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День студента для вас — свято?
Ще в жовтні дошки оголошень 

на вулицях і в навчальних 
закладах різних рівнів акре-
дитації (все, що вище школи) 
були заліплені рекламними 
плакатами з пропозиціями 
якнайкраще відсвяткувати 
день студента-2012. Біґбор-
ди по місту сповіщають про 
виступи в межах студент-
ського свята музичних колек-
тивів та „артистів-одинаків“.

Як і щороку, цікаву програму 
свята запропонували колегія 
та профком студентів і аспіран-
тів Львівської політехніки. Це 
подарунки тим, хто запізнився 
на першу пару, урочиста акаде-
мія в актовій залі, незвичайний 
флешмоб, презентація проєкту 
пам’ятника студенту та відкрит-
тя фотовиставки. На вечірні 
години — другий півфінал 
фестивалю „Осінь Політехні-
ки-2012“ та святкові вечірки 
в Студентському клубі та „Міле-
ніумі“. Аби настрій і гроші, 
а свято — всюди!

відтак часто ми навіть не здо-
гадуємося, що день студен-
та — дата зі сумною історією. 
17 листопада 1939 року в Пра-
зі німецькі окупанти, оточивши 
гуртожиток, заарештували 
і переправили в концентрацій-
ний табір Заксенхавзен більше 
тисячі чеських студентів. 
Дев’ять студентських лідерів 
есесівці стратили, а всі чеські 
виші, за наказом Гітлера, 
були закриті до кінця війни. 
Передували трагічним подіям 
протести 15 листопада, під 
час поховання студента Яна 
Оплетала. Його вбили гітлерів-
ці 28 жовтня під час демон-
страції, присвяченої річниці 
створення Чехословаччини.

Тож святкувати чи ні — кожен ви-
рішує сам. Якщо ж вам здається, 
що для цього не достатньо 
причин, або ж бракує якогось 
компоненту (часу чи грошей), 
не варто переживати. Свято 
можна перенести й на останній 
день сесії, коли радість добре ви-
конаного обов’язку не затьмарю-
ватиме жодна історична умова.

володимир Стефанюк, студент п’ятого курсу Інституту енергетики 
та систем керування Львівської політехніки:

„Святкуватиму на „Арені Львів“
Я святкуватиму День народження львівського футбольного ста-
діону, а не День студента. На „Арені Львів“ заплановано цікаву 
програму для стюардів — людей, які відповідали за безпеку та 
порядок під час матчів „Евро-2012“. Я один із них. Спочатку відбу-
деться футбольний турнір між стюардами, а потім розваги, танці.

Роман Перепічка, студент першого курсу Інституту гуманітарних 
і соціяльних наук Львівської політехніки:

„Як гуляти, то всією групою!“
Усією групою йдемо в нічний клуб. Ідея відсвяткувати те, що ми 
стали студентами Політехніки, у нас народилася ще 1 вересня. 
Підемо веселитися у четвер після обіду, а в п’ятницю всі при-
йдемо на третю пару. Вона для нас остання перед модулем, 
тому „прогуляти“ — неприпустимо. Студенти мають святкувати 
цікаво, щоб запам’яталося, але не варто, я вважаю, зловживати ні спиртним, ні тер-
пінням викладачів.

Роман малявський, студент другого курсу Інституту геодезії 
Львівської політехніки:

„Цього разу буде инакше“
Треба святкувати з друзями і так, щоб запам’яталося. Добре, що 
цього року можна почати в п’ятницю, а закінчити до понеділка. 
Бо пропускати пари не варто — можуть виникнути проблеми 
з іспитами. Звісно, без чарки не обійдеться. В програмі можуть 
бути різні прогулянки, танці, будь-що, аби весело було. Всі свої 

пригоди треба фотографувати. Потім їх можна завантажити на сторінки соцмереж. Та 
й взагалі, це пам’ятка на все життя. Торік я святкував скромно, бо був тільки першо-
курсником, а цьогоріч буде инакше.

Тетяна Грицько, студентка першого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Від пропозицій не відмовлюся“
Не планую святкувати 17 листопада. Мені більше подобається 
25 січня — Тетянин день, який для мене є подвійним святом. 
На іменини мені даруватимуть подарунки і точно вітатимуть не 
тільки з Днем Ангела, а й зі студентським статусом. Але якщо 
мої однокурсники покличуть іти погуляти з ними або тікатимуть 
із занять у четвер або п’ятницю перед Днем студента, то я залюбки підтримаю їх!

Сабріна Яремко, учасниця семестрових курсів з української мови 
українського католицького університету, студентка медичного 
факультету університету Буенос-айреса:

„У нас це свято навесні“
Коли в Україні 21 вересня — осінь, то в Арґентині — весна, все 
гарно цвіте. Цього дня учні шкіл  і  коледжів мають вихідний 
день. Тоді вони йдуть до парку на пікніки. Це свято для всіх, хто 

навчається, а місяць ми називаємо Пріма Вера. В університеті якогось особливого Дня 
студента, здається, нема. В Україні я також нічого святкового не планую.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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конференція

минулого тижня, 6 – 8 листопада, у Політехніці відбулася міжнародна наукова конференція „актуальні про-
блеми хімії та технології органічних речовин“ (aPCtoS). Зустріч приурочили до сторіччя від дня народження 

професора дмитра Толопка

Фахова розмова хіміків  
під доброзичливим поглядом учителя

Учасники  конференції 
розглянули  актуальні  про-
блеми хімії і технології ор-
ганічних продуктів: реакції 
окиснення  в  хімії  та  тех-
нології,  каталіз  в  реакціях 
одержання і перетворення 
мономерів, функціональні 
олігомери  і  полімери,  їх 
синтез,  модифікацію  та 
властивості. APCTOS зібра-
ла під дахом альма-матер 
вихованців наукової школи 
Д. Толопка з різних куточків 
країни  і  світу.  Так,  у  пер-
ший  день  роботи  член-
кореспондент НАН України 
Валерій  Зажигалов  висту-
пив з темою „Гетерогенний 
окислювальний  каталіз 
у  сучасній  науці  і  техно-
логіях“.  Під  час  секційних 

засідань  (до речі, в авдти-
торії ім. Д. Толопка) Степан 
Кучмій  (Інститут  фізичної 
хімії ім. Л. В. Писаржевсько-
го НАН України) доповів про 
фотополімеризаційні систе-
ми на основі нанокристалів 
напівпровідників і похідних 
графену, Андрій Піх (Рейн-
сько-Вестфальський  тех-
нічний університет) — про 
багатофункціональні нано-
гелі як структурні частинки 
наноструктурованих мате-
ріялів  та ин. Організатори 
конференції  сподіваються, 
що APCTOS відбуватиметь-
ся  періодично щодва-три 
роки.

