яка торгує
слюсарськими верстатами.
Молода сім’я — Михайло
і Стефанія — замешкала
у цокольному приміщенні
новозбудованої триповерхової кам’яниці на Верстатній, 10. Власне, від цього
будинку та подвір’я, на місці
якого згодом розбудувався
завод „Електрон“, походила
назва вулиці. Там виросли
п’ятеро дітей львівського
ремісника: Богдан (за освітою інженер), Юрій (медик),

Олена (зоотехнік), Любов
(піяністка) та спортсменка
й піяністка Ірина. Сини здобували освіту в Празі й Варшаві, а Любов водночас
студіювала германістику
у Львівському університеті
та музику в консерваторії
у Василя Барвінського.
Робітній заклад Стефанівського з самого початку береться за реалізацію
найскладніших металевослюсарних робіт, тому за
короткий час ім’я майстра
стало знаним у Галичині
завдяки сумлінному й якісному виконанню будь-якої
роботи, за яку він не брався б. Серед виробів фірми
„Стефанівський Михайло
і Стефанія“ — паркан дов
кола найстарішої львівської
барокової церкви святого
Миколая, віконні конструкції
та східці до амвону у храмі
Преображення Господнього
(Краківська, 21), двері, різностильові сходи в багатьох
львівських спорудах. До
перших праць ремісника
належить брама й декоративні парканчики на даху
будинку Акціонерного страхового товариства „Дністер“
(Руська, 20), про що більшість львівських екскурсоводів навіть не здогадується.
У співпраці з архітектором
Іваном Левинським молодий Стефанівський створив
цілу серію художніх конструкцій на гуцульські мотиви. Впродовж усього життя
українська тематика була
провідною у його творчості.
У 1930 – 40 роках працівники фірми комплексно
виконували всі ковані роботи, встановлювали ліфтові
шахти і ліфти в новобудовах.
Це зафіксовано, зокрема,
в лічниці Шептицьких.
— Бабця Стефанія розповідала, що дідусь був

особисто знайомий із Митрополитом Андреєм. Вони
отримували від нього запрошення і ходили на доброчинні бали, які організовувались у Шептицьких.
Дідусь був у числі меценатів, які співфінансували
створення лічниці, і ми мали
там своє „ліжко“. Це означає, що родина покривала
всі видатки на лікування
одного хворого, — розповідає Марта Корвацька, онука
Михайла Стефанівського.
Фабрикант часто купував картини українських
художників, щоб підтримати їх матеріяльно. З часом,
каже його 93-літня донька
Олена (на світлині), на третьому поверсі помешкання
на Верстатній утворилася
ціла картинна галерея. Були
там твори О. Кульчицької,
О. Новаківського, І. Труша,
Ф. Красицького та инших.
А в будинку живописця Івана Труша взамін за картини
фірма Стефанівського робила сходи й ґанки.
— Шашкевичів хрест
на Підлисецькій горі — це
також робота дідусевої фірми. На ньому навіть є відповідний напис. Зі спогадів
бабці, виготовляли хрест

частинами, а наприкінці
склали, щоб переконатися,
чи все добре зроблено. Тоді
він займав усю нашу вулицю
й нагадував малу Ейфелеву
вежу. До Підлисся конструкцію везли підводами, — згадує пані Марта.
У родини, крім кількох
фотографій, документів
і частини сімейного посуду,
зберігся рекламний буклет
фірми „Стефанівський Михайло і Стефанія“, написаний колоритною довоєнною українською мовою.
За художнім оформленням
і рекламним стилем цей
документ, направду, міг би
пригодитися для чиєїсь реклами й сьогодні.

Без права
повернення
Матеріяли на знищення
родини Стефанівських НКВС
збирав ще зі сорокових
років. Уже тоді Олені та її
сестрам, викликаючи на
допити, закидали участь
у Пласті, Богданові — активну діяльність у студентському товаристві „Основа“,
яке існувало при Львівській
політехніці, а главі родини,
довголітньому очільнику
Міського братства, співзасновнику Міщанської
каси, члену ремісничого
товариства „Зоря“ та ЦК
УНДО, — сприяння діяльності ОУН-УПА.
Стефанія Стефанівська
розповідала онуці про те,
що саме її чоловік виготовив драбинку, що по ній
зміг дістатися до вікна й таким чином втекти з в’язниці
Мирослав Січинський, який
стріляв у намісника Гали
чини графа Анджея Потоцького в 1911 році. Також
у родині існують перекази,
що в їхньому домі близь-
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ко тижня переховувався
командант УВО, а згодом
голова Проводу ОУН Євген
Коновалець.
Упродовж складного воєнного періоду 1939 – 1940
років фабрика все ж пра
цювала. Зламаний тиском
влади й величезними податками, відчуваючи безвихідь,
у 1948 році Стефанівський
безкоштовно передав своє
підприємство з усім обладнанням Львівському
державному університету
імени Івана Франка.
Цей крок, однак, не гарантував порятунку. У серпні 1951-го родину забрали на
Замарстинівську в тюрму
№ 2 й у вересні, згідно з Указом Президіуму ВР СРСР
від 1948 року понад місяць
етапували до спецпоселення в Тюменську область.
Вирок забороняв засудже-

ним повертатися до місць
попереднього проживання.
Пані Марті разом із батьками далекої дороги вдалося
уникнути. Тоді вони мешкали
в Калуші, де чоловік пані
Олени працював на викладацькій роботі. Також не
було вдома Любови, Ірини

