освітній студентський тижневик
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але без маски
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[ваша думка]
Що ви робите для того, щоб не хворіти?

Коли погода відкриває сезон
носовичків, блиску в очах,
який випромінюється аж ніяк
не від щастя, жару, в який
нас кидає, на жаль, не від
найпалкіших почуттів, тоді
знову в моду входить класика — малинові, калинові та
липові чаї, аромати часнику
та цибулі, гарячі напої і теплі
покривала.
За статистикою, кожен
6 – 9 українець мінімум один
раз на рік хворіє на грип.
Динаміка захворювання
серед населення залежить
від інтенсивности циркуляції
вірусів грипу. Загалом близько
10 млн українців щороку
хворіє на грип, у середньому
18 млн входять до груп ризику
захворювання.
Але! Цих всіх неприємностей
можна уникнути чи бодай міні
мізувати їхнє втручання в наш
повсякденний ритм життя. Ще
в Давньому Римі знали, що
„в здоровому тілі — здоровий
дух“. Звичайно, дбати про
це, коли ломота в тілі, висока
гарячка і нестримний кашель
не дають спокійно дихнути,
трохи запізно. Тут вже треба
вести фронтові наступи проти
хвороби.
Та, кажуть медики, бабусі,
мами, зміцнити себе фізично
допомагає свіже повітря,
смачна поживна їжа (аж ніяк
не та, що широко розрекламована по телебаченню
та в інтернет-джерелах),
повноцінний сон 7 – 8 годин
(ну, з цим, мабуть, складно багатьом), відсутність
шкідливих звичок (до слова,
це допоможе й дещо заощадити чи принаймні поліпшити
фінансове становище), хоча б
якась ранкова руханка чи
трохи фізичних навантажень
(можна активно прибирати кімнату, отримаєте два
в одному, адже чистота теж
сприяє здоров’ю), вдягатися
відповідно до погоди, ну
і звичайно, якомога частіше
посміхатися і жодних стресів.
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Надія Бучок, студентка четвертого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Не загартовуюся і доки серйозно
не захворію, не лікуюся“
Взагалі ніяк не загартовуюся. Думаю, що і мій спосіб життя не
сприяє загартовуванню, адже я не займаюся спортом. І допоки
вже серйозно не захворію, то не лікуюся. Не маю на це часу.
Якщо застудилася, то лікуюся сама. Наразі до трагічних випадків
це не призводило. Які саме ліки купувати, раджуся зі своєю знайомою лікаркою, яка
консультує мене по телефону. Рецептів народної медицини не використовую ніколи.
Володимир Мельник, студент шостого курсу Інституту комп’ютер
них технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Цілу зиму пірнав в ополонку“
Минулого року я цілу зиму пірнав в ополонку на Високому
Замку. Там є Хресна дорога, то разом із друзями щовівторка
ввечері приходили туди і пірнали. На початку було досить
складно, а згодом вже і при -17 пірнав. За всю зиму жодного
разу не слабував. Цього року вже було кілька тренувань, але не
таких регулярних, треба, щоб було трохи холодніше. Крім цього, їм часник і цибулю,
п’ю теплі чаї з трав, роблю фізичні вправи. Якщо ж відчуваю легкі симптоми застуди,
то п’ю ліки і гарячі чаї.
Богдан Мальон, студент першого курсу Інституту хімії та хіміч
них технологій Львівської політехніки:

„Якщо хворію, то лікуюся самостійно“
Особливого нічого не роблю для зміцнення імунітету, хіба що
їм багато часнику. Якщо ж маю високу температуру, то п’ю
кип’ячене молоко з содою — це збиває гарячку. При застуді
купую ліки, які радять в аптеці.
Андрій Українець, асистент кафедри менеджменту організацій
Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки:

„Намагаюся вести здоровий спосіб життя“
Останнім часом нічого спеціяльного не роблю. Нормально
харчуюся, не курю. У приміщенні, де є люди, які кашляють, використовую аромоолійки. Коли хворію, то їм часник, лимони,
п’ю багато чаю, води, стараюся не перевантажуватися. Якщо вже
зовсім погано, тоді лежу, сплю. При грипі не вживаю жодних ліків і не збиваю гарячку, бо якщо вона є, то організм „бореться“ з хворобою. До медиків рідко звертаюся.

Юрій Дубик, студент четвертого курсу Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Я не хворію“
Не веду здоровий спосіб життя, курю, час від часу вживаю
алкоголь. Зате провітрюю кімнату перед сном. Коли маю вільний час, то займаюся на турніках, брусах. Взагалі не слабую,
в лікарні ще не був. Кажуть, якщо грип лікувати, то пройде за
сім днів, якщо не лікувати, то за тиждень, то ж до лікарів не звертаюся. В крайньому
разі купую лише анальгін.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[nota bene!]
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пам’яті листопадового чину

1

листопада у Львові відсвяткували
94-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та
вшанували пам’ять героїв Листопадового чину.
Заходи розпочалися із самісінького
ранку: активісти української скаутської організації „Пласт“ урочисто
підняли прапор на площі Ринок та
вишикувались у формі напису „94“.
Опісля пластуни провели теренову
гру, метою якої було відтворення
подій польсько-української війни та
популяризація історії Українського
січового стрілецтва серед молоді.

Кульмінацією заходу стало створення
живого ланцюга з лампадок уздовж
вулиці Листопадового чину.
Помандрувати у часі і побачити
Львів тих славетних днів можна
було завдяки ГО „Товариство пошуку
жертв війни „Пам’ять“. Впродовж
дня на площі Ринок відбувалося
театралізоване військово-історичне
дійство „Українська республіка“:
стрілецькі стійки біля входів у Ратушу, патрулювання військовиками
УСС вулиць центральної частини
міста, польова кухня.
Закінчення на 10 с. →

підсумки

О

фіційні результати парламентських виборів, які відбулися 28 жовтня цього року, досі не
оголошено.

Якщо з партійними списками
все більш-менш зрозуміло, то бої за
„мажоритарку“ тривають. Пролунало
чимало заяв про фальсифікації на
окремих округах. Об’єднана опозиція разом із ВО „Свобода“ і партією
„Удар“ Віталія Кличка розпочали акції
протесту під будівлею Центральної
виборчої комісії. Вони також обговорювали можливість „обнулення
списків“.
Станом на 6 листопада після переговорів лідерів опозиційних партій із
головою ЦВК Віктором Шаповалом
ухвалили рішення провести перевибори у п’яти скандальних округах, де
неможливо встановити достовірні
результати виборів — № 94 (Обухів,
Київська область), № 132 (Первомайськ,
Миколаївська область), № 194 (Черкаси), № 197 (Канів, Черкаська область) та
№ 223 (Київ).
Водночас у Львівській області опрацьовано 100% протоколів ОВК. Остаточні результати відрізняються від попередніх лише у 2 округах, де представники
від ВО „Батьківщина“ перемогли самовисуванців: у 122-му — Василь Пазиняк
(55,86% голосів), у 123-му — Лідія Котеляк (29,71%).
Тетяна ПАСОВИЧ

майстер-клас

Не проґав свій шанс

В

же вдруге автсорсингова компанія GlobalLogic, яка розробляє
програмні продукти у сфері телекомунікацій, медицини, цифрових
медій, фінансів тощо, організовує
для студентів третіх — п’ятих курсів
технічних спеціяльностей Львівської
політехніки безкоштовні підготовчі
ІТ-курси GL Base Camp. На ці курси,
зазвичай, збирають найталановитіших програмістів та тестувальників,
щоб згодом запропонувати їм роботу у своїй компанії.
Навчання розпочалося 2 листопада
вступною лекцією. Для тих, хто пройде
тестування і співбесіду із представниками компанії, воно триватиме чотири
місяці і завершиться складанням тесту

Світлина Катерини Гречин

Вибори відбулися.
Попереду… вибори?

Світлина Наталії Павлишин

ЗУНР — крок до будівництва
Української держави

або презентацією власного технічного
проєкту. Навчання проходитиме за
додатковою (не університетською)
програмою. Лекції студентам читатимуть як викладачі Політехніки, так
і ІТ-практики компанії GlobalLogic.
Теоретичну підготовку проводитимуть
професійні інструктори. Спеціялісти
компанії доповнять теоретично-практичну базу реальними кейсами та
практичним досвідом у сфері ІТ.
Майстер-класи, в яких мають
бажання навчатися 450 осіб (80 відсотків — політехніки, 15 — студенти
Франкового університету і 5 відсотків
з инших вишів) відбуватимуться раз
на тиждень у головному корпусі.
Катерина ГРЕЧИН
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[студії]
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інформаційні технології

коротко

Світлина Тетяни Пасович

Інфокомунікації виходять
за межі радіотехніки

К

афедра телекомунікацій Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки спільно
з ПАТ „Укртелеком“ та компанією
Cisco Україна 1 – 3 листопада провели
традиційну щорічну науково-практичну конференцію „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців у галузі телекомунікацій-2012“.
Першого дня викладачі та практики
обговорювали актуальні проблеми
галузі в Укртелекомі. Другий день
конференції проходив у Львівській
політехніці — у великій лекційній авдиторії імени Ю. Величка. Зокрема, на
пленарному засіданні виступили проректор університету Дмитро Федасюк
та завідувач кафедри телекомунікацій
Михайло Климаш.
Дмитро Васильович говорив про
ряд проблем в освітній галузі, які
супроводжують активний розвиток
ІТ-сфери (зростає вартість навчання —
обладнання, програмне забезпечення
коштують чимало; науково-викладацькі кадри не завжди встигають за новітніми технологіями; не завжди добре
налагоджено співпрацю університетів
із практиками тощо), водночас наголосив на позитивних тенденціях — налагодження співпраці університету
з компаніями-працедавцями (зокрема, йдеться про відкриття навчальних
лабораторій, де студенти можуть
працювати на сучасному обладнанні
цих компаній), запровадження для студентів додаткових курсів із вивчення
англійської мови, ще один позитивний
приклад — діяльність академії Cisco.
Михайло Миколайович, зокрема,
ознайомив учасників конференції зі
сучасними тенденціями підготовки
фахівців у галузі телекомунікацій.