Хімічна школа, як зазна-
чив на відкритті конферен-
ції  проректор Політехніки 

Юрій  Рашкевич,  є  однією 
з  тих, що  творять обличчя 
університету,  а  професор 
Д. Толопко — серед її найви-
датніших творців. У середу 
відбулася  урочиста  акаде-

мія,  присвячена  100-річчю 
від  дня  народження  ви-
датного  хіміка-технолога, 
покладання  квітів  на його 

Закінчення на 4 с. →

освітні проєкти

Українська мова у світі
Міжнародний інститут освіти, 

культури та зв’язків з діяспо-
рою Львівської політехніки 8 – 9 лис-
топада провів у головному корпусі 
університету II Міжнародну науко-
во-практичну конференцію „Укра-
їнська мова у світі“.

В  її роботі взяли участь науковці 
і  викладачі  із  Закарпатської, Львів-
ської, Київської, Одеської, Сумської, 
Хмельницької і Чернівецької областей, 
Австралії, Арґентини, Вірменії, Канади, 
Німеччини, Польщі, Придністров’я, 
Російської Федерації, Словаччини та 
Угорщини. Цього разу організатори 
відмовилися від звичних пленарних за-
сідань і провели конференцію у формі 
круглих столів та майстер-класів.

Основні питання, про які йшлося 
на конференції, — функціонування 
української мови  у  світі, методика 
викладання її як іноземної, навчаль-
но-методичне  забезпечення  нав-
чального процесу,  українська мова 
у школах різного типу за кордоном 
та вищі українознавчі студії у світі.

— Люди,  які  поринають  у  цю 
галузь,  працюють на майбутнє, — 
відзначила, відкриваючи конферен-
цію, директор МІОКу доцент  Ірина 
Ключковська. — Нині, за відсутности 
гуманітарної  політики  в  державі, 
складовою якої і має бути просуван-
ня  української мови  як  іноземної 
у світі, дуже важко працювати само-
тужки над  створенням  і  виданням 
нових підручників своїм коштом.

Закінчення на 7 с. → Закінчення на 5 с. →

на полицю

Як не вдавати 
із себе Пруста

Напередодні Дня 
української пи-

семности та мови за-
відувачка кафедри 
прикладної лінґ-
вістики Львівської 
політехніки Олена 
Левченко презенту-
вала свої книжко-
ві новинки — навчальний посібник 
„Науковий стиль: культура мовлення“ 
і вже відоме нашим читачам відзна-
чене на Форумі видавців і конкурсі 
„Книжка року“ видання „Українсько-
російсько-білорусько-болгарсько-
польський словник порівнянь“.

Олена Левченко розповіла,  чому 
з’явився посібник  „Науковий  стиль“ 
і  чому адресований насамперед мо-
лодим ученим:

— Свого часу я викладала україн-
ську мову для аспірантів. З огляду на 
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погляд студента

Про важливість виробничої практики

Коли наші батьки були студентами, 
на час практики їх скеровували 

на виробництво, де вони не лише 
працювали, а навіть отримували 
реальну заробітну плату. Зараз не-
багато кафедр нашого університету 
в змозі запропонувати студентам 
пройти курс практики на виробни-
цтві, ще менше підприємств дають 
згоду на те, щоб студенти в них 
практикувались.

Для  кожного  з  нас  такий досвід 
просто  безцінний,  тому що жодна 
лабораторна  робота  в  авдиторії  не 
замінить того досвіду, який можна здо-
бути, працюючи пліч-о-пліч з людьми, 
котрі займалися цим усе життя…

Мені пощастило: завідувач кафед-
ри  картографії  та  геопросторового 
моделювання  Петро  Черняга  ске-
рував мене  з моїми  одногрупника-
ми на  виробничу  практику  в ДНВП 
„Картографія“ (на основі генеральної 
угоди між підприємством та універ-
ситетом).

Для тих, хто вже чув про підпри-
ємство,  засноване  1944  року,  або 
бачив їхню емблему, нагадаю: ДНВП 
„Картографія“  випустило  всі  атласи 

для шкільного курсу з географії, а їхній 
символ прикрашає ледь не кожен ви-
пущений в Україні сучасний картогра-
фічний твір. Такий досвід і досягнення 
дають змогу конкурувати на світовому 
ринку, для прикладу, в Штатах та сама 
робота коштує набагато дорожче, ніж 
у нас. Київські картографи трудяться 
над мапами для багатьох країн світу, 
оформляючи  їх підписами на різних 
мовах.

Відмінний персонал, сучасна ком-
п’ю терна техніка та суворий головний 
інженер  зустріли  нас ще  в  перший 
день.  Нам  розповіли, що  до  чого, 
і розподілили по відділах, закріпивши 
за кожним студентом окремого керів-
ника практики та робоче місце. Я по-
трапив до укладального відділу, саме 
в те місце, де завдяки старанням ре-
дакторів, картографів, перекладачів, 
дизайнерів  і ще  багатьох  розумних 
людей і на ро джу ються мапи.

До речі,  підприємство може по-
хвалитись не тільки картами, атласами, 
довідниками і подібною продукцією, 
що випускається в аналоговій формі 
(тобто друкується),  а ще й електрон-
ними версіями цих  видань,  а  також 
глобусами  та мапами  з  відмивкою 

рельєфу, що зроблені на пластмасовій 
основі. Вони дуже наочні, рельєф відо-
бражений не  тільки кольором,  а ще 
й випуклістю форм, що є ще однією 
з новинок підприємства.