та Юрія. Двом останнім вдалося втекти до США, де вони
й проживали до кінця життя.
Сімдесятитрирічного
фабриканта, його дружину
Стефанію і сина Богдана з
сім’єю, як і всіх з того ос
таннього при житті Сталіна
львівського етапу, викинули
просто в тайгу.
— Ще в дорозі, коли їх
перевозили в мокрих темних трюмах барж, дідусь
почав втрачати зір, а через
рік помер. Бабця на якийсь
час залишалася там з вуй
ков ою родиною. Тільки
в 1958 році, завдяки частим
листам-проханням до Москви, які писала моя мати,
стареньку відпустили до
України без жодної реабілітації. Вона до кінця життя
що два тижні ходила відмічатися в КДБ. Одягала чисті,
добре попрасовані сукні,
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робила святкову зачіску ще
й підводила помадою вуста,
хоч ми жили тоді в страшенній скруті й бідності.
Я дорікнула їй одного разу:
„Бабцю, вони ж забрали
у нас все, а ви до них так
гарно одягаєтеся!“. А вона
відповіла: „Нехай знають,
що ніколи не зможуть нас
зламати духовно!“. Це урок,
який я запам’ятала на все
життя. Бабця була мудра
жінка, корінна львів’янка.
У фабриці дідуся вела всю
бухгалтерію. Разом зі своїми
батьками вона спочиває на
Янівському цвинтарі. А ось
могили дідуся, щоб перевезти сюди його прах, ми
так і не змогли відшукати.
Кажуть, той цвинтар зруйнували, — з болем згадує
Марта Корвацька.
Анна ГЕРИЧ

з редакційної пошти

Мрійте! Мрії збуваються!

В

етерани „Просвіти“ Політехніки,
колишній голова осередку цього
товариства на РТФ Орест Кліщ і автор
цих рядків, колишній член Ради „Просвіти“ університету, мріяли побувати
у Батурині. І така нагода трапилась.

Разом із двома приятелями щорічних (уже 36!) весняних походів високими Карпатами О. Лещишиним та
І. Тучинським ми вирушили назустріч
мрії. І ось ми в гетьманській столиці.
Будинок Генерального Суду, чудово
відреставрований, із дуже цікавою
експозицією про ті часи, Кочубея,
Кочубеївну та Мазепу, розташований у великому парку зі старезними
деревами. Тут же — пасіка ім. Прокоповича, автора ориґінального вулика,
сад і стадіон. У підвалі Суду — камера
ув’язнення й катівня зі знаряддям.
В’їзна брама і паркан — незакінчені:
у цієї влади — жодного інтересу до
гетьманської столиці і відповідно — ні
копійки коштів на неї.
Недалеко стоїть повністю відновлена за археологічними розкопками
цитадель батуринської фортеці, де
сховались, та не вбереглися від московської орди, жінки та діти. В листопаді 1708 року зрадник відкрив

потаємний хід у фортецю, і орда за
2 години винищила 14 тисяч люду, не
зглянувшись і на дітей. Фортецю спалили, зрівняли з землею і більше трьох
століть намагалися стерти з пам’яти
українців і столицю, і трагічні події
та імена славних лицарів України. Не
вдалось!
На території цитаделі є діюча церква, в якій випадково відкрився підземний хід (наразі не відкритий для
туристів), колодязь глибиною 29 метрів, будинок гетьмана, будиночокскарбниця („держбанк“ гетьманської
України) та величний пам’ятник-хрест
із чорного лабрадориту — жертвам
московської навали. На одному боці
хреста — Ісус Христос розп’ятий, але
воскресаючий (як Україна) — руки вже
звільнені. На другому — збільшене зображення ікони Богоматері з Ісусиком,
у терновім вінку — копія нагрудної
іконки, знайденої на кістяку жінки.
Ориґінал — в історичному музеї поруч із цитаделлю. Перед цитаделлю,
на великій площі — два пам’ятники:
„Молитва за Україну“ — шість гетьманів з Мазепою посередині, що
наполовину витяг шаблю з піхов, неподалік — батько й мати проводжають
козака до війська.

На східній околиці Батурина, на
високому березі Сейму, знаходиться
повністю відреставрований (після
двохсот років руїни) палац останнього
гетьмана України Кирила Розумовського. Нищили його не раз. Лише Віктор
Ющенко, будучи Прем’єром, започаткував програму, виділив кошти і залучив скоробагатьків до відродження
гетьманської столиці.
На самому початку екскурсії палацом
гід дякувала не лише президентові та
спонсорам, але й (що було дуже приємно
чути) світлої пам’яти Борисові Возницькому як авторові концепції реставрації
та музеєфікації палацу. Він же подарував із фондів галереї мистецтв Львова
багато картин, меблів, копій. Унікальні
меблі, розпис, картини, величезні, за
спецзамовленням, люстри, скульптури
створюють неповторну атмосферу.
Екскурсія була дуже цікава і змістовна, але й не без конфузу. Демонструючи ориґінальну карту гетьманської України XVII століття, гід сказала,
що північним сусідом України була
Росія, а я заперечив — латиною написано „Moscovia“, бо Росії тоді не було!
Леонід СНІЦАРУК,
турист із 40-річним стажем
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з архіву пам’яти

наш календар

„Ми зродились із крови
народу“
Михайло Федак, син
Теодора (псевда
„Смирний“, „Бриль“)

ником збройної групи самооборони.
У 1946 р. отримав дозвіл вийти з підпілля. Виїхав за океан. Помер у 1974 р.
в Чикаго.

Народився 1923 р.
в селі Роп’янці на
Лемківщині в селянській родині.
Навчався в Українській учительській
семінарії в Криниці
з 1940 до 1943 рр.,
займався спортом,
співав у шкільному
хорі. Був товариський і веселий на вдачу. Хлопці-семінаристи називали його „Кайзер“,
а дівчата — „Бараболька“. Вони й не
здогадувалися, що юнак — член ОУН
(з 1940 р.), співорганізатор мережі ОУН
на Західній Лемківщині, сотник у курені „Хріна“ (Степана Стебельського).
Мав псевда „Смирний“ і „Бриль“.
У 1945 р. зорганізував групу самооборони для захисту лемківських
сіл від нападів польського війська,
брав активну участь у бойових діях.
У 1946 р. — провідник куща ОУН,
з 1946-го — командир бойової групи
самооборони і зв’язку з закордоном
у надрайоні „Верховина“. Його боївка,
яка забезпечувала зв’язок і вихід підпільників ОУН-УПА до американської
зони, діяла на Лемківщині найдовше —
до осени 1947 р.
Опісля еміґрував до Канади. Працював директором Української школи в Торонті, був активним діячем в Об’єднанні
лемків у Канаді. Автор численних статей,
репортажів та нарисів.