Ці тенденції (універсалізація, інтеґрація, інтелектуалізація — в частині
технічних засобів і в мережевому плані;
глобалізація та персоналізація — в частині послуг; перехід від технології „доступ до мережі“ до технології „доступ
до послуги“; перехід від інформаційного поля до єдиного інфокомунікаційного простору) потребують відповідного
відображення у навчальних планах,
перегляду підходів до викладання профільних дисциплін. Зокрема, наказом
МОНМС від 18 червня 2012 року утворено робочу групу з питання відкриття
нової галузі знань „Інформаційно-телекомунікаційні технології та системи“
(на чолі з проректором НТУУ „КПІ“
Михайлом Ільченком).
У межах конференції пройшов також Студентський день Cisco у Львові.
Фахівці компанії розповіли студентам
як працює компанія (погляд зісередини), ознайомили їх із програмами
локальної мережевої академії Cisco,
а також вручили сертифікати випускникам академії. Сертифікат із курсу
ІТ Essentials одержали студенти групи
ТК-21 Тарас Колошматін та Маркіян
Федак. Сертифікати про закінчення
курсу CCNA отримали маґістри групи
ІМз-21 Володимир Бабинець, Михайло
Гарега, Тарас Дворян.
Успішні випускники академії Cisco
попередніх років поділилися власними історіями успіху. Про свій шлях
професійного зростання розповіли
системний адміністратор компанії
„СофтСерв“ Ігор Когут, експерт із телекомунікацій ПАТ „Ідеабанк“ Юрій
Туренок, інженер-програміст Центру
інформаційного забезпечення Львівської політехніки Сергій Алєксєєв.
Тетяна ПАСОВИЧ

У Львівській політехніці 17 листо
пада 2012 року відбудеться День
відкритих дверей. Знайомство
з керівництвом університету та професорсько-викладацьким складом
традиційно розпочнеться о 10 годині в актовій залі І навчального
корпусу (вул. Карпінського, 2/4).
Також у програмі заходу — проведення конкурсів та олімпіяди
„Абітурієнт-2013“.
В Києві відбулося перше засідання
Ради молодих учених при Дер
жавному аґентстві з питань науки,
інновацій та інформатизації України.
Рада схвалила план своєї діяльности
на 2013 рік за такими напрямами:
консультативно-дорадча діяльність,
створення спільного інформаційнокомунікативного поля для діяльности молодих учених, організаційні
питання діяльности Ради. Наступне
засідання Рада молодих учених при
Держінфонауки вирішила провести
14 – 15 грудня ц. р. на базі Львівської політехніки.
З 1 листопада розпочалася реєстра
ція на пробне зовнішнє незалежне
оцінювання. Про це повідомляє
Український центр оцінювання якости освіти. Пробне тестування проведуть навесні 2013 року: 23 березня — українська мова та література,
біологія, фізика, російська мова,
всесвітня історія, одна з іноземних
мов: англійська, німецька, французька або еспанська (за вибором),
30 березня — математика, історія
України, хімія, географія, світова
література. Як і раніше, послуга
платна: ціна 89 грн. Реєстрація на
сайті Львівського РЦОЯО триватиме
до 30 листопада.
В комп’ютерній академії „ШАГ“
у Львові 3 листопада відбувся
безкоштовний відкритий урок для
школярів на тему „Анімація в Adobe
Photoshop“. Викладач напряму
„Комп’ютерна графіка та дизайн“
Оксана Йориш провела заняття
у межах Всеукраїнського чемпіонату комп’ютерних талантів „Золотий
байт“. Цьогоріч чемпіонат серед
школярів, студентів та випускників навчальних закладів віком до
35 років проходитиме у 13 обласних центрах та великих промислових містах.
За матеріялами інформаґенцій
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ярмарок кар’єри

День професійного самовизначення

У

Ще до початку офіційного відкриття Ярмарку молоді люди знайомилися з послугами служби зайнятости,
потенційними працедавцями, збирали інформацію
про можливі місця праці,
консультувалися з приводу
написання резюме. Після
відкриття роботи Ярмарку
молодь активно спілкувалася з роботодавцями.
В цей же час на другому
поверсі школярі старших
класів, які лишень визначаються зі своїм професійним
майбутнім, з цікавістю знайомилися із презентаціями
вищих навчальних закладів,
а також із центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятости,
з якими хотіли б поєднати
свою долю, спілкувалися
з представниками навчальних закладів, запасалися
різною довідковою літе-

Світлина Катерини Гречин

Львівському Палаці
мистецтв 31 жовтня відбувся ХХІ Ярмарок кар’єри.

ратурою. Особливо цікаві
скористалися ще й діягностикою з виявлення професійних нахилів.
Цього ж дня для журналістів відбулася прес-кон
ференція на тему „Основ
ні аспекти нового Закону
України „Про зайнятість
населення“, який набуде
чинности з 1 січня 2013 року.
Директор Львівського
обласного центру зайнятости Василь Барилюк коротко ознайомив присутніх
із новим законом, відзначивши, що в ньому є чима-

ло новацій, що стосуються
стимулювання працедавців
до створення нових місць
праці як для випускників вишів, так і безробітних, яким
минуло сорок років, встановлення тісних контактів між
навчальними закладами та
підприємствами. Є в ньому
новації, які стосуються і студентства. Зокрема, законом
передбачено, що спудеям,
які проходитимуть стажування, не лише платитимуть
за нього, а видаватимуть
трудові книжки із записом
про початок їхньої трудової

діяльности, що, на думку
Василя Барилюка, є суттєвим
кроком уперед, адже „ми
знаємо, що коли молодь приходить на роботу, то першим
каменем спотикання зазвичай стає відсутній досвід
роботи в тій чи иншій галузі“.
Він також відзначив, що
відповідно до нового закону, випускники вишів, котрі
оберуть роботу у сільській
місцевості, отримуватимуть
допомогу у десятикратному розмірі мінімальної
зар об ітн ої плати. А якщо
попрацюють там не менше десяти років, то житло,
яке вони отримали для
проживання, стане їхньою
власністю. З нов ого року
ті, хто отримав професійну
кваліфікацію неформальним шляхом, зможуть підтвердити її офіційно. Крім
цього, Закон передбачає
заохочення підприємців до
створення нових робочих
місць, а безробітним дає
шанс знову стати членами
трудових колективів.

працевлаштування

Д

нями на кафедру автоматизованих систем
управління ІКНІ Львівської
політехніки завітали представники канадської компанії OSF Global Services
inc, яка розпочинає свою
діяльність на українському
ринку праці.

HR-директор компанії,
канадка Андреа Граб та
рекрутер Львівської філії
компанії Оксана Лесик пообіцяли студентам (в авдиторії зібралися студенти
других — п’ятих курсів, викладачі і всі зацікавлені)
зробити презентацію фірми
коротко, бо розуміли, що
після пар спудеї вже дещо
втомлені. Однак розповідь
гостей так захопила присутніх і їх самих, що ніхто й не

помітив, як швидко минули
дві години.
Основний офіс компанії, що спеціялізується на
розробці програм та інтеграції технологій для малого і середнього бізнесу,
розташований у Квебеку.
Оскільки канадці лише починають відкривати для
себе Україну (їхні офіси
є наразі в Чернівцях, ІваноФранківську і у Львові), то
шукають тут високомотивованих креативних розробників, які захоплюються
веб-програмуванням. А зацікавити до співпраці мають
чим. Компанія пропонує
стабільне та динамічне середовище праці, де можна
розвинути свої вміння та
навчитися будувати кар’єру,
особливо заохочує тих, хто

Світлина Катерини Гречин

Зроби перший крок до кар’єри

вносить свої ідеї та пропозиції для розширення
конкурентних переваг компанії, спілкується з потенційними співробітниками
онлайн, має гнучкий графік
роботи, яку можна виконувати вдома, забезпечує
здобуття технічних сертифікатів, кар’єрний ріст, конкурентоспроможну заробітну

плату тощо. В компанії можна працювати, оформивши
трудову книжку чи як приватний підприємець. Крім
цього, тут безкоштовно
вчать англійської мови,
оплачують відвідування
спортзалу тощо.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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враження
аґістранти, які навчаються за спеціялізацією „Управління митною діяльністю“ (спеціяльність „Ме
М
неджмент зовнішньоекономічної діяльности“), і викладачі кафедри зовнішньоекономічної та митної
діяльности на чолі з її завідувачем Ольгою Мельник 30 жовтня відвідали Міжнародний аеропорт „Львів“
ім. Данила Галицького — найбільший у Західній Україні. Після екскурсії студенти групи МЗДм-12 діляться
враженнями

Олена Перелигіна: „З погляду фахівця
і подорожувальника“.
Зібравшись у холі аеропорту, ми з цікавістю розглядали приміщення, ділилися
першими враженнями і з нетерпінням
очікували початку екскурсії. Рівно
о 10-й підійшли наші „екскурсоводи“ —
начальник відділу організації митного
контролю Львівської митниці Андрій
Тодощук, заступник начальника митного посту „Львів-аеропорт“ Володимир
Кордоба та менеджер з маркетингу
аеропорту Галина Винарчик. Спочатку
загалом розповіли про роботу аеропорту, новий термінал. Вразила кількість
актуальних напрямків польотів за кордон і обсяг пасажиропотоку за період
існування нового терміналу. Наші екскурсоводи не дозволяли нам нудьгувати. А от справжніми пасажирами ми
відчули себе під час особистого огляду,
його за допомогою металошукача
і рентген-сканера проводить працівник
служби безпеки аеропорту. У багажному відділенні ми захоплено розглядали
транспортери для багажу, слухали про
процедуру його догляду та перевірки,
цікаві історії про загублені вантажі. Думаю, як для майбутніх фахівців у сфері
ЗЕД і водночас як для звичайних подорожувальників, для кожного цінна
інформація про порядок отримання
втраченого багажу чи компенсації за
нього.
Юлія Даць: „Нове обладнання, при
вітний персонал“.
Я живу біля аеропорту, у дитинстві
часто ходила дивитися на літаки. З того
часу аеропорт дуже змінився… Він
вразив мене сучасним обладнанням,
новий термінал — масштабом, персонал — привітністю. Ми пройшли всі
необхідні при перельоті етапи митного
контролю. Для мене найцікавішою
була процедура перевірки багажу.
Юрій Сурмай: „Цікава і корисна інформація“.
30 жовтня, 9:55. Тепло, чисто, затишно. Так зустрів нас аеропорт „Львів“.
Після загального ознайомлення ми
відвідали багажне відділення, зони
митного і паспортного контролю, залу
очікування. Всі особливо зацікавилися
магазином Duty Free, але, на жаль,

Світлина Ірини Шутки

Ближче до неба

скористатися ним не змогли — це
дозволено тільки пасажирам. Крізь
широкі, високі, а найголовніше чисті
вікна ми побачили злітно-посадкову
смугу, яка вражає своїми розмірами —
3305 м! Завдяки екскурсії ми дізналися
багато корисного про митний контроль
в аеропорті!
Роксолана Корчинська: „Митниця —
обличчя держави“.
Новий термінал аеропорту урочисто
відкрили 12 квітня цьогоріч. На першому поверсі розміщені зали очікування
і реєстрації пасажирів, приміщення для догляду багажу; на другому
й третьому — митний, прикордонний
контроль і контроль для гарантування
авіяційної безпеки. Функціонує VIPзала, Duty Free. Аеропорт працює з багатьма авіялініями Европи, ведуться
переговори і щодо трансатлантичних
перельотів. Я пишаюся, що у моєму
місті є справжній европейський аеропорт. Як сказав Володимир Кордоба:
„Митниця — обличчя держави. Від нас
залежить, як думатимуть про Україну
іноземці, тому ми докладаємо всіх
зусиль, щоб дібрати кваліфіковані,
досвідчені, толерантні кадри“.
Вікторія Мисик: „Особливості перевірки багажу“.
Після оновлення аеропорт „Львів“
відповідає евростандартам: просторі