За три тижні клопіткої роботи я при-
мудрився освоїти нову картографічну 
програму,  якою користуються карто-
графи по всьому світу, і навіть створив 
свою першу повноцінну карту, звісно, 
під пильним наглядом керівника прак-
тики  і за вказівками редактора. Моїй 
радості не було меж, коли мій керівник 
приніс ще теплу від друку карту… Скажу 
відверто, сидячи у школі на уроці гео-
графії, гортаючи атлас, випущений на 
ДНВП „Картографія“, навіть уявити не 
міг, що вже через чотири роки сидітиму 
в приміщенні підприємства поряд  із 
людьми, які  тут працюють,  і дивити-
мусь на мапу, створену власноруч.

Це дійсно хороша штука — спро-
бувати  себе  у  справі,  про  яку  тобі 
декілька  років  тільки  розповідають 
на лекціях, це гарне відчуття, коли ти 
в змозі зробити те, чого тебе навчали.

Андрій ГОРБАТЮК, 
студент четвертого курсу  

ІГДГ Львівської політехніки

могилу  на  Личаківському 
кладовищі.  Своєрідною 
кульмінацією  стало  від-
криття  у  VІІІ  навчальному 
корпусі меморіяльної  до-
шки Д. Толопка  (автор Єв-
ген  Трубега).  Усміхнений, 
добрий  і мудрий,  відпові-

дальний і працьовитий, до-
брозичливий і скромний — 
таким запам’ятали Дмитра 
Костянтиновича. Спогадами 
про нього  поділилися ди-
ректор ІХХТ Йосип Ятчишин, 
Мирослава Ковбуз із кафе-
дри фізичної  та  колоїдної 
хімії ЛНУ  ім.  І. Франка,  син 
ученого,  також науковець, 
Ярослав Толопко і вихованці 
Євген Федевич (ЛНАУ), Сер-
гій Курта  (Прикарпатський 
національний  університет 
ім. В. Стефаника). Нинішній 
завідувач кафедри техноло-
гії органічних продуктів По-
літехніки Зорян Піх, знявши 
завісу  з  пам’ятної  дошки, 
зазначив:

— Образ професора То-
лоп ка — людини, вчителя, 

вченого —  ніхто  не  ство-
рив. Він  створив себе сам: 
важкою повсякденною пра-
цею, відданістю науці, шля-

хетністю натури,  чесністю, 
гуманізмом,  людською  та 
національною гідністю.

Ірина ШУТКА

→ Закінчення. Початок на 3 с.

конференція

Фахова розмова хіміків  
під доброзичливим поглядом учителя
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те, що доводилося читати величезну 
кількість дисертаційних праць, напи-
саних не завжди читабельно, мовою 
достатньо  зросійщеною,  виникла 
ідея  написати  посібник —  подати 
найтиповіші приклади помилкового 
слововживання  і  стилістичних огрі-
хів.  Був ще  один  поштовх:  в  украї-
номовному перекладі чудової праці 
Умберто Еко „Як написати дипломну 
роботу“ я натрапила на мовні огріхи. 
Скажімо,  вже  в  першому  реченні 
моєї улюбленої цитати „Не корчте із 
себе Пруста…“ — правильно „не вда-
вайте…“. В контексті нашої розмови 
про науковий стиль, йдеться про те, 
що Пруст писав дуже складно.

Допомогти науковцеві писати не-
складно  та  грамотно й  покликаний 
посібник Олени Левченко. Як зауважив 
директор Видавництва Львівської по-
літехніки  Іван Паров’як,  це  видання 
корисне  для  науковців  будь-яких 
галузей.  Тут  є  і  загальна  інформація 
про науковий стиль, змістово-компо-
зиційну  структуру наукового  тексту, 
правила цитування, подачі цифрової 
інформації, оформлення бібліографіч-
ного переліку тощо. 

Окремо — про використання тер-
мінології.  Тут,  за  словами  авторки, 
можна говорити і про окремі курйози 
(скажімо,  „револьверний  кредит“), 
і  про  серйозну  проблему  неукраїн-
ськости термінології, зокрема еконо-
мічної.  Експансивність російської  чи 
англійської мов  змушує не  забувати 
про таке твердження науковців: якщо 
мова має 75 – 80 % запозичень,  вона 

втрачає  свою національну  ідентич-
ність.

У  посібнику  знайдемо  конкретні 
поради щодо використання лексичних 
засобів: не „більша половина“ (бо це 
алогічно) і не „вільна вакансія“ (бо це 
масло масляне), не „енергозбережен-
ня“, а „енергоощадність“ (бо ніхто не 
скасовував закону збереження енер-
гії), а також не „включати“, а „містити, 
охоплювати, складатися“ і т. д. Є й про 
побудову  правильних  словосполук. 
Скажімо, під впливом російської в на-
шій мові, як науковій, так  і буденній, 
дуже поширений прийменник  „по“: 
„по аналогії“, „по замовленню“ — за-
мість правильних „за аналогією“, „на 
замовлення“ і т. д.

— Коли я в банку не хотіла написа-
ти, що проживаю „по вулиці“, на мене 
махнули рукою — „так сказав юрист“. 
І  я не могла переконати працівників 
банку, що „так сказав філолог“, — поді-
лилась неприємним мовним досвідом 
Олена Петрівна.

На  презентацію  прийшло  чима-
ло  політехніків —  студентів  і  колег 
авторки. Директор ІКНІ Микола Ме-
диковський  наголосив,  що  попри 
молодість кафедра ПЛ уже має гарні 
традиції  і  здобутки.  А  доцент  Ігор 
Кульчицький, вітаючи Олену Петрівну 
від  кафедри,  зауважив, що  її  книж-
ки — це найліпша реакція на будь-які 
закиди недоброзичливців української 
мови: „можна кричати, що ми патрі-
оти, подавати в суд, а можна чинити 
правильно — закотити рукави і пра-
цювати“.