Іван Щерба
(псевдо „Соловей“)

Михайло Федак,
син Миколи
(псевдо „Сокіл“)
Михайло, син селянина зі с. Роп’янка,
що на Лемківщині, біля Кросна, народився у 1922 р. Навчаючись в Українській
учительській семінарії, співав у хорі.
Друзі називали його „Старий“, бо був на
рік старший від иншого Михайла — сина
Теодора.
Член ОУН-р з 1941 р. Мав псевдо „Сокіл“. Після матури, з 1943 р., вчителював.
У 1945 р. перейшов у підпілля, був учас-

Народився 14 березня
1925 р. в селі Свіржовій Руській, повіт Ясло
Краківського воєводства, в селянській родині. З 1941 до 1944 рр.
навчався в Українській
учительській семінарії
в Криниці.
У серпні 1944 р.,
з наближенням фронту до Дукельського
перевалу, пішов у підпілля. Вступив у ряди
УПА. Тут зустрів своїх друзів із семінарії:
тепер уже сотенного Михайла Федака
(„Смирного“), командирів відділів УПА
Миколу Філя („Пугача“), Анатоля Вороняка
(„Хмару“) з тактичного відтинку „Лемко“
у надрайоні „Бескид“ і одержав наказ очолити мережу зв’язку й розвідки під псевдо
„Соловей“. Спільними силами повстанці
роззброїли поліцію в селах Крампній
і Гладишові, обороняли лемківські села
від наскоків польських шовіністичних
формацій та більшовицьких партизанів,
які грабували та палили лемківські села,
вбивали священиків, вчителів, національно свідомих українських селян.
Після переселення в УРСР закінчив
Львівський університет (англійська філологія). Працював директором школи,
завідував кабінетом іноземних мов
Львівського інституту вдосконалення
вчителів. Нагороджений численними
грамотами різних рівнів, медалями.
Іван Омелянович з родиною живе
у Львові, безмежно любить рідну
Лемківщину і Україну. Постійно читає і дописує в періодичні видання
(„Наше Слово“, „Дзвони Лемківщини“,
„Лемківщина“, „Ватра“), збирає лемківські пісні, поговірки, легенди, вив
чає документи з історії Лемківщини
та національно-визвольної боротьби
УПА, участь у ній лемків. Заступник
голови Братства ветеранів національно-визвольної боротьби імені Романа
Шухевича-„Тараса Чупринки“, голова
наукового відділу Братства.
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО

Початок у числі 31

Далі буде

1 листопада — День Листопадового
чину.
3 листопада — День ракетних
військ і артилерії.
4 листопада — День залізничника.
4 листопада — День прикордонних
військ.

Пам’ятні дати
1.11.1918 — проголошення ЗахiдноУкраїнської Народньої Республiки
(ЗУНР).
1.11 – 4.11.1937 — дні страти тисяч
соловецьких в’язнів (серед них —
українських лiтераторiв i культурних дiячiв Валер’яна Полiщука,
Миколи Зерова, Валер’яна Пiд
могильного, Павла Филиповича,
Григорiя Епiка, Леся Курбаса, Миколи Кулiша та инших) до „двадцятиріччя Жовтневої революції“ у Росії.
1.11.1944 — помер Митрополит
Української греко-католицької
церкви, визначний громадський
діяч i меценат нашої культури Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій Мельник, Голова Проводу ОУН.
2.11.1815 — народився Джордж
Буль, англійський математик.
2.11.1878 — народився Антон Манастирський, український живописець.
2.11.1906 — народився Лукіно Вісконті, італійський кінорежисер.
2.11.1950 — помер Джордж Бернард Шоу, англійський драматург
і критик.
3.11.1801 — народився Вінченцо
Белліні, італійський композитор.
3.11.1885 — помер Микола Устиянович, український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро
Фальківський, український письменник.
4.11.1921 — помер Яків Степовий,
відомий український композитор.
6.11.1811 — народився Маркіян
Шашкевич, видатний український
поет, культурно-освітній діяч, один
із засновників „Руської трійці“.
6.11.1814 — народився Адольф Сакс,
бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофона.
6.11.1855 — народився Дмитро
Яворницький, славнозвісний український історик, етнограф, археолог, дослідник історії Запорізької
Січі.
6.11.1912 — помер геніяльний
український композитор Микола
Лисенко.
7.11.1857 — народився видатний
історик, академік Дмитро Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія
Кюрі-Склодовська, французький
і польський фізик та хімік.
7.11.1917 — большевицький переворот у Росії.
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фінансові справи

коротко

Студенти Політехніки „при грошах“

На черговому засіданні ХХІІ
сесії Львівської обласної ради
депутати ухвалили Обласну
програму щодо забезпечення житлом молодих сімей
на 2012 – 2013 рр. Депутати
вирішили посприяти молоді
у будівництві (реконструкції)
і придбанні житла через отримання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам
Львівщини. Забезпечення
фінансування цієї програми покладено на головне фінансове
управління Львівської облдерж
адміністрації.
Комітет із питань правової
політики визнав відповідним
до Конституції законопроєкт
про посилення правового та
соціяльно-економічного захисту студентів. Згідно з ним,
студентські профспілки та їх
об’єднання зможуть брати
участь у формуванні держполітики щодо розвитку освіти
в Україні; у формуванні держзамовлення на підготовку фахівців та мережі студентських
гуртожитків; у розробленні
проєктів нормативно-правових
актів щодо соціяльно-економічних прав та інтересів студентів;
здійснювати громадський
контроль за дотриманням
законодавства про освіту
та якість освіти.
З метою естетичного виховання,
розвитку творчих інтересів
і здібностей юнаків та дівчат
у Палаці естетичного виховання
учнівської молоді, за підтримки
та сприяння молоді ЛМ МГО
„Студентський рух „Студент за
студента“ та підтримки управління з питань сім’ї та молоді
Львівської облдержадміністрації
відбулися чвертьфінальні ігри
Ліги КВН „Європа“. За потрапляння до півфіналу змагалися
10 команд КВН з України та
Білорусі. Серед них команди зі
Львова, Києва, Одеси, Луганська, Житомира, Івано-Франківська та білоруського Гомеля.
До наступного етапу змагань
потрапили 8 команд, які вже
у листопаді змагатимуться за
вихід у фінал.