приміщення, широкі дзеркальні вікна, нове обладнання для контролю
пасажиро- та вантажопотоків. Під час
екскурсії нас зокрема ознайомили
з правилами перевірки багажу на
наявність заборонених речей (вогнепальної зброї, колючо-ріжучих предметів, наркотичних речовин та ин.),
перевірки дозвільних документів на
перевезення коштовностей, валюти,
старовинних речей.
Христина Кабан: „Вражають масштаби“.
Насамперед вражають масштаби
аеропорту. На першому поверсі —
зручні крісла, величезні табла, стрічки
для багажу. Як розповіли працівники
митної служби, інспектор, який здійснює контроль багажу, має 8 секунд,
щоб прийняти рішення, чи є там небезпечні предмети. Якщо виникають
підозри, його перевіряють ще раз.
Щоб безпосередньо оглянути багаж,
за допомогою гучномовця викликають
його власника. Нам також розповіли
про особливості пропуску пасажирів:
„червоний“ коридор для тих, хто
перевозить предмети, які необхідно
задекларувати; а от пасажирів „зеленого“ перевіряють вибірково. Без
сумніву, аеропорт робить наше місто
привабливішим!
Підготувала Ірина ШУТКА
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молода наука
клоподібні сполуки, утворені з сульфідів, селенідів та телуридів різних елементів — це халькогенідне скло.
Стільки
Великий клас цих матеріялів відкрито давно, але їхні напівпровідникові властивості відомі науковцям
пів століття. Відтоді почалися дослідження у різних країнах. „Але халькогеніди й досі — матеріяли
дуже перспективні“, — стверджує молодший науковий співробітник лабораторії фізики оксидних кристалів
науково-дослідного центру „Кристал“ кафедри напівпровідникової електроніки Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки Михайло Шпотюк

Скло не лише прозоре,
а й „інформаційне“ та лікувальне
— Михайле, то що ж воно
таке — халькогенідне
скло?
— Це склоподібні аморфні
напівпровідники. Таке поєднання властивостей унікальне, бо зазвичай напівпровідниками є кристали,
а не аморфні тіла. Через
широкий діяпазон прозорости цього скла в інфрачервоній області спектру
воно затребуване в оптичній галузі. Основними сферами його застосування
є оптоелектроніка та фотоніка, де використовується
у формі оптоволокна, адже
може передавати інформацію. Тому на його основі виготовлені оптичні елементи
в камерах нічного бачення,
радіолокації, військовій
авіяції. Халькогенідне скло
має оптичну та електричну
пам’ять, тому воно присутнє в DVD-дисках. Крім цього, його чималий діяпазон
пропускання в ІЧ-області
спектру дуже важливий
в місії „Дарвін“. У проєкті
Европейського космічного
аґентства, який передбачає
постійне спостереження екзопланет та пошуку життя
на них, таке скло використовують в ІЧ-телескопах, виведених у космос.
— Чого саме стосуються
Твої наукові дослідження?
— Так чи инакше, але зав
жди йдеться про халькогенідне скло. Мене цікавлять
різні ефекти в цих матеріялах і аспекти їхнього застосування. Власне ці підтеми — в основі проєктів,
які виконую в межах грантів для молодих науковців
від Львівської політехніки та Президента. Наразі

досліджую часову стабільність халькогенів. Загальна властивість аморфних
матеріялів — схильність
до природного фізичного старіння. Тому перш,
ніж використовувати його
в наднадійних пристроях,
потрібно дослідити процеси старіння та передбачити, як параметри скла
змінюватимуться з часом.
Дослідження аспектів фізичного старіння в певному складі халькогенідного
скла і можливість усунути або стабілізувати цей
ефект за рахунок зовнішніх
впливів (температури, фотоопромінення, високоенергетичного радіаційного
випромінювання, зокрема,
гамма-опромінення) якраз
фінансує грант Президента.
— Наскільки дорогі ці досліди?
— Ні в Політехніці, ні у
Львові не синтезують потрібних для моїх досліджень матеріялів цього
класу. В Україні є невеликі
лабораторії в Ужгороді та

Києві, де їх виготовляють
малими партіями для своїх
потреб. Створення власної
лабораторії для синтезу
халькогенідного скла потребує великого капіталу, тож
для нас синтезують зразки
молдовський Інститут прикладної фізики в Кишиневі
та московський Інститут
органічної і неорганічної
хімії. Мусимо визнати, що
й більшість обладнання для
проведення дослідів також
не наше. Щоб провести відповідні експерименти, мусимо їздити у відрядження
за кордон. Працюємо над
дослідженнями в наукових
центрах Польщі, Німеччини, США, Франції. На щастя,
вони нас визнають гідними довіри й співпрацюють
нарівні.
— Цьогорічні гранти —
мабуть, не перші капіталовкладення у Твої наукові
ідеї?
— У 2011 році я отримав
премію як кращий моло-

можливість працювати там
на унікальному обладнанні, проводячи дослідження
методом високороздільної
рентґенівської фотоелектронної спектроскопії.
— Про наукові плани говорити готовий?
— Так. У межах досліджень
халькогенідного скла маю
намір невдовзі взятися за
дослідження його протиракової дії, пов’язаної зі вмістом миш’яку в його складі.
Миш’як, як відомо, є сильною отрутою. Але вчені
виявили, що миш’якові
сполуки вбивають ракові
клітини швидше, ніж здорові. У Китаї давно відоме
реальґарове вино. Реальґар — миш’яковмісний
мінерал класу сульфідів.
У чистому вигляді — отрута,
але у формі винної суспензії
застосовується у китайській
народній медицині як ліки
для профілактики раку
і малокрів’я. Як сувенір його
можна придбати там і сьо-

„У межах досліджень халькогенідного
скла маю намір невдовзі взятися за
дослідження його протиракової дії.“
дий науковець свого інституту. Ще студентом їздив у Німеччину в межах
стипендіяльної програми
ДААД імени Леонарда Ейлера. У 2008 році — 4 місяці проходив стажування
в Ліхайському університеті
(Бетлехем, США) в межах
гранту від Міжнародного
матеріялознавчого інституту нової функціональности скла. Тішуся, що мав

годні. Ми маємо з колегами ідеї та зв’язки з групами
науковців, які виготовляють
протиракові препарати.
Завдання — вивчити вплив
дисперсности матеріялу на
антиканцерну дію і знайти
спосіб доправити його до
хворих клітин, не пошкодивши здорові.
Спілкувалась
Анна ГЕРИЧ
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профорієнтири
потреби ринку праці і „правила“ ефективного пошуку роботи говоримо з керівником відділу працевлашту
Провання
та зв’язків з виробництвом Львівської політехніки Олегом Логушем
Потрібні добрі фахові знання
і ще дещо важливе

У моді і класичне,
і модерне
— Що запропонував відвідувачам цьогорічний ХХІ
Ярмарок кар’єри?
— Як і раніше, цьогоріч
ми об’єднали в одному
заході День професійної
орієнтації, тобто день відкритих дверей в освітніх
закладах Львова, і Ярмарок кар’єри. Ця акція відбувається в центрі Львова,
в Палаці мистецтв, тож ми
завжди орієнтуємося на
широке коло відвідувачів. Учні, ознайомившись
із закладами освіти і роботодавцями, починають
міркувати, які виш і спеціяльність обрати, яка професія є перспективна.
У Ярмарку кар’єри цьогоріч взяло участь понад
70 компаній, запропонували понад тисячу вакансій.
Ярмарок кар’єри — це середовище, де виші можуть
позмагатися за кращих абітурієнтів, підприємства —
за кращих випускників,
а студенти — знайти роботу. В такій конкурентній
боротьбі молода людина
й повинна виборювати
місце під сонцем. Вона має
розуміти, що потрапити
в серйозну компанію не
так просто. Наприклад ,
компанії, що мають вакансії з дуже високою оплатою праці і перспективою
кар’єрного росту, відповідно висувають до претендентів і високі вимоги.
І шукатимуть доти, доки не
знайдуть гідного кандидата. Скажімо, в агрохолдингу
„Мрія“ процедура відбору
передбачає п’ять етапів:
резюме, одна співбесіда,
друга і т. д. Важливо, щоб
студенти були готові до
цього.

— А кого саме нині потребує ринок праці? На ХХ
Ярмарку, пригадую, акцентували на ІТ-фахівцях.
— Так, це затребувана категорія. І цей акцент по
в’язаний із державною
програмою підтримки підприємств, які працюють
у галузі ІТ; програма спрямована на наближення
змісту навчання у вишах до
вимог роботодавців. У межах виконання цієї програми
Центр зайнятости, Львівська політехніка і ЛНУ ім.
І. Франка підписали відповідний меморандум про
співпрацю. Значний відсоток актуальних вакансій
стосується різного роду
торгівлі. І, звичайно, інженерні працівники: як вічно
заслуховуються класичною
музикою, так завжди були,
є і будуть затребувані класичні спеціяльності в таких
галузях, як механіка, енергетика, електроніка, будівництво, архітектура.

Готувати сани
заздалегідь
— Які вимоги роботодавців до потенційних працівників?
— Насамперед треба ска
зати, що є різні праце
давці. Десь половина

мисл ить ще категоріями
„совка“: обов’язково чоловіча стать, віком не більше
25-ти і водночас із 30-річним стажем, щоб людина
мало хотіла і багато робила, нічого не вимагала
і не створювала керівництву зайвих проблем. Але
є також підприємства, які
шукають ініціятивних, розумних, активних людей.
Більше того, вони вкладають гроші в їхнє навчання, бо розуміють: університет дає базову освіту,
а от практичних нюансів
роботи можуть навчити
тільки вони. Наприклад,
SoftServe, GlobalLogic у
Політехніці відкривають
спеціяльні класи і проводять навчальні цикли для
студентів. А на роботу, до
речі, потім беруть лише
частину (приблизно половину), тобто найкращих
серед найкращих, решта ж
отримує відповідні сертифікати про навчання.
Безумовно, добрі фахові знання — обов’язкова
умова успішного працевлаштування. Але нині цього
зовсім недостатньо. Звичайно, потрібне знання
іноземних мов, бажано
кількох, і, безумовно, рідної. Крім цього, в людини
має бути потужний життєвий потенціял. Якщо моє
покоління виросло в часи,
коли ініціятива каралася, то тепер вона, зазвичай, винагороджується,
і саме ініціятивні люди
досягають професійного
успіху. Хто чекатиме, що
йому все подадуть і за руку
проведуть, куди треба,
дочекається хіба… обліку в центрі зайнятости.
Власне, щоб таких людей
було якнайменше і щоб
студенти задумувались про

майбутню роботу якнайраніше, ми спільно з Центром
зайнятости й проводимо
профілактичну, випереджувальну роботу. Але ми
можемо лише підказати, зорієнтувати, а далі —
все залежить від самої
людини. Важливо, щоб
студенти діяли — нехай
це навіть буде шлях проб
і помилок, нехай не все
вдасться одразу, та в будьякому разі так вони вчаться
самостійно вирішувати,
здобувають досвід, бодай
у проходженні співбесід.
Практика, стажування, тим
часова робота, участь у
різних акціях, конкурсах
формують впевнену в собі,
вільну людину, яка потім
осмислено і відповідально підходить до роботи
і спроможна робити добру
кар’єру.
— А коли студентові варто починати думати про
роботу?
— На жаль, у нас є така погана звичка — відкладати:
хворієш, але до лікаря не
йдеш, доки не зляжеш. Так
і з роботою: якщо людина
планує шукати роботу після закінчення вишу — це
все одно, що лікуватися
після смерти. Про перше
робоче місце треба думати заздалегідь — в кінці
базового чи на початку
фахового рівня підготовки,
тобто на третьому-п’ятому
курсах. Ті студенти, які так
роблять, закінчивши виш,
не мають жодних проблем
із працевлаштуванням.
Крім того, це дозволяє їм
спокійніше, впевненіше
дивитися на їхнє життя
і майбутнє.
Спілкувалась
Ірина ШУТКА
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до дня української писемности і мови

Творча робітня Ірини Фаріон

З

устрічаючись із політехніками на Тижні книги,
знаний філолог, доцент
кафедри української мови
ІГСН Львівської політехніки, депутат Львівської
обласної ради, а тепер
уже — народний депутат
Ірина Фаріон поділилася
секретами народження
перших студентських плакатів і своїх книжок. Подаємо її виступ у скороченому
варіянті.