Ірина ШУТКА

на полицю

Як не вдавати із себе Пруста

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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у день української писемности та мови, 
9 листопада, розпочався XIII між-
народний конкурс з української мови 
ім. Петра Яцика. Про це повідомляє 
прес-служба ЛОДА. Також цього дня 
відбувся радіодиктант національної 
єдности.

у Львівській політехніці 8 – 10 листопа-
да 2012 р. проходила ІХ Міжнародна 
науково-практична конференція 
„маркетинг та логістика в системі 
менеджменту“. У ній взяли участь 
учені, фахівці, підприємці не лише зі 
Львова, а й із різних реґіонів України 
(Київ, Харків, Донецьк, Одеса), з Лит-
ви, Польщі, Німеччини, Росії. Один із 
основних організаторів заходу — ка-
федра маркетингу і логістики ІНЕМ.

10 листопада 2012 року у Львові 
розпочнуться відбіркові студентські 
турніри з україномовного релізу 
настільної гри „Scrabble“, відомої 
також як “Ерудит”. Як повідомля-
ють співорганізатори, Молодіжне 
об’єднання „Граніт“, щоб узяти участь 
у турнірі, треба бути студентом будь-
якого вишу, сформувати команду 
з 2 – 4 осіб та зареєструватись на 
сайті турніру www.scrabble-ua.com. 
Учасники отримають подарунки, 
а переможці — цінні призи, зокрема 
планшети та грошові винагороди.

у Львові триває V щорічний всеукра-
їнський чемпіонат комп’ютерних 
талантів „Золотий Байт“. Тема цьо-
горічного конкурсу — „Нові техно-
логії — нові можливості“. За ре-
зультатами фіналу, який відбудеться 
у Києві на початку наступного року, 
будуть обрані найкращі проєкти, 
розробники яких представлятимуть 
Україну на міжнародному конкурсі 
Imagine Cup 2013.

кабінет міністрів ухвалив рішення 
про створення Слобожанського 
державного аграрного університету 
на базі трьох харківських вишів. 
Злиття національного аграрного 
університету ім. В. Докучаєва, на-
ціонального технічного університету 
сільського господарства ім. П. Васи-
ленка, державної зооветеринарної 
академії відбудеться відповідно до 
розпорядження Уряду від 7 лис-
топада 2012 року. Це дасть змогу 
створити потужний високоефек-
тивний освітянський заклад, який 
у майбутньому зможе отримати 
статус дослідницького.

За матеріялами інформаґенцій
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в інституті

Через комп’ютер і ІТ —  
до професійного і життєвого успіху

Як ніколи раніше, інформація нині 
є невід’ємною складовою нашого 

життя. Її обробка, розповсюдження 
і т. д. вимагають умілих рук і — найго-
ловніше — мудрих голів. У Політехніці 
таких фахівців зокрема готує Інститут 
комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій. Тут студенти опановують 
новітні технології провідних компаній 
світу, є потужний науковий потенці-
ял — близько 80 аспірантів і докто-
рантів, тут виконують госпдоговірну 
і держб’юджетну тематику, а також 
дослідження за міжнародними гран-
тами. В ІКНІ до навчання підходять 
комплексно і розглядають його як 
етап не лише успішної професійної 
реалізації, а й у підсумку — високих 
соціяльних стандартів

— Інтерес до комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій — результат 
багатьох чинників. Але визначальне, 
мабуть, те, що ми вступили у вік ін-
формації й ІТ, — каже директор ІКНІ 
професор Микола Медиковський. — 
Політехніка була готова до цього. Тя-
глість, поступальність традицій, добра 
методична,  матеріяльна  і  кадрова 
бази (напрацювання факультетів ра-
діотехніки, автоматики) стали фунда-
ментом для розвитку комп’ютерної 
освіти. Завдяки багатій передісторії 
і розвитку бізнесу в ІТ-галузі ЮНЕСКО 
ввело Львів у 30-ку найперспективні-
ших міст світу для розвитку ІТ. Україн-
ські компанії, тобто наші випускники, 
гідно витримують жорстку конкурен-
цію на світовому ринку: їм вдається 
задовольняти  вимоги  замовників, 
більшість яких з-за кордону.

Впродовж останніх  років маємо 
значний  конкурс на напрями підго-
товки: комп’ютерні науки, програмна 
інженерія, філологія. Цьогоріч мали 
абітурієнтів  із  Донецька,  Полтави, 
Києва, Одеси, ин міст. Широка геогра-
фія вступників у маґістратуру робить 
ІКНІ  провідним  реґіональним  нав-
чальним центром.  Уже  кілька  років 
реалізовуємо  концепцію  інтеґрації 
в  суспільство:  йдеться  про  активну 
до-  і  післявишівську  діяльність, що 
мала  б  допомогти  людині  досягти 
успішної  кар’єри  і  високих  соціяль-
них стандартів життя. Дотримуємося 
принципів гуманізації навчан ня, праг-
немо  забез пе чувати  творчий мікро-
клі мат у колективі.

— Як втілюєте цей підхід?
— Один із інструментів — співпраця 
зі школами. Це 17 шкіл Львова й об-
ласти, які обрали профіль інформа-
тика. З нашого боку — це визначення 
змісту профільних дисциплін, забез-
печення  посібниками,  стажування 
вчителів на кафедрах, семінари тощо. 
Також використовуємо такі механіз-
ми, як МТАН (секція з комп’ютерних 
наук чисельна й активна), олімпіяда 
„Абітурієнт“, дні знайомства з універ-
ситетом. Наша олімпіяда особлива: 
перший  тур проводимо дистанцій-
но, а на очний приїжджають найкра-
щі учасники з усієї Західної України. 
Присутність у мережі дозволяє охо-
пити широку  учнівську  авдиторію, 
орієнтуємося вже на 8 – 9 класи. Ще 
один резерв — коледжі. Це зокрема 
Технічний, Золочівський, що мають 
споріднені  з  нашими  спеціяльнос-
ті.  Маємо  зв’язки  у  таких  містах, 
як  Дрогобич,  Самбір,  Кам’янець-
Подільський, Нова Каховка, Черкаси, 
Івано-Франківськ, ин.