24

жовтня координатор громадської ініціятиви „Студентський
захист“ Андрій Черних повідомив, що
студенти 17 навчальних закладів (у Дніпропетровську, Харкові, Києві, Запоріжжі, Львові, Черкасах, Луганську і Чернігові) поскаржилися на затримку виплати стипендій за вересень-жовтень.
— У Львівській політехніці на сьогодні з виплатами стипендій усе добре.
Тобто всі студенти державної форми
навчання в повному обсязі отримали
стипендії та матеріяльні допомоги (ті,
хто їх потребував). Фінансування з казначейства до університету надходить
своєчасно, — наголосив проректор із

економічних питань, головний бухгалтер Львівської політехніки Анатолій
Мороз.
Вчасне отримання коштів підтвердили й студенти-б’юджетники. За їхніми
словами, максимальні затримки, які
були, — день-два і то здебільшого через
вихідні дні.
— Якщо говорити про стипендіяльне забезпечення, то скарг від студентів
стосовно затримки чи часткових виплат
не надходило. Тому можна зробити
висновок, що у Львівській політехніці
з питанням студентських виплат усе
добре, — додав голова Колегії та профкому студентів та аспірантів Львівської
політехніки Богдан Поліщук.

молодіжний проєкт

Не просто фотографувати,
а й бути фотографом

С

туденти-політехніки отримали чудову нагоду — стати справжніми фотографами. З ініціятиви очільниці колегії
та профб’юра Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки третьокурсниці Христини Сенус та
за підтримки Колегії та профкому студентів та аспірантів організували соціяльний проєкт — безоплатні фотокурси
для студентів та аспірантів.

Курси ведуть умільці фотографування: п’ятикурсник Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки
Євген Щегольський, студент-шестикурсник цього ж інституту Євген Кукулка та
студент механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка Ігор Устинський.
Кожен з них є майстром своєї справи
і має більші навики в тому чи иншому
жанрі. Така командна робота робить
курси більш ефективними та цілісними.
На заняття також запрошують відомих
фотомитців. Наприклад, минулого тижня
учасники курсів отримали майстер-клас
від відомого львівського портретиста
Володимира Нечипоренка. Він розказав,
як знімає постановочні портрети.
— Наша головна мета — навчити
людей правильно користуватися фототехнікою та розповісти в загальному про
різні жанри фотографії, щоб вони не просто натискали на кнопочку, а знали і розуміли, що роблять, — наголосив один із
вчителів фотосправи Євген Щегольський.

У межах проєкту відбуваються теоретичні та практичні заняття. Переважно навчання проходить на практиці,
оскільки це більше сприяє розумінню
і навчанню. Практикуються фотографилюбителі скрізь, залежно від жанру фотографії. Наприклад, портретувати вчилися
у Стрийському парку, там, за словами
керівників курсів, добре для цього жанру
освітлення. Практикум із пейзажу проводили вранці-рано на озері Кайзервальд.
— Після кожного практичного заняття
ми аналізуємо, розповідаючи студентам,
що правильно, а що треба виправити. На
теоретичних заняттях ми більшою мірою
орієнтуємося на те, що цікавить наших
слухачів. Бо якщо вивчати всі ази фотосправи, то на це знадобиться мінімум пів
року, а в нас курс досить стислий. Почали
навчання від будови фотоапарата, щоб
люди знали, з чим працюють. А потім кожного заняття вивчали певний жанр фотографії, — розповів мій співрозмовник.
Практичні заняття проводять за будьякої погоди. Також передбачений певний час для фотозйомок у професійній
студії. Переважно на заняттях є 25 слухачів, але часто це число змінюється,
з’являються нові люди. Та більшість теоретичних матеріялів хлопці викладають
у соціяльних мережах, тож усі, хто не
був на тому чи иншому занятті, мають
можливість вивчити теорію самостійно.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

За матеріялами інформаґенцій
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вибори

Ц

ьогоріч п’ять студентських гуртожитків Політехніки перетворили
на виборчі дільниці. Найпростіше
проголосувати було мешканцям гуртожитків № 3, 8, 11, 14, 15 — їм треба
було просто спуститися сходами на
перший поверх.
Але навіть такі привілеї не впливають на бажання спудеїв скористатися
власним правом голосу. На жаль, явка
студентів на виборах не надто висока.
— Багато студентів задіяні у виборах
як спостерігачі, члени дільничних комісій чи просто їдуть на вихідні додому. Ми

усіляко запрошували та закликали всіх
не бути пасивними, віддати свій голос
за кандидата чи партію, які їм подобаються, — зауважив заступник директора
студмістечка Львівської політехніки Ігор
Якубовський. — Серед молоді є певна
апатія і зневіра стосовно виборчих демократичних процесів. Крім цього, більшість студентів сприймає вибори лише
як спосіб заробітку. Звичайно, є частина
молодих людей, які мають переконання,
прагнення, але дуже багато байдужих.
Це все відбувається не тому, що вони не
прагнуть змін, а просто не вірять жодній
політичній силі.