Принцип айкідо
У житті треба навчитися діяти за принципом
айкідо: вміти негативну
енергію перетворювати на
позитивну, з мінуса робити
плюс. Ми не маємо права
на песимізм, бо розуміємо, що сильні особистості
стають собою не завдяки,
а всупереч чомусь. І коли
Господь бачить, як людина
правдиво йде по вертикалі
життя, він обов’язково посилає їй ангелів, які тримають
її за руку. Думаю, що кожен
із нас відчуває, коли ним
керує Її величність Істина.
До неї є дуже багато шляхів,
і всі вони різні.
Тож повертаюся до прин
ципу айкідо, коли мінус
треба повернути в плюс.
Це називається мудрістю,
вмінням почути Бога, почистити себе. Інакше немає
сенсу жити в цьому світі.
Пригадуєте, у Шевченка:
„Ми восени такі похожі хоч
крапельку на образ Божий“?
Ліну Костенко навіть нема
сенсу цитувати: її циклом
про осінь можна просто
впиватися.
Перша добірка плакатів називалася „Мова —
мого життя основа“, друга — „Я на сторожі коло
їх поставлю Слово“, третя
називалася так, як і моя
книжка, „Мова — краса
і сила“. Ці плакати ми подаруємо кожній школі Львова
і Львівщини. Хочу відзна-

чити, що „Добірка…“ вже
давно мандрує Україною
і спонукає молодих людей
творити у подібному контексті, вчить, що синтез
словесного, візуального
може дати цікаву модель
мовного світогляду. Ці роботи є у США (в Нью-Йорку,
Чикаго), в Австралії, Канаді.

З чого це все
почалося
З печалі, звичайно, адже
з печалі народжуються дуже
радісні речі. Їхала я маршруткою 1998 року, а в салоні
грала російська музика. Підійшла до водія і попросила
його вимкнути її. У відповідь
почула лайку. Вийшовши
з маршрутки, зайшла в студентську авдиторію, де мала
першу лекцію зі студентамиархітекторами. Ще будучи
у дуже збудженому настрої,
запитала їх, що за музика
грає у львівських маршрутках. Вони мені кажуть, що
її транслює „Наше радіо“.
Ось так через займенник
„наше“ північні сусіди психологічно впливають на
нашу свідомість, прагнуть,
щоб ми чуже трактували, як
своє, і не бачили різниці між
українським і московським.
„Вам це подобається?“ —
запитала відсторонено.
Вони відповіли, що ні. Це
було 4 вересня, попереду —
9 листопада — День української мови і писемности.
Я попросила студентів пе-

редати через малюнок, як
вони бачать цю проблему,
заодно й зробити своєрідний подарунок рідній мові.
Коли ж 9 листопада вони
принесли свої малюнки,
я була шокована тим, як
креативно вони відтворили мій настрій на папері.
Федір Василенко, викладач
Інституту архітектури, запропонував організувати
виставку плакатів у 226-ій
авдиторії головного корпусу. Спільними силами ми
її організували під гаслом
„Передаймо нащадкам наш
скарб — рідну мову“. Відтоді
ця виставка — традиційна.
Потім до нас долучилися
нові студенти, Наукове товариство ім. Тараса Шевченка,
університетська „Просвіта“
та ин.. І так воно собі ішло
вже незалежно від мене.
Згодом архітекторів і дизайнерів ставало більше, їм
було складніше знаходити
свій образ, та й кількість
не завжди дає якість. Тож
виставляли лише особливі
роботи.

Мова — краса
і сила
Історія книжки „Мова —
краса і сила: суспільнокреативна роль української мови в XI — середині
XIX ст.“ почалася з того, що
у Політехніці почали готувати студентів напряму
„Прикладна лінґвістика“.
Одного разу зайшла в студентську авдиторію, де
читала курс „Вступ до мовознавства“, у дуже поганому настрої. Спонтанно
виникла ідея саму себе
потішити. Кажу їм: „Хочете,
підемо в магазин? (всі були
дуже здивовані: 120 осіб запрошують до магазину вже
з першої лекції). Підемо
в лінґво-шоп, у крамницю,
де продають мови. Уявіть
собі, що на поличках лежить понад 6800 мов (так
свідчить статистика), а ви

як бідні студенти можете
купити тільки одну мову. За
яким принципом будете її
обирати?“. Попросила мотивацію покупки викласти
на папері. Коли зібрала
відповіді, то знову була
шокована: понад 64 відсотки студентів обрали
англійську мову. Тоді ж подібне питання запропонувала архітекторам. І о диво:
78 відсотків архітекторів
і дизайнерів обрали рідну
мову! З сумом констатувала: прикладні лінґвісти,
які мають нести суспільству усвідомлення рідної
(державної) мови і розвінчувати міф, що вона є засобом комунікації, обрали
мову за престижем. Саме
тоді виникла ідея написати книжку про престижність латинської, грецької, церковнослов’янської,
французької, німецької,
польської, російської мов.
Зібрала багато матеріялу
і нарешті дійшла до її величности своєї, української.
Зрозуміла, що в книжку,
я к у с о б і з а дум а л а , н е
вміщаються нові думки
про мову. Так виник блокнотний варіянт стосовно
того, що основна функція
мови — не інструментальна чи комунікативна. Одна
з основних базових функцій
мови — креативна — виписана в Біблії. Тож вирішила
простежити ходу нашої
мови з XI до XIX ст., показати її траєкторію в різних
системах координат, але
в дуже спружиненому варіянті. Вже маю готовий
матеріял зі серйозною фактологічною базою статусу
руської мови XIV – XVII століть. Відтак і змінила тему
докторської дисертації,
перейшовши в історичну
соціолінґвістику. Тож нова
книжка також народилася
з певного негативу.
Думки занотувала
Катерина ГРЕЧИН
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пам’яті листопадового чину

ЗУНР — крок до будівництва
Української держави
Керівники міста та области поклали квіти до Меморіялу воїнам
Української Галицької Армії та могили
Президента Національної Ради ЗУНР
Євгена Петрушевича на Личаківському
кладовищі, вшанували пам’ять Українських січових стрільців покладанням
квітів до Меморіялу УСС на Янівському
цвинтарі.
Крім того, цього дня на фасаді
будинку Львівської обласної ради,
де 94 роки тому австрійське намісництво Галичини передало владу
Українській національній раді ЗУНР,
урочисто відкрили пам’ятну таблицю.
Її автор — четвертокурсник Львів
ського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва
імени Івана Труша Руслан Боруцький.
В урочистості взяли участь голова
ЛОДА Михайло Костюк та перший
заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій. В. о. директора Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України Микола Литвин зазначив, що з першого
листопада 1918 року розпочалось

Світлина Наталії Павлишин

→ Закінчення. Початок на 3 с.

будівництво Української держави на
західних теренах.
Завершилися святкування кількатисячною урочистою ходою викладачів і студентів Львівського
національного університету ім. Івана
Франка та Львівського державного

університету фізичної культури до
Янівського цвинтаря, де відбулося
урочисте віче, присвячене пам’яті
героїв Листопадового чину.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Почесні нагороди вручили нащадкам

У

межах святкування 94ої річниці Листопадового
зриву відбулося нагородження
Залізним Пластовим Хрестом
(посмертно) колишніх пластунів — стрільців Української
Галицької Армії.

На площі Ринок у Львові
у День Листопадового чину від
імени Конференції українських
пластових організацій почесні
відзнаки за заслуги у національно-визвольній боротьбі
в утвердженні Української держави
вручили нащадкам полковника Дмитра
Вітовського та инших героїв.
На цю урочисту подію від нашої
родини прийшли мій батько та я з чоловіком і сином, бо серед нагороджених були брати мого дідуся — Володимир та Омелян Петріни. Вони, як
і всі п’ятеро дітей народного учителя
Антона Петріни, навчалися в Стрий-

ській гімназії та виховувалися
у Пласті, і кожен з них вклав
свою часточку в український
національно-визвольний рух.
Омелян був найстарший із
братів. Його взяли до австрійської армії з восьмого гімназійного класу, звідки він разом зі
своїм вуйком Михайлом Бобаничем перейшов до Української
Галицької Армії. У 1918 році
Омелян у чині підхорунжого
воював в Окремій пластунської
сотні у Стрию. У 1920 р. обидва
загинули на Вінниччині.
Володимир пішов до австрійської
армії з шостого гімназійного класу.
З того часу не було ніякої вістки про
нього. Говорили, що відділ, в якому він
служив, порубали „котовці“.
І ось сьогодні, після стількох десятиліть заборон, до нас повертається
героїчна українська історія завдяки
невтомним дослідникам, які відшуку-

[•]

Омелян Петріна,
1899 р. н.

[•]

Володимир
Петріна, 1903 р. н.

ють документи, збирають спогади
і повертають народові імена героїв.
Перед очима наших дітей, усієї молоді
у славі й пошані оживають старі фотографії з родинного альбому.
Романа ПЕТРІНА,
доцент кафедри біологічно
активних сполук, фармації
та біотехнології ІХХТ
Львівської політехніки
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з архіву пам’яти

„Ми зродились із крови народу“
Микола Мишко
(гулагівський № 740)
Миколі Мишкові не
було й двадцяти, коли
він вступив в українське підпілля. За спиною залишились початкова школа в рідному селі Святкова Мала
(повіт Ясло на Лемківщині), семирічка у Святковій Великій,
учительська семінарія в Криниці. Заочно
навчався у Технічно-господарському інституті в Подєбрадах (Чехословаччина)
і вчителював у селі Новиця Перегінського району Івано-Франківської (тоді
Станіславської) области.
Його батько, унтерофіцер австрійської
армії, пізніше січовий стрілець, у своїй
хаті давав притулок членам підпілля.
Внаслідок провокації у 1947 році Миколу
разом із дружиною Василя Андрусяка
(полковника УПА „Різуна“-„Ґрегота“) Євгенією і їхнім сином заарештували.
За участь у національно-визвольній
боротьбі молодого підпільника засудили на 10 літ. Сидів у тюрмі № 1 Станіслава, в тюрмі на Лонцького у Львові,
відбував покарання в гулагах Північного
Уралу, Казахстану, у Воркуті, після страйків — у штрафних таборах „Сарань“,
„Кебасжук“, на шахтах №№ 3, 11, 62, на
будівництві ТЕЦ-2, потім — заслання під
недремним оком комендатури міста
Воркути, де кожних 15 днів мусив відмічатися. Гулагівський № 740.
У 1956 р. повернувся в Україну. Проживав у Самборі Львівської области,
працював слюсарем, бо иншої роботи
націоналістові не довіряли. Однак ніколи не шкодував, що пов’язав свою
долю з УПА, не опускав рук у найважчі
хвилини, до останніх днів життя був
оптимістом і мав почуття гумору.