Особливістю  ІКНІ  є  участь  робо-
тодавців у наших профорієнтаційних 
акціях. Те, що провідні компанії йдуть 
саме  до  нас  (а  комп’ютерні  науки 
є  й  в  инших  вишах)  свідчить:  вони 
задоволені якістю фахової підготовки 
в ІКНІ. Цьому сприяє великий конкурс, 
високий прохідний бал, відрахування 
неуспішних студентів.

— Чимало студентів ІКНІ починає 
працювати  на  старших  курсах. 

Знайти роботу для них — не про-
блема,  адже  ІТ-галузь  потребує 
кадрів?
— Більшість, отримавши диплом, уже 
має постійну роботу, високооплачува-
ну, з добрим соцпакетом. Чи не кожен 
випускник знаходить роботу — якщо 
не в ІТ-компаніях, то в потужних ви-
робничих і адміністративних структу-
рах, адже маємо такі спеціяльності, 
як комп’ютерні технології та системи 
видавничо-поліграфічних виробництв, 
прикладна лінґвістика.

Так, напевно, ми хотіли б кращих 
результатів  навчання.  Але  це  зале-
жить  від  багатьох  чинників.  Вважа-
ємо, що  зі  свого боку  забезпечуємо 
студентам  якісні  умови:  продумана 
система  організації  навчального 
процесу,  добрі  кадри,  підручники 
і  посібники  наших  авторів,  якісна 
матеріяльно-технічна база. Лабора-
торну базу розвиваємо як  за  кошти 
Політехніки,  так  і  за  кошти  робото-
давців. Протягом останніх двох років 
спеціялізовані  лабораторії  відкрили 
компанії  Epam Systems, GlobalLogic, 
Comarch та ІТ-бізнес-кластер Львова. 
Також намагаємось використовувати 
переваги  віртуального  навчального 
середовища,  инших  інформаційно-
аналітичних систем, розроблених за 
участю працівників ІКНІ.

— „Ахіллесовою п’ятою“ українських 
ІТ-шників працедавці називають не-
достатнє знання англійської…
— Для наших студентів знання іно-
земної особливо важливе, бо вони 
працюють переважно з іноземцями. 
Ситуація з вивченням мов в ІКНІ сут-
тєво погіршилася з впровадженням 
нових стандартів освіти на ОКР ба-
калавра — 8 семестрів звели до 2… 
Завдяки  власним  резервам ми  за-
безпечуємо 4 семестри.  Ініціювали 
й курси вивчення іноземної мови, які 
реалізовуються в ІПДО. Важливо, що 
керівництво університету пішло на 
формування доступної для  студен-
тів плати за ці курси. Недавно  ІКНІ 
й ІПДО також погодили намір розгор-
нути курси з поглибленого вивчення 
ІТ й іноземної мови фахового спря-
мування для вихованців шкіл і коле-
джів. Маю надію, цю ідею вдасться 
втілити.

Спілкувалась Ірина ШУТКА



7ч. 34 (2794)
15 – 21 листопада 2012 [СуСПІЛьСТво]

Проректор  з міжнародних відно-
син Львівської політехніки професор 
Юрій  Рашкевич  нагадав  присутнім, 
що в Політехніці  гуманітарні  та  соці-
яльні науки посідають належне місце 
в  навчальному  процесі,  а  питання 
збереження  і  розвитку  української 
мови, напрацювання методичних ма-
теріялів щодо вивчення української як 
іноземної важливе й для університету, 
адже тут навчається чимало іноземних 
студентів. Юрій Рашкевич  звернувся 
з проханням до українців з-за кордону: 
продовжити цю роботу, розвивати її на 
тих землях, де вони живуть. Учасників 
конференції також привітали почесний 
консул Канади у Львові, голова Світо-
вої координаційної виховно-освітньої 
ради  при  СКУ  Оксана  Винницька, 
професор  кафедри мов  країн  Цен-
тральної  і  Південно-Східної  Европи 
Московського державного  інституту 
міжнародних відносин МЗС Росії, ав-
тор підручників „Українська мова для 
країн СНД“ Галина Лєсная, директор 
Міжнародної  української школи,  яка 
працює з українськими школами но-
вої хвилі еміґрації, Людмила Іванова, 
голова Комісії УГКЦ у справах освіти та 
виховання сестра Христофора Буштин.

Галина Лєсная від  імени студентів-
першокурсників спеціяльности „міжна-
родні відносини“, котрі вивчають укра-
їнську мову в Російському державному 
гуманітарному університеті, подякувала 
працівникам МІОКу  за  стажування, 
яке вони пройшли в Інституті, за тепле 
й чуйне ставлення (студенти Політехні-
ки розпочнуть своє стажування в РДГУ 
з 3  грудня). Професор вручила Юрієві 
Рашкевичу підписану двосторонню угоду 
про співпрацю між двома університета-
ми, а Людмила Іванова — подяку Ірині 
Ключковській  за активну  громадську 
позицію, велику роботу зі  збережен-
ня духовних  і національних традицій 
України й розвиток сучасної української 
освіти за кордоном. Вона також відзна-
чила, що тема, заради якої  зібралися 
учасники конференції, дуже важлива, бо 
„незважаючи на те, що діти за кордоном 
навчаються за державними програмами 
України, є проблеми у викладанні україн-
ської мови. Шукаємо разом з МІОКом ті 
рецепти, які потрібні нашим українським 
дітям та їхнім батькам“.

Ірина  Ключковська  зробила  ко-
ротку доповідь на  тему:  „Українська 
мова у світі: контекст сучасних реалій“. 