Світлина Анни Герич

Голосування пройшло в гуртожитках

самоврядування

Студрада —
це маленький
парламент

Одних поселили, инших
виселяють

М

инув другий місяць навчання.
Життя у студмістечку ввійшло
у звичну колію і вирує на повну. Нещодавно до завершення дійшло
і поселення політехніків у гуртожитки та всі пов’язані з цим справи.
Про результати розповів заступник
директора студмістечка Львівської
політехніки Ігор Якубовський:
— Можемо констатувати, що як
і щороку, нам вдалося забезпечити житлом усіх охочих. Звичайно,
поселення було дуже непросте:
довелося більш активно використовувати місця для поселення в инших
навчальних закладах (зверталися
до Львівської комерційної академії,
ряду технікумів, коледжів, у тому
числі Львівського автомобільно-дорожнього коледжу). Але, до прикладу, частина місць, які просили
в инших навчальних закладах, так
і залишилися незаповнені.
Без місця залишилися хіба ті студенти, які хотіли конкретний гуртожиток чи поверх та певні умови проживання. Наприклад, був випадок
в одному з інститутів, де заступник
директора говорив, що їм потрібні
місця саме в тому гуртожитку, де
мешкає більшість студентів цього
інституту. Тобто нема проблеми з місцями для проживання, а є проблеми
щодо умов, які люди хочуть собі
забезпечити. Тому можна сміливо
говорити, що поселення завершено
успішно.

Але маємо одну неприємність —
змушені виселити близько вісімдесяти студентів через несплату за
проживання в гуртожитку. Зрозуміло, у частини боржників могли бути
поважні причини, тож продовжили
термін оплати ще на два тижні. Але
є частина студентів, які просто проігнорували цей обов’язок. І виходить
неправильна ситуація: люди живуть
місяць і більше, але не оплачують
своє проживання. Минулого тижня
саме мали „війну“ з такими студентами. Це здебільшого старшокурсники. Завжди наводжу приклад із
винаймом приватного житла: жоден
господар не погодився би чекати
такий тривалий час на оплату. Є поняття фінансової дисципліни, і студенти повинні це розуміти. Частина
з боржників просто безвідповідальні
люди, які виселилися, але не повідомили про це та не здали речей. Зазвичай вони з’являються в середині
грудня, коли закінчується навчання,
щоб підписати обхідний листок та
оформити виселення. Тому закликаю всіх, хто виселилися, прийти
і розрахуватися зі студмістечком.
Адже, по суті, відбувається нарахування за проживання в гуртожитку
і це буде зараховано як борг. Ми ж
не можемо знати, проживає студент
чи ні, адже не контролюємо на вахті
щодня, хто заходить до своїх кімнат.
Оскільки студент не розрахувався, не
здав речей, не підписав обхідний, то
числиться в нас.

Н

а мешканців гуртожитків чекає
анкетування. Дізнаватися про побажання студентів, недоліки в роботі
персоналу, рекомендації через таємне опитування — багаторічна традиція житлово-побутового відділу Колегії та профкому студентів і аспірантів
Львівської політехніки.
Крім цього, в гуртожитках зараз відбуваються вибори голів студентських
рад. Своїх представників уже мають
мешканці гуртожитків № 9, 7 і 5. Процедура виборів досить проста: жителі
кожного поверху обирають свого представника, а якщо мова йде про великий
гуртожиток, то від цілого „крила“ висувають по два представники. Ті особи
входять до складу студради гуртожитку,
а вже з-поміж них обирають очільників.
За словами представників адміністрації студмістечка, проблемою є пасивність молоді. Студенти мали би бути
більш відважні і брати активнішу участь
у житті гуртожитської спільноти. Адже
студрада — це маленький парламент
всередині університету, який виступає
від імени мешканців гуртожитків перед
адміністрацією, висловлює всі проблеми і пропозиції щодо змін, організовує
життя в студентському середовищі.
Через їхню діяльність відбувається
тісніша співпраця та уможливлюється
ближчий контакт адміністрації з кожним мешканцем гуртожитку.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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музичний пантеон

„Here i am!“ — „Ось він я!“, або Scorpions у Львові

П

Концерт мав відбуватися не на
новому стадіоні „Арена-Львів“, який
може прийняти велику кількість шанувальників, а на велотреку СКА. Закрите
приміщення велотреку вибрали через
ризик дощу, властивого Львову в таку
пору року. А дощик в той день таки
накрапав…
…Отже, біля входу потрохи збирається люд. На офіційному сайті
заходу обіцяли впустити глядачів за
дві години до початку концерту, тобто
о 17.00. Але насправді почали пускати
о 17.35, коли вже під велотреком зібрався чималий натовп. Увірвавшись
у приміщення, люди помандрували до
своїх секторів, та організатори все ж
не поспішали пускати їх до сцени,
мотивуючи це тим, що в музикантів
ще відбувається саундчек. Тож знову
довелося чекати. Коридори велотреку забиваються людьми, стає дуже
душно, дехто непритомніє… А коли
двері все ж відчинили, стало страшно:
натовп проривався з боєм, тих, хто
нижчий, майже затоптували, а одному
хлопцеві ледь не зламали руку, коли
він зачепився курткою за двері.
І ось — нарешті — зал та сцена. На
сцені саундчек гурту-розігрівача „Strong
time“, солістом якої є Олександр Онофрійчук — фіналіст шоу „Голос країни“.
Перші акорди пісні заводять та заставляють пританцьовувати. Гарна музика,
злагоджена робота музикантів, потужний, майже „скорпіонівський“ вокал.
Пісні власні, російсько- та україномовні.

Світлина Наталі Яценко

ро приїзд „динозаврів“ року
у Львів я чув уже досить давно:
ще років зо три тому знайомий хвалився, що його знайомий везе гурт
до нас. Принаймні веде перемовини.
І ось, нарешті, здійснилось — у межах свого прощального туру „Final sting
tour“ Скорпіони відвідали місто Лева.