Бойові друзі і подруги
Семінарист Орест Грабик
воював у І Дивізії УНА
і потрапив у полон. Після
втечі навчався в Баварії,
потім виїхав до США.
У Ліґайтоні був членом
управи та головою станиці дивізійників. У 1991 р.
приїжджав в Україну. Побував у Києві.
Став членом Спілки офіцерів України.
Помер 17 жовтня 1993 р. у Філядельфії.
Початок у числах 31, 32

У І Дивізії УНА був старшиною колишній семінарист Домашовець (на жаль, не
запам’яталося ім’я). Йому теж тоді пощастило вижити й еміґрувати з України.
В Італії він зорганізував мандоліновий
оркестр.
Менше відомостей збереглося про
безстрашних і мужніх дівчат — вихованок Української учительської семінарії,
які за любов до рідного краю та зв’язок
з українським підпіллям перейшли
всі дев’ять кіл пекла
(а декотрі, як от Софія
Пішинська, прийняли
геройську смерть), та не
зрадили друзів, не покаялися. Відбули каторгу і заслання у радянських таборах Стефанія
Федчак (амністована
1952 року), Марія Кулянда (Казахстан,
1945 – 1948 рр.), Марія Зубенко (засуджена на 10 літ тюрми і 5 — у режимних
таборах, звільнена у 1956 р.).
А ті, котрих чудом обминула радянська червона мітла, відбули згодом ув’язнення у польських катівнях.
Відважна підпільниця Іванна Тимоч
ко (псевдо „Христя“) у 1947 р. була
в’язнем концтабору „Авшвіц“ у Явожно та, на щастя, вижила й еміґрувала
за океан, де захистила маґістерську
працю.
Заарештована польською комуністичною владою у 1947 р. і відбула примусову працю в Явожно Марія Сиглова.
Разом із батьками була заарештована
й ув’язнена в цьому страшному таборі
Анна Міхневич. Там померли її батько
Йосиф і старший брат Семен. Дівчина
вижила, вийшла заміж за Омеляна Соколича — сотника УПА, закінчила торговельну школу, працювала бухгалтером
у м. Ґлоґув (Польща).
В’язнями концтабору „Авшвіц“ були
також колишні студенти криницької семінарії Текля Шипчик,
Олександр Бішко та
парох села Криниця (катехит семінарії
у 1941 – 1942 рр., потім
препозит Перемиської капітули) о. Степан Дзюбина (помер
у 2004 р.), в’язнем „Освєнціма“ — лікар
Іван Смолинський.
З перших уст записав О. Самовидець
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде.
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наш календар
8 листопада — великомученика
Дмитрія.
9 листопада — День української
писемности та мови (вшанування
пам’яти преподобного Нестора
Літописця).

Пам’ятні дати
8.11.1891 — народився Олесь Досвітній, український письменник
і громадський діяч.
9.11.1794 — помер Григорій Сковорода, видатний український
філософ, письменник.
9.11.1872 — народився Богдан
Лепкий, український прозаїк і поет,
автор тетралогії „Мазепа“.
9.11.1918 — створено Державний
Секретаріят ЗУНР.
9.11.1976 — створено на чолі з Миколою Руденком Українську групу
сприяння виконанню Гельсінських
угод.
10.11.1708 — російські війська Петра I зруйнували Батурин (столицю
України часів гетьмана Мазепи),
вирізавши всіх його мешканців.
10.11.1759 — народився Фрідріх
Шіллер, німецький драматург, поет
та історик.
10.11.1764 — маніфест Катерини II про скасування Гетьманщини
в Україні та усунення з гетьманства
Кирила Розумовського.
10.11.1838 — помер український
письменник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов,
український поет-байкар.
12.11.1840 — народився Рене Франсуа Оґюст Роден, геніяльний французький скульптор.
12.11.1929 — народився Зіновій
Красівський, український поет
і громадський діяч.
12.11.1967 — у Нью-Йорку розпочав
роботу Перший світовий конґрес
вільних українців.
13.11.1793 — помер український
письменник, освітній i церковний
дiяч, професор Києво-Могилянської академії Iгнатiй Максимович.
13.11.1803 — у підземній в’язниці на
Соловках помер останній кошовий
Запорізької Січі Петро Калнишевський.
13.11.1889 — народився Остап
Вишня, талановитий український
сатирик і гуморист.
13.11.1905 — народився Ніл Хасевич,
український художник.
13.11.1922 — Бі-Бі-Сі розпочала свої
радіопрограми.
13.11.1923 — помер Іван Липа, український письменник i громадський
дiяч.
14.11.1716 — помер Ґотфрід Вільгельм Лейбніц, німецький учений,
математик і філософ.
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сторінки історії

коротко

Світлина Наталії Павлишин

За Україну боролися
не лише українці

Н

езважаючи на холод за вікном,
для галичан початок листопада
асоціюється з гарячими подіями. Зокрема 1 листопада 1918 року Львів
став ареною боїв. Ці події досі до
кінця не вивчені, а їх героїв зазвичай
не згадують. Книга журналіста, дослідника, історика Олега Стецишина
„Ландскнехти Галицької армії“, презентація якої відбувалася саме 1 листопада, повертає велику частину цієї
історії, яка містить відомості про майже шістсот офіцерів та підстаршин
Української галицької армії.

— Ця праця дає можливість відкрити ще одну сторінку української
національно-визвольної боротьби.
Книга „Ландскнехти Галицької армії“ представляє українську історію
під дуже нетрадиційним ракурсом.
Адже той факт, що в лавах української
армії воювали солдати різних національностей, які прийняли серцем
українську справу, проливали за неї
кров і ризикували життям, демонструє наскільки сильним і добре
організованим було тоді українське
військо, — розповів історик Львівського національного університету
ім. І. Франка Андрій Козицький. —
Надзвичайно важливо, що ця книжка
з’явилася зараз, коли в державі триває війна пам’яти: впродовж останніх
двох років наш уряд воює з пам’яттю.
З гаслами „не дамо переписати історію“ з підручників вилучають цілі
розділи нашої історії.

Автор понад три роки досліджував
і вперше в історіографії систематизував
біографічні дані офіцерів неукраїнської
національності, котрі служили в Українській Галицькій Армії.
— Досі вважали, що загалом офіцерів-чужинців в УГА було кілька десятків, аналіз архівних документів та
спогадів свідчить, що на захист ЗУНР
стало значно більше европейських
солдатів. Хтось із них пішов до галицького війська добровільно, за покликом
серця. Инші зголосилися „на роботу“,
бо за чотири роки Першої світової
звикли до військових буднів. Були,
очевидно, й такі, які пішли захищати
ЗУНР, а потім і УНР — із примусу, безнадії чи просто з авантюрних міркувань, — наголосив під час презентації
автор видання.
Цікаві розповіді про життя та долю
іноземних вояків УГА доповнюють
унікальні документи, більше сотні рідкісних фото, здебільшого з приватних
архівів, значна частина котрих раніше
не публікувалася в Україні.
На презентації виступив і директор
Центру дослідження юдаїки і благодійної організації „Єврейське відродження“ Мейлах Шейхет, який є членом
наглядової ради Національного музею
„Тюрма на Лонцького“.
Організували захід Центр досліджень визвольного руху, Мистецька
аґенція „Наш формат“, видавництво
„Часопис“ та книгарня „Є“.
Наталія ПАВЛИШИН

Історики та мистці під час урочис
тостей з нагоди відзначення 94-ої
річниці утворення ЗУНР в концертній
залі Львівської обласної філармонії
отримали нагороди від Львівської
обласної ради. Подяку облради отримав в. о. директора Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України Микола Литвин та молодший
науковий співробітник Інституту,
директор Центру незалежних історичних студій Михайло Романюк,
директор Львівського державного
коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша Василь
Откович, головний дириґент Львівської опери Михайло Дутчак. Чимало
відомих львів’ян отримали грамоти
облради, серед них — доцент
кафедри реставрації та реконструкції
архітектурних комплексів Львівської
політехніки Юрій Дубик.
Голова Львівської обласної ради Олег
Панькевич 1 листопада долучився до
акції „Запали свічку на Закерзонні“
у Польщі. У поминальних заходах також взяли участь голова Об’єднання
товариств депортованих українців
„Закерзоння“ Володимир Середа,
депутати Львівської облради.
1 листопада стартував конкурс на
укових і науково-популярних робіт
„Історія, яка нас об’єднує…“. Він
відбувається у межах реалізації
основних заходів Програми розвитку української мови, української
культури та історичної свідомости
громадян України у Львівській області на 2012 – 2014 роки. На конкурс
прийматимуть роботи про незвичайні
долі репресованих енкаведистами
та гестапівцями 1939 – 1946 рр.,
депортованих 1940 та 1946 рр., розстріляних наприкінці червня 1941 р.,
учасників визвольних рухів та ин.
Обов’язкова вимога до дослідження — залучення нових джерел:
малодосліджених архівних зборів,
приватних архівів та усної історії.
В Українській греко-католицькій церкві
2 листопада розпочався новий про
єкт для молоді „Духовні вікенди“.
Участь у вікендах можуть брати
молоді люди з усіх деканатів Львівської Архиєпархії УГКЦ. Захід має
невимушений формат — молитва
та спілкування з духовними особами.
3 листопада участь у „Духовному
вікенді“ взяв владика Венедикт.
За матеріялами інформаґенцій
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цікаво, що…
єдиний документ, який засвідчує студентський статус у 120 країнах світу. Це міжнародне студентське
Істаснує
посвідчення ISIC. Щороку власниками карток стають більш ніж 4,5 мільйона молодих осіб, але лише близько
з них — львівські політехніки

Бери „студентський“ і… мандруй
дешевше!
Коло
можливостей
Асоціяція міжнародного
студентського посвідчення
ISIC (International Student
Identify Card) з 1956 року
є однією з п’яти структур
у складі Міжнародної конфедерації студентського
туризму ISTC, створеної за
ініціятиви ЮНЕСКО. Таким
чином, міжнародна спільнота визнає за молоддю
велику силу в руйнуванні
стереотипів і створенні взаєморозуміння між націями.
Достовірність документа
забезпечують нанесені на
нього особисті дані (прізвище, ім’я, дата народження,
фотографія, підпис, індивідуальний номер). Термін
дії карти — лише 16 місяців:
асоціяція старається контро
лювати, чи студент зберіг свій соціяльний статус,
чи, скажімо, відрахований
з вишу з якихось причин.
ISIC гарантує власнику
доступ до національної
і міжнародної студентської
дисконтної системи, що
передбачає знижки від 5 до
100% в автобусних, залізничних та авіякасах, міському
транспорті, готелях, хосте-

ціяльний страховий поліс,
дещо дешевший від традиційних; доступ до міжнародної безкоштовної екстреної
телефонної інформаційної
служби „Help Line“, куди
можна звернутися у разі виникнення юридичних, медичних та инших проблем;
картку ISIC/Visa Electron, що
є одночасно студентським
квитком і кредиткою, а також послуги міжнародної
студентської системи комунікацій ISIConnect, яка
надає знижку до 70 % на
міжнародні телефонні переговори з будь-якої країни
світу тощо.