А реалії нині аж надто сумні: в Україні 
бізнес користується дише двома мова-
ми — англійською і російською:

— В українському бізнесі українська 
мова відсутня. За межами України вона 
відсутня взагалі. Натомість инші дер-
жави дбають про свій престиж у світі, 
турбуються про поширення своєї мови 
у міжнародній спільноті. Щоб і україн-
ська звучала у світі, Україна мала б іден-
тифікувати себе як всередині країни, 
так і назовні, як це робить, до прикладу, 
Росія, що „сіткою“ покриває країни світу 
своїми школами і тратить на це вели-
чезні  кошти. Коли були у Казахстані, 
вразило, як там на державному рівні 
за усіма европейськими стандартами 
розроблена  і  працює державна по-
літика просування казахської мови як 
іноземної. Для нас найперше джерело 
поширення української мови — укра-
їнська діяспора. Сайт СКУ засвідчує, що 
вона налічує у світі 20 мільйонів осіб, 
хоча скільки їх там насправді ніхто не 
знає. Друге джерело, яке дуже тяжко 
формується, — закордонні  україноз-
навчі центри різного рівня, створені ти-
танічними зусиллями самих українців. 
Допомоги з боку держави нема. Спо-
діваюся, що коли на такі конференції 
збиратимуться висококласні фахівці, 
і ми будемо набиратися досвіду один 
від одного, то, безперечно, успіх буде.

У перший день роботи конферен-
ції відбулася презентація навчальних 
видань, що вийшли у Львові, Кракові 
і Москві. Серед видань, які презенту-
вав МІОК, — ще зовсім „гарячий“ нав-
чальний посібник з української мови 
як  іноземної  (рівень В2)  „Мандрівка 
Україною“, який щойно побачив світ.

На  трьох  круглих  столах  обгово-
рювали  проблеми навчально-мето-
дичного  забезпечення  з  української 
мови  як  іноземної,  українознавчих 
осередків  у  світі,  методики  викла-
дання української мови як іноземної. 
Відбулася також презентація проєкту 
„Експериментальний  навчальний 
план суботньої (недільної) школи для 
дітей  еміґрантів  „Діти  України“.  На 
завершення  першого  робочого дня 
конференції всі охочі переглянули ви-
ставу студентського театру Університе-
ту ім. Адама Міцкевича (Познань) „Ніч 
перед Різдвом“, що відбулася у Центрі 
культури  та  дозвілля  „Лис Микита“ 
Франкового університету.

Під час роботи круглих столів і на 
майстер-класах тривали цікаві дискусії 
довкола проблем українознавчих сту-
дій навчальних закладів різних рівнів, 
створення  іміджу  української школи 
за кордоном, українознавчих аспектів 
виховання молодого покоління. Від-
бувся  також обмін досвідом роботи 
з цієї тематики, народилися спільні на-
працювання, перспективи проведення 
таких конференцій і семінарів в инших 
містах України та світу тощо.

Перед конференцією вийшов збір-
ник,  в  який  увійшло  67  доповідей 
очних  і  заочних  учасників  II Міжна-
родної  науково-практичної  конфе-
ренції „Українська мова у світі“. Після 
підсумкового  засідання  і  ухвалення 
відповідного рішення, присутні  з  ве-
ликою  зацікавленістю  переглянули 
фільм Даніель Стоділки „Відродження 
королівства: скарби Галичини“.

Катерина ГРЕЧИН

освітні проєкти

Українська мова у світі
→ Закінчення. Початок на 3 с.
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люди університету

Змінювати світ  
власним прикладом

Доцент кафедри хіміч-
ної технології силікатів 

ІХХТ Львівської політехніки 
Тарас Жеплинський вже 
багато років працює в аль-
ма-матер, а віднедавна 
поєднує улюблений фах із 
духовним покликанням: 
відправляє Літургії у Церкві 
Воскресіння Господнього, 
що на вулиці Володимира 
Великого.

—  Тарасе  Богдановичу, 
як сталося, що своїм фа-
хом обрали  хімію,  адже 
у родині в пошані завжди 
була музика,  українська 
народна  і  патріотична 
пісня?
— Справді,  мій  батько — 
знаний  фольклорист  та 
знавець кобзарського мис-
тецтва, свого часу ство рив 
чудову капелу бандуристів 
„Заспів“,  яку  в  1985  році 
партійні керівники „Львів-
сільгоспмашу“ просто ро-
зігнали. Любов до музики, 
народної  пісні  передала-
ся й мені. Добру музичну 
й вокальну школу  здобув 
у  Львівській  державній 
академічній чоловічій хо-
ровій  капелі  „Дударик“. 
Щодо  вибору  хімії,  то  це 
теж  батькова  заслуга, 
адже він за фахом — хімік. 
Малим ходив до нього на 
Роздольський  сірчаний 
комбінат, де він працював 
головним інженером. Тоді 
й загорівся ідеєю бути, як 
тато,  бо  любив  точні  на-
уки — математику, хімію. 
Після  закінчення  школи 
обрав  кафедру  хімічної 
технології силікатів Львів-
ської політехніки і відразу 
прикипів  серцем  до  неї: 
полюбив своїх викладачів, 
середовище, де й досі від-
чутний  відгомін  минулих 
віків. Потім вступив до ас-
пірантури, захистився.

— Знаю, що у Політехніці 
Ви продовжили батькові 
традиції:  „Заспів“  знову 

хвилював серця своїх пал-
ких шанувальників…
— Бажання зберегти назву 
татового найулюбленішого 
творчого колективу наштов-
хнуло мене  на  ідею  ство-
рення нового „Заспіву“, але 
вже  як  фольклорного  ан-
самблю. Друзі мене підтри-
мали, і з 1988 року я став ке-
рувати ансамблем народної 
музики  і пісні. З часом ми 
не лише повернули „Заспі-
ву“ минулу славу, а й навіть 
отримали звання народно-
го.  Нас  чудово  приймали 
у різних областях України, 
у Польщі. У рік, коли Украї-
на мала дати відповідь: ста-
ти їй незалежною чи й далі 
бути чужою служницею, ми 
багато їздили рідним краєм, 
агітували за незалежність, 
були спостерігачами на ви-
борчих дільницях у Черні-
гівській області.