А закінчили хлопці свій півгодинний виступ квінівською „The Show Must Go On“.
Все класно, але… Вже на другій пісні
відчув головний біль та шалений тиск
на барабанні перетинки. Причина —
надто гучний звук. Надто гучні середні
і високі частоти, в яких губився вокал
та соло-гітара. А враховуючи акустику
велотреку, звукові хвилі перетворили
музику на суцільну кашу…
Після години відносної „тиші“ на
сцену вийшли ВОНИ. Легенда ожила,
і ми побачили неперевершених, хоч
вже і підстаркуватих „динозаврів“. На
жаль, зі звуком не відбулося ніяких
змін, але шоу, яке музиканти привезли
до Львова, вражало. Під час перших
двох пісень майданчик із барабанщиком на тросах піднявся високо під
стелю, а гітаристи та вокаліст бігали по
всій сцені, заводячи публіку. Опісля,
коли майданчик опустили до рівня
сцени, вокаліст Клаус Майне привітався з публікою чистою українською
„Добрий вечір, Львів! Як справи?“. Зал
підхопив привітання оваціями.
Взагалі, львівська публіка виявилася дуже активною і підспівувала всі
пісні майже двогодинного концерту,

серед особливостей якого варто відзначити 10-хвилинний сольний виступ
барабанщика Джеймса Коттака під
назвою „Kottak Attack“ та соло-імпровізацію гітариста Маттіаса Ябса. Вісімнадцять студійних альбомів, більше
60 синглів, 30 кліпів — ще не повний
список досягнень гурту, який має
46-у позицію в списку „Найвеличніших
артистів хард-року“. Та серед сотень
пісень сьогодні звучали тільки хіти, такі
як „Send me an angel“, „Tease me, Please
me“, „Holiday“, а на біс — безсмертні
„Still loving you“ та „Wind of change“…
Концерт залишив двоякі враження.
З одного боку, львів’яни мали змогу
побачити і почути наживо виступ класиків світового року. З другого — підпсули настрій і здоров’я неграмотна
організація проведення заходу і непрофесійно налаштований звук (ставила його фірма Artmax). Дуже шкода,
що в Україні не вміють проводити такі
концерти, а перетворюють їх на чергове „косіння бабла“ з пересічних українців. Шкода, та й образливо до сліз…

ориґіналу з українськими субтитрами.
Лише стрічка „Невидимка“ продубльована українською мовою.
25 жовтня видавництво „Каменяр“ розпочало новий сезон „Зустрічей із книгою“.
Проходитимуть вони традиційно щомісяця у читальній залі Львівської обласної
бібліотеки для юнацтва, що на площі
Ринок, 9 у Львові. На цих зустрічах видавництво презентуватиме книжки, які
побачили світ не тільки у „Каменярі“,
а також і в инших видавництвах.

Яскрава зірка, кумир мільйонів ді-джей
Армін ван Бюрен таки долучить Львів
до свого гастрольного туру 2012 року.
Як повідомили організатори львівського
виступу, побачити й почути найвідомі
шого ді-джея планети можна буде 14
грудня на велотреку СКА. Всі, хто відвідав
Godskitchen 23 серпня у Львові, отри
мають суттєву знижку на квитки на
шоу у грудні: стандарт або VIP — мінус
100 грн.

Володимир КОТЛЯРОВ,
аспірант ІКТА Львівської політехніки

коротко
З 4 до 8 листопада у Львівському
палаці мистецтв відбуватиметься
показ фільмів XVIII фестивалю „Нове
німецьке кіно“. Захід проводять Ґетеінститут та Посольство Німеччини
спільно з компанією „Артхаус Трафік“.
„Нове німецьке кіно“ — це підбірка
найкращих торішніх німецьких прем’єр
та кінофестивальних хітів. Усі фільми — „Якщо не ми, то хто“, „Барбара“,
„Зупинка на пероні“, „Невидимка“ —
драми. Транслюватимуть їх мовою
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Польський еміґраційний живопис із колекції
Альфонса Жезнічка

Львівському музеї історії релігії 23 жовтня відкрито виставку картин польських живописців, які після Другої світової
війни виїхали за межі батьківщини. Художники не повернулися
до Польщі, але їх твори — так.
І допоміг їм у цьому отець Альфонс Жезнічек. Завдяки його
колекційній діяльності полотна митців-еміґрантів тепер можуть бачити не тільки поляки,
а й українці.
Мистець, який не знаходить
належних умов для творчої праці в рідному краї, виїхавши за
кордон, на нібито ліпшій чужині почувається часто не менш вразливим,
ніж удома. І почути його й підтримати
у скрутні часи може тільки хтось чуйний
і добрий. Такою підтримкою, духовною
(цікавився процесом творення картин,
відвідував картинні галереї) і матеріяльною (купував в авторів їх картини,
забезпечував творців фарбами), для
польських художників в еміґрації став
отець Альфонс Жезнічек. Результат цієї
його півстолітньої культурної діяль-

ности — колекція з майже 150 робіт,
в основі якої — картини професійних
художників, які творили головним
чином у Франції та Бельгії. Вийшовши
на пенсію, отець у 1996 році передав
свою колекцію Музеєві-замку Гурків
у місті Шамотулах.
Місія закордонного духівника
(отець проживає в невеличкому французькому містечку Водрикур, „погано
бачить, погано чує, але постійно усміхається“), діяльність якого вийшла за

межі душпастирських обов’язків,
була гідно оцінена: польський
уряд удостоїв Жезнічка званням заслуженого діяча культури,
а монарх Бельгії — орденом Лео
польда ІІ.
Реалістичні й абстрактні полотна Зиґмунта Паска, портрети
і пейзажі Ришарда Онишкевича,
вітражні проєкти Альфреда Марського… У 1993 році до колекції
додалися твори Антонія Вечорка — їх подарувала родина померлого маляра. На львівській
виставці найбільше представлено
робіт актора, поета, випускника
брюссельської художньої академії Ромуальда Мальковського. Його
картини дуже експресивні, в них провідним є образ матері — матері-годувальниці і матері-Польщі, за якими він
найбільше тужив.
Колекція картин Альфонса Жезнічка експонувалась у Бельгії (Брюсселі)
й Польщі (Познань, Торунь, Ольштин).
Полотна ж, які експонують у Львові,
згодом можна буде оглянути в Червоноградському філіялі Львівського
музею історії релігії.

арт-проєкт

Екологічні проблеми людства мовою
плакатного живопису

У

передвиборчих перегонах ефектно
виділявся б, якби був політичною
партією, „4-й блок“. Адже проблеми,
які він намагається вирішити, хоча б
у мистецький спосіб, актуальні не лише
для всіх прошарків населення України, а більше — землян. Збереження
життя на планеті, яка не буде схожа
ані на червоний чайник, що закипає,
ані на підсмажені тости (усе — через
глобальне потепління), на якій достатньо зелених дерев і чистої води — артсоціяльне завдання міжнародної Асоціяції дизайнерів-графіків „4-й блок“.