Як стати
власником
ISIC існує для студентів
і аспірантів денних та вечірніх відділень і учнів віком
від 12 років. Оформити документ можна в уповноважених офісах, які діють
у різних містах, або на інтернет-сторінці (isic. org. ua),
а отримати поштою. Львівськими ліцензованими установами є представництва
„АПОС України“ (студентські
та аспірантські профспілкові
організації Львівської по-

Про знижки для студентів з ІSIC
оголосили понад 70 різноманітних
львівських установ.
лах, медичних закладах,
магазинах, музеях, закладах
громадського харчування,
при відвідуванні спортивних
і культурних заходів, визнач
них культурних пам’яток
тощо. Загалом у світі діє майже 35 тисяч різних знижок.
Асоціяція пропонує студентам, що мають ISIC, спе-

літехніки, ЛНУ імени Івана
Франка, НЛТУ України, УАД)
та 5 комерційних установ.
Отримати посвідчення можете за кілька хвилин, принісши свою світлину розміром 3×4, документ, що
підтверджує статус студента,
паспорт або свідоцтво про
народження і 80 гривень.

Саме така офіційна вартість
ISIC в Україні.
— Асоціяція правозахисних організацій студентів (АПОС), яку ми
представляємо, оформляє
міжн ар одні студ ентс ькі
посвідчення в Україні вже
багато років. Картка ISIC,
хоч і передбачає знижк и
як в Европі, так і в Україні,
але зверт аю ться до нас
за нею переваж
но лише ті, хто
невдовзі планує
подорожувати за
кордоном. Відповідно, ажіотаж припадає на
кінець навчального року, адже
найчастіше студенти мандрують улітку. Решта
часу — відносне затишшя.
Протягом року посвідчення
ISIC отримують близько
100 студентів Політехніки.
Це мало, адже й ті, хто
його вже має, повинен
переробляти документ що
півтора року, бо ISIC діє
з 1 вересня до 31 грудня наступного року, — зазначає
голова Колегії та профкому
студентів і аспірантів Національного університету
„Львівська політехніка“
Богдан Поліщук.

Як є насправді
— В Україні міжнародне
студентське посвідчення
почали популяризувати нещодавно, хоч виробити його
можна було давно. Тому
знижок не багато, і вони
не завжди відчутні. Я маю
ISIC тільки 1 рік, але встигла
побувати з ним у США та Европі. У Польщі, наприклад,
з цим посвідченням вхід
до музеїв безкоштовний.
Є добра економія в кафе,

піцеріях, при купівлі квитків на культурні заходи.
А в Штатах я не отримала
жодних знижок, ISIC придався лише як посвідчення
особи, — розповідає голова
колегії та профб’юра студентів ІМФН Ольга Михайлів.
— Міжнародне студентське посвідчення, на жаль,
не дає права на знижки чи
безкоштовний проїзд у гро-

мадському транспорті чи
при купівлі квитків української залізниці, — акцентує
менеджер проєктів офіційного представництва ISIC
в Україні Юлія Черняк.
Про знижки для студентів з ІSIC оголосили понад
70 різноманітних львівських
установ: від деяких музеїв,
кафе і нічних клубів, магазинів одягу, салонів краси,
туристичних аґентств, кінотеатрів, аптек, готелів і хостелів
до курсів із вивчення іноземних мов та секцій бойового
гопака чи карате. Знижки
не на кожному кроці й про
них часом не знає навіть
сам персонал закладу, якщо
він працює недовго, але вибирати є з чого, і на зв’язок
представники ISIC в Україні
виходять охоче і з будь-ким.
Зокрема й на сторінках соціяльних мереж. Можна
легко виправити ситуацію,
поскаржившись на несумлінних „знижкодавців“.
Анна ГЕРИЧ
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поради та рекомендації

погляд спеціяліста

Як бути здоровим
у „хворобливий“ період

Ц

Міністерство охорони здоров’я
України розробило і розіслало у всі
обласні управління охорони здоров’я
рекомендації щодо можливого виникнення захворювань. Початок
хвилі захворювання на грип в Україні
передбачають у листопаді-грудні поточного року.
Окрім грипу, на нас чатують також і гострі вірусні захворювання.
За останній місяць серед студентства
Політехніки кількість простудних захворювань зросла майже у двічі. Так
за останні два дні минулого тижня
захворіло 45 осіб. Медики наголошують, що кількість хворих завжди
збільшується після вихідних днів.
Загалом, з 1 до 20 жовтня у Львівській політехніці на ГРВ захворіло
198 студентів.
Найбільшою проблемою, за
словами лікарів, є „переходжування
недуги на ногах“, тобто, коли хворий
не проходить належного лікування,
ігноруючи підвищену температуру
тіла та инші симптоми хвороби.

П

ерше знайомство зі студентською
поліклінікою в першокурсників
Політехніки відбувається під час проходження обов’язкового медогляду.
Протягом минулого тижня студенти „окупували“ медичний заклад,
щоб більше довідатися про свій стан
здоров’я.

Світлина Наталії Павлишин

ієї зими здоров’я українців випробовуватимуть на міцність
одразу три штами грипу. Прогнозують циркуляцію вірусів грипу
A (H3N2), нового штаму A (H3N2) Вікторія (361) 211, нового штаму вірусу
грипу B (Вісконсін) 1/2010, а також
ймовірне виникнення вірусу грипу
A (H1N1) Каліфорнія/2009.

погіршують свій стан. Буває, що
внаслідок цього з’являються явища інтоксикації — це надзвичайно
небезпечно. До того ж, це втрата
дорогоцінного часу, коли можна
вилікувати захворювання, не допустивши ускладнень.
Тож краще приділити своєму здо
ров’ю щодня трохи часу і загартувати
організм, щоб можна було протистояти будь-яким недугам. Лікарі
радять загартовуватися, повноцінно
харчуватися, збалансовуючи вживання вітамінів, їсти часник, цибулю,
імбир, багато свіжих овочів і фруктів,
зокрема лимон. Не починати свій
ранок із пиття кави та викурювання
цигарки, а зробити ранкову руханку,
смачно і здорово поснідати. Перед
сном обов’язково провітрювати
приміщення, а не жити в задимлених від цигаркового диму кімнатах,

Лікарі радять загартовуватися, повноцінно
харчуватися, їсти часник, цибулю, імбир, багато
свіжих овочів і фруктів. Не починати свій ранок
із пиття кави та викурювання цигарки.
— Кожен вірус може бути небезпечний, тому хворобу треба
виліковувати, вилежувати. Наприклад, навіть той грип, який начебто
проходить легко, якщо його не лікувати, може мати серйозні наслідки.
Найчастішими ускладненнями після
грипу є пневмонія, гостра ниркова
недостатність, менінгіт. Також треба
враховувати й те, що кожна людина
по-різному переносить гарячку, —
розповіла лікар Надія Середоха. —
Не менш небезпечним є і самолікування. Часто хворі вживають не
ті ліки, які потрібні, чим ще більше

Молодь хворіє
хронічно

як це буває у багатьох студентів.
Для стимуляції імунітету необхідне
також вживання спецій і прянощів.
Один із рецептів профілактики
захворювання: 2 – 3 гвоздики на
склянку окропу — запарювати дві
години і полоскати горло протягом
десяти днів.
Також від грипу можна щепитися.
Вакцинація, зроблена за 16 – 20 днів
до початку епідемії, є найефективніша. Найбільше її потребують ті, хто
постійно перебуває у багатолюдних
місцях. Вакцинувати чи ні, вирішує
лікар після огляду.

На основі медичного огляду ті
студенти, які мають хронічні захворювання, потрапляють на диспансерний
облік. Такі особи проходять медогляд,
як і всі решта, двічі на рік, але у періоди загострень їх обстежують додатково, за необхідности госпіталізують
у стаціонар (працює цілодобовий та
денний стаціонари), призначають
рецидивне лікування. Також молодь
із хронічними захворюваннями отримує путівки в санаторій-профілакторій
Львівської політехніки.
— Серед хронічних недуг політехніків на першому місці захворювання
органів дихання. Чимало студентів
мають серцево-судинні захворювання,
недуги шлунково-кишкового тракту,
неврологічні захворювання. Спостерігаються також ендокринологічні хвороби,
лор-патологія та проблеми з опорно-руховим апаратом, — розповіла завідувач
поліклінічного відділення 10-ї міської
лікарні Надія Середоха. — Якщо порівнювати з минулими роками, то зараз
помітно збільшилася кількість студентів
із хронічними захворюваннями.
Загалом, за словами лікаря, із кож
ним роком серед першокурсників
Пол ітехніки збільшується кількість
нездорової молоді. Медики вбачають
у цій сумній статистиці кілька причин,
серед яких чи не найважливіші — екологічний та соціяльний чинники.
— Яких результатів можна очіку
вати, якщо спостерігаємо, що діти
10 – 12 років курять, вживають алко
голь, а це має значний вплив на загальну картину здоров’я всієї нації.
Також зараз проблема з ВІЛ-інфіко
ван ими, із захворюваннями на ту
беркульоз. За останні два роки серед
першок урсників ВІЛ-інфікованих
нема. Є такі, що хворіли на туберкульоз, але пройшли лікування і мають
можливість відвідувати навчання, —
додала лікар.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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прем’єра

П

ерший український театр для дітей та юнацтва
продовжує розвивати напрям „Вечірньої сцени“ —
пропонує дорослому глядачеві осмислити найскладніші екзистенційні питання
спільно із Маленьким принцом у виставі „Повернення“.
Постановка за мотивами твору Антуана де СентЕкзюпері є другою частиною
своєрідного театрального
диптиху, першою частиною якого став „Оскар…“ за
Еріком-Емманюелем Шміттом. Режисер-„провокатор“
Олексій Кравчук про свою
інсценізацію каже, що вона
продовжує пошук висвітлення на сцені теми людини. „Оскар…“ — наше
дитинство, а от „Повернення“ — вже юність, період
у житті кожного, коли перебуваєш у стані душевної
відкритости й пізнання. Стаючи дорослими, ми губимо
чистоту помислів. Повернутись до себе, відкрити себе,