— Поза тим, Ви й про нау-
ку не забували…
— Звичайно, вона, як піс-
ня,  була  зі  мною  поруч. 
Тим більше, що скло вміє 
заворожити своєю красою 
будь-кого.  Ось  нещодав-
но  розробив  нову  енер-
гоощадну  установку  для 
гартування скла, адже для 
цього нині потрібно витра-
чати дуже багато електро-
енергії. Моя методика гар-
тування скла за допомогою 
поливання  водою  в  рази 
зменшує  використання 

електроенергії .   Дослі-
дження  скла  продовжую 
й  далі.  Зараз  до  них  до-
лучилася  й моя  аспірант-
ка. Маю п’ять патентів на 
винаходи,  є  співавтором 
трьох  підручників  із  гри-
фом профільного міністер-
ства й одного навчального 
посібника із загартування 
скла. Пишу наукові  статті 
у фахових журналах.

— Маєте намір захисти-
ти ще й докторську дис-
ертацію?
— Важко  сказати,  бо нині 
я ще й священик, то ж віль-
ного часу маю не так багато. 
Однак таке бажання є.

— Коли  усвідомили  ще 
одне своє покликання?
— Мій  парох  кілька  разів 
пропонував  мені  здобути 
богословську освіту,  адже 
бачив  у  мені  священика, 
тому прислухався до його 
слів,  до  себе.  Тоді ж  при-
пинив керівництво ансамб-
лем. Натомість почав керу-
вати церковним хором на 
парафії. Освіту здобував за-
очно в Люблінському като-
лицькому університеті, далі 
три роки — в Українському 
католицькому університеті, 
ще три роки — в Духовній 
семінарії. Так я став свяще-
ником. Також є капеланом 
спільноти руху „Віра і Світ-
ло“, що опікується неповно-
справними  дітьми,  гуртує 
сім’ї, де є такі діти, готує во-
лонтерів, які хочуть з ними 
працювати.

— Ви щодня спілкуєтеся зі 
студентами. Чи викорис-
товуєте це як шанс допо-
могти їм стати духовно 
багатшими?
— Вважаю, що справжній 
християнин  повинен  змі-
нювати світ своїм прикла-
дом, наукою, жертовністю. 
Для  мене  таким  прикла-
дом  високо  ерудованого 
науковця,  дуже  порядної 

людини був покійний нині 
професор Йосип Ящишин, 
керівник  моєї  дисерта-
ції.  Думаю,  мій  приклад 
також  надихне  когось  на 
продовження  традицій 
справжніх українських ви-
кладачів, чесних, відданих 
своїй  справі,  які  свідчать, 
що наука  і Бог — поняття 
дуже близькі. Давно ж ві-
домо: хто серйозно пере-
йнятий наукою, відкриває 
для себе глибину божества. 
Загалом, студенти — народ 
хороший. Їм лишень треба 
допомогти  знайти  орієн-
тири,  правильну  дорогу 
в житті.

— Яким бачите своє світ-
ське і духовне майбутнє?
— Намагатимуся  плекати 
духовність  в  альма-матер. 
Хочу  розпочати  капелан-
ську  роботу:  провести  пе-
редріздвяні і великопостові 
реколекції для працівників 
Львівської політехніки. Якщо 
вдасться, організовуватиму 
літні кількаденні табори ду-
ховних  практик  для  сімей 
політехніків.  Безперечно, 
що тепер часу стало менше, 
бо треба й Літургії відправ-
ляти, і молитися багато. На-
разі це все мені вдається, бо 
з Богом все можливо.

— Що  побажали  б  полі-
технікам?
— Є  така  притча.  Учитель 
запитав  учнів,  що  є  най-
більшою трагедією в житті 
людини? Учні вважали, що 
це тоді, коли вона не може 
знайти відповіді на своє за-
питання. На думку учителя, 
найбільша трагедія людини 
полягає у відсутності таких 
запитань до себе. Тож хочу 
побажати всім політехнікам 
завжди задавати собі запи-
тання, знаходити на них від-
повіді і так докопуватися до 
істини.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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тема для роздумів

Дурні діти:  
спогад українського студента

Теперішні студенти: 
— Вчаться? Здобувають науку? — Дехто.

— Знають свою історію? — Майже ніхто.
— Працюють для якоїсь ідеї? — Може… Дехто.
— А що люблять? — Піти на дискотеку, випити.
— А що читають? — Детективи.
Може, я помиляюся? Може, я образив сучасне молоде 
покоління? Я буду дуже радий, якщо образитеся“.

Так закінчується книжка 
„Дурні діти: Хроніка наших 
днів“ Юліяна  Редька,  кот-
ра  вийшла  у  видавництві 
„Друкарські куншти“ (Львів, 
2012).  Основа  цієї  книж-
ки — однойменна повість, 
котру  автор  написав  ще 
1925 року: переживши пере-
слідування польської поліції 
(за навчання в Українському 
таємному  університеті), 
ув’язнення на вул. Баторія 
(тепер Князя Романа), Юлі-
ян Редько зафіксував події 
та переживання,  виклав  їх 
у формі художньої повісти, 
яка насправді — не вигадка, 
а  документ  часу.  Вперше 
повість  вийшла  1926 року, 
під псевдонімом Ю. Р. Крук-
Мазепинець (її писав 20-літ-
ній юнак, колишній пластун 
загону  „Крук“ полку  імени 
гетьмана Івана Мазепи).

З  ініціятиви Остапа Се-
меніва, до 100-річчя україн-
ського Пласту, Українського 
лікарського  товариства, 
90-річчя Українського таєм-
ного університету у Львові, 
вийшло перевидання,  яке 
містить,  крім самої повісті, 
нарис Юліяна  Редька  про 
тогочасні  стосунки  в  сус-
пільстві,  спогади колишніх 
студентів-медиків таємного 
університету.  А  завершу-
ється  видання роздумами 
автора — вже 80-річного.