Те, що „Всі ми — частина чогось
більшого“ (плакат українців, хоч серед
авторів виставки — іранці, росіяни,
китайці — митці з різних куточків світу), дізнаємося, переступивши поріг
музею-ресторації „Сало“, де власне
й розмістилась виставка екологічних
робіт від Асоціяції. З 22 жовтня до

22 листопада тут діятимуть дві змінні
експозиції, до яких увійдуть понад пів
сотні плакатів, що були спеціяльно
об’єднані переважно навколо світової проблеми питної води та питання
глобального потепління. Але плакатами все не обмежиться: заплановано
провести ряд екологічних, мистецьких та доброчинних акцій, серед
яких — виступи „еко-мислячих“ гуртів,
етно-вечірки (найсвіжіше, що вже
відбулося — презентація „Хрестиків.
Нулів“ — нового альбому етнохопівського гурту „Крапка“), кінопокази
науково-популярних фільмів, котрі
порушують тему екології та проблем
глобалізації, а також спроба організації
туристично-волонтерського проєкту
з впровадження унікального каталогу
еко-сувенірів. Усе це, переконана куратор мистецьких проєктів ресторації
Ярослава Яковлєва, стане заохоченням
для молоді мислити екологічно.

„4-й блок“ (назва утворена як
пам’ять про жахливу катастрофу —
вибух четвертого блоку на Чорнобильській АЕС, як, зрештою, і тема
Чорнобиля — серед провідних) організовує міжнародні виставки плакатів
екологічного спрямування що три
роки. Паралельно зі львівською відкриті експозиції й за кордоном.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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творчі зустрічі

Ніна Бічуя в гостях
у „Літературної кави по-львівськи“

У

межах Свята української книжки,
яке відбувалося у Львівській обласній бібліотеці для дітей, реалізовано ще один задум із бібліотечного
проєкту — зустріч читачів із письменницею, яка пише для дітей.

Традицію проведення такого свята
товариство „Просвіта“ започаткувало
ще в довоєнній Галичині. Відтоді до
1940 р. воно щорічно відбувалося
у жовтні. В 1992 р. Львівська обласна біб
ліотека для дітей разом із „Просвітою“
відновили призабуте Свято української
книги, мета якого — підтримати престиж національної дитячої літератури.
Проєкт дитячої бібліотеки „Літературна кава по-львівськи“ теж має
на меті популяризацію творчости
українських письменників, акторів,
художників і, взагалі, відомих людей
нашого міста, які працюють на ниві
культури, мистецтва й освіти. Гостями
„Літературної кави…“ вже були творче
подружжя Марія Людкевич і Орест
Білоус, актори Роман Біль, Наталка
Лісова, Тетяна Павелко, Ольга Бакус,
Євген Федорченко, Святослав Максимчук, „професійний львів’янин“ —
екскурсовод Петро Радковець. Гостею
завершальних днів Свята української
книжки у цьому проєкті стала відома
письменниця Ніна Бічуя.
На зустріч із Ніною Леонідівною
прийшли учні львівських шкіл, які

вели цікавий діялог із авторкою „Канікул у Світлогорську“, „Звичайного
шкільного тижня“, „Шпаги Славка
Беркути“… Дітей цікавило, на кого
схожі герої творів Ніни Бічуї, звідки
вона бере сюжети і натхнення, які
книги читала в дитинстві, яких поетів
любить… Володарка міжнародної
відзнаки — Ордена Усмішки — пані
Ніна розповідала про своє дитинство,
шкільні роки, про роботу в Театрі
юного глядача і в редакціях газет та
часописів. Найцікавіше, що письменниця спонукала дітей до своєрідної
співпраці — дала їм завдання напи-

сати оповідання про власні подорожі
до инших міст і країн. „Ми з бібліо
текарями і видавцями ваші оповідання зберемо і, можливо, видамо
книгу“, — запропонувала Ніна Бічуя.
Після традиційного фото на згадку
всі діти побігли на абонемент бібліотеки, аби взяти додому ті книги Ніни
Леонідівни, яких вони іще не читали.
А у самої письменниці виникло бажання ще не раз приходити на такі от
зустрічі, під час яких, можливо, і народжуватимуться сюжети майбутніх
книжок…
Людмила ПУЛЯЄВА

благодійність

„Чужих дітей не буває!“

П

ід таким гаслом у приміщенні
Марійського товариства „Милосердя“, що на вулиці Руській, 10, упродовж трьох днів, з 12 до 15 жовтня,
тривала непересічна виставка-продаж ручних робіт. Ініціятором виставки була член Творчого об’єднання народних майстрів та художників-аматорів Львівщини Галина Білоусова,
а організатори — Інститут громадського лідерства, рукодільний клуб „Моє
хобі“, арт-студія „МАМАТУ“ і, власне,
господарі — Марійське товариство.

Ця виставка засвідчила, що у Львові
дуже багато небайдужих людей. На
ініціятиву Галини Білоусової відгукнулися инші майстрині, які з радістю при-

єдналися до такої благородної справи
і надали для виставки-продажу свої
роботи, виконані в різних техніках —
вишиті картини, ляльки-мотанки, валяні іграшки, шалики та буси, прикраси
із полімерної глини, новорічні іграшки

з фетру тощо. Львів’яни та гості міста
із захопленням розглядали і купували
роботи рукодільниць та долучалися
до поповнення грошової скрині. За
чотири дні виставку відвідало понад 400 осіб, загалом було зібрано
3622 грн. Основна частина зібраних
коштів піде на закупівлю зимового
взуття дошкільнятам із дитячого будинку № 1, а решта — на матеріяли для
рукодільного гуртка у школі-інтернаті
№ 2, який організували дівчата-майстрині і раз на тиждень на волонтерських засадах проводять там заняття.
Подібні виставки організатори планують зробити регулярними.
Людмила ПУЛЯЄВА
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Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА
Буддійський
монах