ранимого і дитинного, в собі
і покликане „Повернення“.
У виставі задіяно четверо
артистів — народний артист
Украни Сергій Кустов, заслужена артистка України Ольга
Гапа й актори Олена Крилова
та Леся Шкап’як. Усі вони, без
особливих костюмів, лише за
допомогою пластики голосу
й тіла, перевтілюються по
черзі в різні образи — то Маленького принца, то пілотаавтора, то Ділка чи П’яницю,
створюючи динамізм і певну
ілюзійність сценічної оповіді. Не заважають дійству
і мінімалістичні декорації:
два крісла, табуретка, під
ногами по всій сцені — пісок,
а посередині неї — ширма, на
яку проєктують зорі, зображення намальованих літачків
(паперові летять з рук акторів
у залу), самого Маленького
принца, планет, на котрих він
побував, його Троянди. Додають своєрідної ностальгії
виставі використання кадрів
із постановки „Маленького
принца“, яку 18 років тому на

Світлина Наталі Яценко

„Маленький принц“:
мінімум декорацій, максимум почуттів

сцені цього театру здійснила
режисер Алла Бабенко, й ніжна музика. А от українські
пісні про кохання, чекання та
ружі, нотки еротизму (то активатор для глядацької уваги
дорослих?) не надто гармонійно вплітаються в канву інтелектуально-філософського
тла твору.
„Ця річ дуже сентиментальна, тож єдине, що давалось мені найважче, — не
заплакати під час гри, — зізнався Сергій Кустов. — Ситу-

ація — перебування людини
на Землі — стосується кожного. Однак плакати мають не
актори, а глядачі — актори
мають їх довести до такого
стану душевного очищення“.
Робота над виставою
тривала 9 місяців. Народившись, вона, як і дитина,
ростиме і змінюватиметься.
Тема ж пізнання себе знайде
своє продовження в новій
постановці — „Одкровення
Івана Богослова“.
Наталя ЯЦЕНКО

чари мельпомени

Нові вистави у листопадовому репертуарі

У

листопаді на сцені Львівського
драматичного театру імени Лесі
Українки йтиме нова прем’єрна вистава „Мати-наймичка“. Режисерпостановник — Григорій Шумейко,
а основний склад акторів-виконавців — студенти четвертого курсу акторської майстерности кафедри театрознавства та акторської майстерности (керівник курсу — Людмила
Колосович) Франковго університету,
яким цей театр слугує навчальною
базою.
Як бачимо, Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки і надалі
розширює обрії своєї творчої діяльности, репертуар активно поповнюється
новими прем’єрами, які, без сумніву,
цікаві не тільки львів’янам — колектив
активно гастролює, заявляючи про
себе як творчу одиницю.

Дуже вдало вписалася у репертуар цього молодого колективу
хронологічно остання прем’єрна
вистава „Памелла“. Її постановка
стала своєрідним творчим підсумком
роботи народної артистки України
Жанни Тугай, яка власне й створила
неповторний образ головної героїні
Памелли. Очевидно, праця з таким
корифеєм сценічної майстерности,
як Жанна Георгіївна, також слугує
добрим професійним вишколом для
студентів. Адже вони задіяні по суті
в усіх поставах театру.
Наступною прем’єрою цього театру
буде постава „Мати-наймичка“, яку
втілить вже до кінця листопада народний артист України Григорій Шумейко,
режисер-постановник Національного
академічного драматичного театру
імени Марії Заньковецької. Та обставина, що в театрі регулярно здійснюють

постановки инші, так би мовити, запрошені режисери, сприяє творчому
росту самого колективу, реалізації
його мистецького потенціялу, відкритості до пошуків у царині театрального
мистецтва загалом.
Афіша театру поповнюється новими поставами сучасних драматургів,
до того ж і зарубіжних, і українських.
Так цьогоріч у жовтні вистава сучасного
драматурга Неди Нежданової „І всетаки я тебе зраджу“ стала лавреатом
Всеукраїнського фестивалю „Коломийські представлення“. Своє сценічне
прочитання, але меншою мірою, знаходять і твори класичної драматургії.
Постави за творами українських письменників також сприяють розвитку
вітчизняної драматургії як жанру суто
літературного.
Оксана ПАЛІЙ
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реставраційна майстерня

коротко

Світлина Наталі Яценко

Богородиця у новому світлі

Д

о хрестоматійної пам’ятки іконопису XVI cтоліття „Богородиці
Одигітрії“ тепер не молитимуться прихожани церкви святої Параскеви в селі
Красів Львівської области. Очищена від
бруду й фарбових нашарувань віків,
вона світитиметься своїм сакральним
тихим сяйвом у залі „Українського мистецтва кінця XV – XVIII століть“ для відвідувачів Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького.

Ця ікона є переможцем за кількістю
копій, які роблять діти з репродукцій,
беручи участь в освітній іконописній програмі Музею. Адже її образність суттєво
відрізняється від ікон попередніх століть
(що дає підстави зачисляти „Богородицю
Одигітрію“ саме до XVI століття, хоч датування досі дискутують): має людську
емоційність матері, жінки, в неї нестрогі
постава й нахил голови, колір лику більш

тілесний тощо. Якщо майстер створив
ікону раніше, ніж припускають фахівці,
то він мусив випереджати свій час.
Першим етапом оновлення ікони
стали її рентґенівські дослідження. В ультрафіолетових променях постала не надто втішна картина — на липовій дошці,
на якій усе й малювалось, не зосталося
„живого місця“ — ікону повсякчас хтось
поправляв, хоч загалом вона зосталась
цілісною. Завідувач відділу науково-дослідної реставрації Володимир Мокрій
розповів, що, знімаючи шар за шаром із
зображення, можна відчитати історію цієї
ікони: обрізали, коли вставляли у вівтар,
на 10 – 15 см, жінки так ретельно її мили,
що позмивали позолоту… Але тепер, після
реставраційних клопітких робіт (доводилось не раз скликати реставраційні ради),
ікона Богородиці Одигітрії, засвітившись
теплими кольорами, не втратила головного — своєї таємничої суґестивности.

4 листопада у Львові відбувся
обласний фестиваль-конкурс
духових оркестрів ім. Богдана
Сапелюка. Фестиваль проходив
у два етапи: перший — конкурс
у Палаці культури ім. Гната Хоткевича, у якому взяло участь
приблизно 20 найкращих
аматорських духових оркестрів
Львівської области, другий —
гала-концерт найкращих колективів і нагородження учасників
фестивалю.
Театр „Крот“ та відомий укра
їнський художник і драматург
Лесь Подерв’янський показали
у Львові два спектаклі — „Пав
лік Морозов“ та „Сни Васіліси
Єгоровни“. Гастролі театру розпочалися 5 листопада з авторської
зустрічі, а в наступні два дні
на сцені Львівської філармонії
відбувся показ самих вистав.
9 – 10 листопада їх покажуть
в Ужгороді, 12 – 13 листопада —
у Луцьку. Також заплановані
спектаклі у Хмельницьку, ІваноФранківську, Чернівцях.
Другий польсько-український
Мандрівний кінофестиваль „БО!“
триватиме з 9 до 18 листопада
у Львові у Палаці мистецтв. Мета
заходу — глибше ознайомлення
глядачів обох країн із кінематографом сусідів. Серед кінострічок, які можна буде переглянути, — „Ніхто“ (світова прем’єра),
„День, коли я помру“, „Мала
матура 1947“, „Заплутаність“,
„Не панікуй!“.
За матеріялами інформаґенцій

палітра

Дивись у корінь, або Ось такі спогади про діда

С

учасне мистецтво давно вийшло за
межі звичних графіки, живопису,
скульптури. Особливо для молодих
митців усталені жанри часто є завузькими, щоб виразити в них себе та свої
ідеї. І тоді художники вертаються до
першооснов — творять часо-простір
за допомогою невигадливих речей,
ніби діти, бавляться ними, укладаючи власний пазл світу. Побачити, як
то відбувається на практиці, можна
в галереї „Дзиги“, де оселилися спогади дитинства Стаса Туріни.
Поринання у ностальгійність починається з дверей галереї, завішаних
мережаними фіранками. А за ними —

гілочки акації, черешні, абрикосу, яблуні
та инших дерев, тички, якими ті гілки колись були підперті, ящик із яблуками та
відро з виноградом, драбина, 9,8 метрів
електричного шнура, бочка з водою,
в якій плаває осіннє листя… На стінах —
листочки инші — із записника та відривного календаря. Посидіти на лавочці,
з’їсти яблуко і порозглядати свіжофарбовані на смарагд двері, а також стовп
виноградного жмиху з виноградинками
нагорі і живими дрозофілами (об’єкт,
який викликає у відвідувачів виставки
найбільше зацікавлення) — начебто
нічого такого не зробити, як і автор усіх
тих інсталяцій, але тим самим запустити
у голові особистий асоціятивний ряд —

згадати, як то було колись у тебе на селі,
у твоєму дитинстві…
— Цією виставкою я хотів розказати,
що мого прапрадіда на селі в Закарпатті
називали Корінь. Тому я просто привіз
електричкою всі тики, жмих, яблука, ковдрочки, серветки, виноград. Ось і все, —
розказує про експозицію сам автор.
Куратор галереї „Дзиґи“ Влодко
Кауфм ан зауважив, що Стас Туріна
дуже тонко висловлює свої емоції,
впливає на глядача через нюанси,
тож дехто може й не зрозуміти смислу
всього, що представлено, бо це „лаконічна притча, китайська поезія“.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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Дівчина зі шпагою, але без маски

Л

ьв’янці Яні Шемякіній, яка на
цьогорічній літній Олімпіяді
в Лондоні запам’яталась усім тим,
що принесла у спортивну скарбничку українців перше „золото“, нещодавно присвоєно почесне спортивне
звання „Заслужений майстер спорту
України“. Чим же, знявши захисну
маску й зійшовши з фехтувальної
доріжки, живе Яна нині? Навчається в аспірантурі ЛДУФК, а на дозвіллі вигулює улюбленого ротвейлера
Ірму й читає класику, зокрема історичні романи та твори Ремарка. Проте це ще не все…

— Чи хотіла б Ти, використовуючи
своє ім’я, заслуги, піти у політику?
— Ні, ні, однозначно ні! Мої плани
розходяться з політикою, і в неї, навіть за великі гроші, не піду — там
багато бруду і це не моє. Я і надалі
залишатимуся у спорті, мрію виграти
Чемпіонат світу у командному заліку,
створити сім’ю разом з Олегом (наречений Яни — Олег Лопатинський),
дасть Бог — народити чотирьох дітей
(в мене є рідні старші брат і сестра,
я ж хочу двох доньок і двох синів, щоб
вони між собою товаришували).
— Створивши сім’ю, Ти зробиш велику перерву у професійному спорті,
а от як будеш у цей період підтримувати свою форму, Ти ж звикла до
серйозного тренувального режиму?
— Ну так, дійсно, я от місяць після
Олімпіяди нічого не робила. Не бігала,
прес не качала, нічого взагалі. Просто
було настільки насичене життя — журналісти, телебачення… З часом почну
трішечки тренуватися, входити у форму, тепер ходжу у тренажерний зал,
плаваю.
— У Тебе є внутрішній стержень, харизма. Я дивився всі Твої бої і можу
стверджувати, що завдяки якостям, переліченим вище, Ти і досягла
перемоги.
— І ще я надзвичайно вперта, цілеспрямована і наполеглива у досягненні своєї мети. Рідко зважаю на перешкоди, для мене їх нема. Я завжди
швидко можу зосередитися на головному. Життя і досвід навчили мене, що
треба йти напролом до своєї мрії, тоді
і втілиш її у реальність.
— Я читав про те, як, їдучи додому після змагань, Ти дуже оберігала