ПісляобідКоманда, що
посідає одне з ній відпочинок в
останніх місць у
Іспанії
турнірній таблиці

Літера
грецького алфавіту

Ліхтар на
автомобілі

С/г машина для
косіння

Зразкова
міра,
зразок
Солодкий тропічний
плід

Постійний
відвідувач ресто- Столиця
рану, магазину,
Кіпру
перукарні

Вид
електрозв’язку

Спортсмен
Французький
автомобіль

Спечена в грудки
дрібнозерниста
руда
Один із
керівників Коліївщини
Розділ
математики

Зимове змагання
з лижної гонки
і стрільби з
гвинтівки
Зброя
для метання
стріл

Ріка в
Сибіру

Топірець
індіянців
Пн. Америки

РадіоКипляча активний
вода
хімічний
елемент
Смерч у
Пнівнічній
Америці

Вистава в театрі
на честь одного з
акторів
Світова
організація
торгівлі

Найбільша
морська
шкіряста
черепаха

Відрізок
часу в
історії
Землі

Давньогрецький
поет, автор „Іліади“

Цар
Фів, що
розгадав
три
загадки У давньоримських
міфах богиня
Сфінкса
ранкової зорі

Глибока
довга
западина

Буддійський
храм
Тип
українсь- Японські
кого
шашки
літака
Порода
кролів, з Урочисдовгою тий вірш
шерстю

Роман
Жорж
Занд
Давньогрецька
богиня
перемоги

Тектонічна впадина в
Ефіопії

Місто в
Індії

Грошова
одиниця
евросоюзу

Нічний
відпочинок
Керівник
газети,
журналу

Скупчення великих мас
льоду

Нота

Мова
програмування

Колючий
бур’ян

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 31
Горизонтально: 7. Карпати. 8. Афаліна. 9. Казахстан. 12. Лама. 13. Карб.
14. Брак. 15. Азот. 16. Макі. 18. Транспорт. 20. Омар. 22. Лях. 23. Бра. 24. Гну.
26. Акр. 28. Пісок. 29. КІА. 30. Том. 31. Неф. 33. Лак. 35. Ліст. 37. Константа.
41. Баск. 43. Стек. 44. Грим. 45. Ромб. 46. Ритм. 47. Ветеринар. 48. Дискета. 49. Агресія.
Вертикально: 1. Кантата. 2. Епітафія. 3. Диктант. 4. Фантаст. 5. Алігатор.
6. Анемона. 10. Зябра. 11. Табло. 17. Кліренс. 19. Секстет. 21. Мазурка.
24. Гак. 25. УПА. 26. Акт. 27. Ром. 32. Етикетка. 34. Абориген. 36. Історик.
37. Караван. 38. Намет. 39. Нерон. 40. Адмірал. 42. Сателіт.

Кіоск
Літера
грецького
алфавіту

Снігова
людина

J

J

J

J

J

J

Безправна
людина

― Синку, що сталося? Чому ти такий сумний?
― Тату, мене з інституту вигнали, треба терміново
щось робити…
― Не плач! Солдати не плачуть!
В автошколі:
― Неподобство! Ви збили п’ятьох пішоходів!
― А скільки треба, щоб отримати права?

[реклама та оголошення]
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
1 листопада — „Мойсей“ (опера). 18.00.
2 листопада — „Корсар“ (прем’єра). 18.00.
3 листопада — „Богема“ (опера). 18.00.
4 листопада — „Трубадур“ (опера). 18.00.

Камерна сцена
6 листопада — „Дама з собачкою“. 16.30.
7 листопада — „Варшавська мелодія“. 17.30.

Будинок орґанної
та камерної музики

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

3, 4 листопада — Перлини орґанної
музики. У програмі — твори західноевропейської класики. 17.00.

2 листопада — „Останній гречкосій“. 18.00.
3 листопада — „Сільва“. 18.00.
4 листопада — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
6 листопада — „Вода життя“. 18.00.
7 листопада — „Сто тисяч“. 18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
2 листопада — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.
3,4 листопада — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Варгаса Василя Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Андрушко Соломії Русланівни;
утрачений студентський квиток № 0101168, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пасєки Павла Анатолійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лівандовського Степана
Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Павлів Наталії Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Козловського Ігора Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним лісотехнічним
університетом України на ім’я Сулковського Валерія Олександровича.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
2 листопада — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
3 листопада — „Наркіс“. 19.00.
4 листопада — „Марко проклятий, або
Східна легенда“. 19.00.
7 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
4 листопада — „Повернення“ (прем’єра). 18.00.
6 листопада — „Дикі лебеді“. 11.30.
7 листопада — „Чарівне кресало“. 12.00,
„Вільні метелики“. 16.00.

Як подати експрес-оголошення
в „Аудиторію“
Експрес-оголошення прийма
ємо від підприємств, органі
зацій та приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення
(не більше 25 слів):
• комерційного характеру —
50,00 грн.;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
Вартість експрес-оголошення
до 50 слів — за подвійним

тарифом. Експрес-оголо
шення понад 50 слів — за
тарифами реклами.
Система знижок: більше
трьох публікацій — знижка
10% від суми замовлення.
Крайній термін подання
оголошення — десять днів
до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 758-21-33.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама, ювілейні
та инші статті на замовлення — 50% від
тарифів.

На обкладинці (повноколірний друк)
Остання сторінка: один блок плоО С В І Т Н І Й

щею 24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти — 200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.;
1 шпальта — 450 грн.

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення

• реалізація ідеї замовника з використанням матеріялів замовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку
матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.

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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №121016.

Система знижок: за дві публікації одного і того ж рекламного блоку — знижка в
розмірі 5% від суми замовлення, за три
публікації — 10%, більше трьох публікацій — 15% від суми замовлення.
Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон/факс (0322) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua
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Редакція послуговується Проєктом нового
українського правопису. Редакція залишає
за собою право літературного редагування,
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації
не рецензуємо і не повертаємо. Автори
матеріялів відповідають за достовірність
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На першій сторінці світлина Анни ГЕРИЧ.
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