більше дівчатам, адже вони фехтують
хитрістю.
А так у житті я зовсім инша, не
така як у спорті, до життя ставлюся
по-філософськи. Належу до тих людей, які, перш ніж вирішити, сім разів
відміряють, а на восьмий відріжуть.
Головне — це внутрішній спокій, здоровий глузд, плюс перевага аналізу
своїх планів, думок над емоціями, бо
останніх мені вистачає у спорті.
— Здоровий спосіб життя для Яни
Шемякіної — це…
— Правильне харчування — це половина успіху. Я намагаюся їсти все
справжнє: і фрукти, і овочі, і, звичайно, м’ясо. Особливо люблю баранину,
тому що вона „чиста“ — баран сам вибирає собі їжу. Головне, щоб їжа була
смачна і корисна.
свою медаль, в купе потяга просила тренера наглядати за нею. Ти
забобонна чи в чому причина такої
поведінки?
— Я не вірю в прикмети. Просто, як
то кажуть, береженого Бог береже.
Зрештою, медаль на чорному ринку
коштує мало, можна, звичайно, і копію
купити, але ця — медаль, яку я заслужила, її більше для мене не зроблять,
не подарують у Лондоні, тому я її дуже
оберігала, мов якийсь скарб.
— Ти пам’ятаєш свій останній переможний укол на Олімпіяді? Що Ти
тоді думала, яку тактику бою хотіла підібрати?
— Якщо відверто, я в момент завдавання уколу не запам’ятала, як його
зробила, а вже потім по відеозаписах
побачила. Я просто розуміла, що робитиме суперниця, і що треба придумати
якісь контрдії.

— Розкажи щось про особисте
життя. У Тебе з нареченим різні
темпераменти, характери, що вас
об’єднує?
— Це моє кохання мене надихає. Олег,
як вовк, — здобуває їжу, заробляє гроші і постійно каже, що любить мене.
Коли я виграю чи програю на доріжці,
він завжди зі мною, і я відчуваю його
підтримку, турботу. У дану мить він —
та людина, яку я шукала. Надіюсь, що
так… Час покаже.

— Чи намагалася вона якось психологічно вплинути на Тебе перед вирішальним боєм?
— Волосся постійно поправляла, щоб
відволікти мою увагу, але я на це не
зважала, була спокійна.

— За модою стежиш, чи мода не настільки важлива для Тебе, одягаєшся, як тобі зручно?
— Досі не була модницею, тому що
не було часу і грошей… Тепер я стала
трішки незалежною, почала заробляти гроші, а відтак стежити за модою,
добре й модно одягатися. Стала більш
сентиментальною… Плаксою якоюсь
стала, воно десь усередині сидить, це
моє жіноче. В житті, а особливо в коханні треба бути більш поступливою,
мій Олег почав змінюватися на очах,
і я почала змінюватися, виправляти
свої недоліки.

— На Твою думку, які найголовніші
риси характеру спортсмена, щоб
досягати успіхів у фехтуванні?
— Хитрість, спритність, миттєва реакція, координація рухів. Взагалі, фехтування — дуже різнобічний вид спорту,
у якому важко щось визначити наперед. Треба бути хитрим, як у житті, тим

— Яно, наостанок побажай щось
читачам „Аудиторії“.
— Хочу побажати міцного здоров’я,
щоб мрії читачів „Аудиторії“ здійснювалися, щоб займалися фізичною культурою, були розвинуті як духовно, так
і фізично.
Андрій ЗАЦНИЙ
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Час

Час не пливе спокійною рікою. Мить не зупиняється.
Навіть тоді, якщо вона прекрасна.
Час божевільно летить по тунелях глибоких морщин
напруженого чола, поглинає блиск та гасить світло в очах,
огортає байдужістю серце.
Безжально робить найкращих друзів недругами, ба, навіть ворогами. Особливо тих, стежки яких перетинаються.
І яким доводиться ділити шкуру невбитого чи вбитого ведме-

дя — не так важливо. Він робить коханих некоханими. Рідних
по духу людей — абсолютно різними. Близьких — чужими.
Час не загоює рани. Вони просто припадають пилом.
І хто сказав, що він — найкращий лікар?
А, може, вся проблема не у часі, а просто в нас самих?
Наталка ЯРЕМА,
старший викладач кафедри геодезії

Кросворд
Горизонтально:
2. Рівнобічний прямокутник. 5. Опера
Дж. Пуччіні. 6. Творець художнього
твору, плану проєкту. 7. Портативний
мікрокомп’ютер, усі пристрої якого
виконані в одному корпусі, звичайно
у вигляді чемоданчика. 9. Початковий
момент спортивних змагань. 10. Кількість примірників друкованого видання. 12.Британський трансатлантичний
пароплав, збудований у 1912 році, який
після зіткнення з айсбергом потонув
разом з пасажирами. 14. Вертикальна
підпора балкона у вигляді жіночої
постаті. 17. Міжнародна виставка
нових моделей літаків. 21. Великий
безформний шматок каменю, льоду,
глини. 23. Огороджений канатами
квадратний майданчик для змагань
боксерів. 24. Номер, що вказує на
величину одягу, взуття. 25. Однопалатний парламент Ізраїлю. 26. Сучасна назва Персії. 28. Індійський поет,
композитор, художник ХХ ст., лавреат
Нобелівської премії. 29. Сукупність
апаратів, якими обладнані лабораторія, цех, завод. 32. Пісня венеціянських
гондольєрів. 34. Опера Людвіґа ван
Бетховена. 35. Золото, мідь, алюміній,
чавун. 36. Ручний млин. 37. Зав’язка,
основна сюжетна лінія у драматичному творі, навколо якої розвивається
дія. 38. Священна книга мусульман.
39. Фігура у гральних картах. 40. Північний полярний реґіон Землі.
Вертикально:
1. Місце з’єднання проводів електричного кола. 2. Великий музичний
твір, який виконують солісти і хор у
супроводі оркестру. 3. Складова частина воєнного мистецтва, що охоплює
підготовку, організацію і ведення
бою. 4. Спортивний колектив на чолі
з капітаном. 8. Людина, що пов’язана
з ким-небудь дружбою; приятель.
11. Велика людиноподібна мавпа, що
заселяє ліси Суматри і Калімантану.
13. У Стародавньому Римі ― раб або

військовополонений, якого змушували
до поєдинків на арені цирку. 14. Невелике ліжечко для спання і колисання
дитини. 15. Частина світу між Тихим і
Атлантичним океанами. 16. Найдовша
хорда кола. 18. Польський президентелектрик. 19. Розділ механіки. 20. Батіг із сплетених ремінців з коротким
пужалном. 21. Жіночий або чоловічий головний убір з м’якої тканини.
22. Деталь годинникового механізму,
що регулює хід годинника. 27. Держава, що нападає на иншу з метою
захоплення території або обмеження
її незалежности; загарбник. 30. Вид
електрозв’язку. 31. Чорноморський
дельфін. 32. Річка в Закарпатті, права
притока Тиси. 33. Ансамбль з п’яти
музикантів.
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
Хлопець до батька дівчини:
― Я хотів би одружитися з вашою
донькою. Ви не проти?
― А з моєю дружиною ви вже говорили?
― Так, говорив… Але, якщо ви не заперечуєте, одружитися я все-таки
хочу з вашою донькою.
J J J
Дружина звертається до чоловіка,
який сидить за комп’ютером:
― Бачиш цю людину на фотографії?
― Так, бачу.
― О шостій вечора забереш її з дитячого садка!
J J J
Гроші ― не найголовніше. Найголов
ніше, щоб вони не закінчувалися.

[реклама та оголошення]

ч. 33 (2793)
8 – 14 листопада 2012
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експрес-оголошення

Многая літа!
Колектив кафедри автоматизації теплових
і хімічних процесів ІЕСК Львівської політехніки сердечно вітає зі 70-річчям завідувача
кафедри, доктора технічних наук, професора,
академіка Української нафтогазової Академії

Євгена Павловича ПІСТУНА.
Ми шануємо Вас, як талановитого керівника, який сформував колектив кафедри, як
науковця виняткової продуктивности, відомого не лише в Україні, а й за її межами, як
прекрасного педагога, який виховав не одне
покоління студентів, викладачів, наукових працівників. Працелюбність,
уміння працювати з людьми, здібність організатора стали запорукою
Ваших успіхів.
Нехай властиві Вам невичерпна енергія, оптимізм, мудрість, людяність і надалі будуть Вашими постійними супутниками в житті. Бажаємо
міцного здоров’я, творчих досягнень на науковій та освітянській ниві,
життєвої наснаги і втілення Ваших задумів.

Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Козловського Ігора Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тиміцької Оксани Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Коханюк Богдани Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гордєєвої Наталії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гівчак Аліни Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кармелюк Христини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бондар Світлани Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дутки Ігора Ігоровича.

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

Камерна сцена

8 листопада — „Карміна Бурана“ (сценічна
кантата). 18.00.
9 листопада — „Украдене щастя“ (опера). 18.00.
10 листопада — „Летюча миша“ (оперета).
18.00.
11 листопада — „Корсар“ (прем’єра). 18.00.
14 листопада — ХІІ Міжнародний
фестиваль оперного
мистецтва ім. С. Крушельницької.
„Мадам Баттерфляй“
(опера). 18.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
8 листопада — „Наталка Полтавка“. 18.00.
9 листопада — „Коханий нелюб“. 18.00.
10 листопада — „Криза“. 18.00.
13 листопада — „Наталка Полтавка“. 13.00,
„Ханума“. 18.00.
14 листопада — „Невольник“. 18.00.

О С В І Т Н І Й

13 листопада — „Або-Або“. 17.00.

9 листопада — „Амнезія, або маленькі
подружні злочини“. 19.00.
10 листопада — „Формули екстази“. 19.00.
11 листопада — „МА-NA HAT-TA“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
10 листопада — „І все-таки я тебе зраджу“.
18.00.
11 листопада — „Лісова пісня“. 18.00.
14 листопада — „Сорочинський ярмарок“. 14.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
9 листопада — „Він, вона, вікно, покійник“.
19.00.
10, 11 листопада — „ Він, вона, вікно,
покійник“. 18.00.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №121028.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
8 листопада — „Лялька Реґґеді Енн“. 12.00,
„Вільні метелики“. 16.00.
9 листопада — „Загадки лісу“. 12.00,
„Оскар“. 19.00.
10 листопада — „Русалонька“. 14.00,
„Вільні метелики“. 18.00.
11 листопада — „Загадки лісу“. 11.00,
„Чарівне кресало“. 15.00.
13 листопада —
„Пеппі Довгапанчоха“. 12.00,
„Вільні метелики“. 16.00.
14 листопада — „Пеппі Довгапанчоха“.
11.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
10, 11 листопада —
Орґанні твори Й. С. Баха
та західноевропейських
композиторів. Солістка —
Надія Величко (орґан). 17.00.

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

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