І  якщо прочитати лише 
закінчення спогадів, справ-

ді  зароджується  протест, 
бо ж  сучасні  студенти різ-
ні.  Є й пасивні,  лінькуваті, 
власне такі, як каже автор. 
Але ж більше — активних 
і свідомих, студентство — це 
велика  рушійна  сила,  яка 
долучається до  змін  у  сус-
пільстві,  а  то й  спричиняє 
їх.  Та  й  тема  „яка  погана 
сучасна молодь“ — не нова. 
Ще Сократ  у V  ст.  до н.  е. 
відзначав  погані  манери 
молодого покоління і втрату 
в них поваги до авторите-
тів,  до  старших:  „Нинішні 
діти люблять розкіш; вони 
погано виховані,  не шану-
ють старших, сперечаються 
з ними. Вони вже не вста-
ють,  коли  входять  старші. 
Вони  суперечать  батькам, 
пліткують  з  однолітками, 
об’їдаються  ласощами  за 
обідом, сидять, закинувши 

ногу на ногу, та знущаються 
над своїми вчителями“. Че-
рез три століття (720 рік до 
н. е.) Гесіод прорік: „Я втра-
тив  будь-яку  надію щодо 
майбутнього  нашої  краї-
ни,  якщо нинішня молодь 
завтра  візьме  у  свої  руки 
управління, адже ця молодь 
нестерпна,  нестримана, 
просто жахлива“.

Однак коли перечитуєш 
усю  повість,  скептицизм 
зникає.  Український  таєм-
ний  університет  було  за-
сновано у Львові 1920 року, 
щоб  українці  мали  змогу 

здобувати вищу освіту. Ин-
шого  способу  навчатися 
рідною мовою у них просто 
не було. Щоб стати студен-
том польського університе-
ту, доводилося відмовитися 
від власної нації: визнавши 
себе  поляком  (для  цього 
слід  було  присягнути  на 
лояльність  до  польської 
влади) або мати за плечима 
службу  в  польській  армії. 
Відтак  у  тому  університеті 
могли  виховати  кого  за-
вгодно, лише не українця. 
Були й такі: їх автор та його 
однодумці  називали  „хру-
нями“.

Очевидно,  саме  себе 
зобразив Юліян  Редько, 
змальовуючи Ігора Збродо-
вича. Під впливом учитель-
ського сина Павла Черчака, 
котрий  „занедбав“  власне 
майбутнє, промінявши тех-
нічний університет  у Празі 
на  повстанську  боротьбу, 
юнак  так  само  вступає до 
„авантюрничого“ (за слова-
ми отця Збродовича — не 
те що не  патріота,  просто 
зневіреного,  бо  „чи  варта 
було  пориватися  до  бо-
ротьби,  коли передбачити 
міг кожний, що „встояти не 
буде сили“?“) Українського 
таємного  університету  за-
мість польської „вшехніци“. 
Таких, як ці юнаки, „мудрі“ 
поважні  люди  називали 
дурними дітьми:

„—  Ну,  роби  собі,  що 
хочеш.  Я  хотів  добра  для 
тебе, але ти тата не слухав, 
тож роби собі як знаєш. Лиш 
уважай, щоб  кого  іншого 
не мусив  колись  слухати… 
А є ще вас більше таких ду-
раків? Хто ще записується?

— Всі мої, товариші. На 
польський  університет  не 
йде ніхто.

— Дурні діти…“
Повість  закінчується 

оптимістичним  діялогом 
головного  героя  з  сестрою 
Наталею:

— Нам треба нових гро-
мадян,  цілком  инших  від 

тих старих невільників. Кров 
Павла й инших героїв буде 
засівом,  з  якого  виросте 
новий люд, а я всі  свої  зу-
силля  покладу  на  дальшу 
працю й на виховання нових 
громадян,  громадян-рево-
люціонерів!

Як  закінчується  та  бо-
ротьба, всі ми добре знаємо, 
якщо цікавимося хоч трохи 
історією. Відтак, може,  ав-
тор і справді має слушність: 
чи багато нинішньої моло-
ді  готові  відмовитися  від 
комфорту  (чи  то  йдеться 
про гроші, чи про спокійне 
життя  тощо)  заради мож-
ливости навчатися чи роз-
мовляти українською? Тому, 
думаю, повість буде цікава 
сучасному студентству, аби 
порівняти і поміркувати, чи 
справді  так  складно  зараз 
бути спудеєм, як вважають 
багато з них.

Щоправда, в ті часи мо-
лодь була „приперта до сті-
ни“, чого не маємо (на щас-
тя) зараз. Цьогоріч львівсь кі 
університети  зафік сували 
рекордну кількість абітурі-
єнтів зі східних областей — 
вони хочуть навчатися свого 
фаху українською мовою.

А як вважаєте ви? На що 
і  заради чого  готова сучас-
на молодь?  Напередодні 
Дня студента запрошую до 
дискусії.

Тетяна ПАСОВИЧ

„

Cтудентство — це велика рушійна 
сила, яка долучається до змін 
у суспільстві, а то й спричиняє їх …
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презентація

Ego і Alter Ego Тараса Шевченка

Книгарня „Є“ та ви-
давництво „Коло“ 

6 листопада організува-
ли презентацію моно-
графії доктора філоло-
гічних наук, завідувачки 
кафедри україністики 
в Познанському уні-
верситеті ім. Адама 
Міцкевича, професора 
кафедри мовної та між-
культурної комунікації 
факультету іноземних 
мов Дрогобицького 
державного педаго-
гічного університету ім. Івана Франка 
Тетяни Космеди „Ego і Alter Ego Тараса 
Шевченка в комунікативному просторі 
щоденникового дискурсу“.

На думку  авторки,  діялог між  Ego 
й Alter Ego Тараса Шевченка відбувався 
не лише в його щоденнику, де він увираз-
нюється, вербалізується. Вся творчість по-
ета виразно автобіографічна. Шевченко 
прагнув глибше збагнути себе, оскільки 
через самопізнання йшов до художнього 
розуміння людини загалом. Бажання спо-
глядати себе є і в його малярстві (образ 

автора присутній у бага-
тьох його полотнах).

Та  все ж найбільше 
Тетяну Космеду цікавило, 
що саме спонукало Шев-
ченка вести щоденник. 
За словами авторки, поет 
був яскравим  інтровер-
том, яким властиво пи-
сати щоденники. Йому 
було необхідно  „спові-
датись“  і у  такий спосіб 
заспокоювати  самого 
себе,  особливо,  якщо 
зважити на те, що це був 

час очікування визволення та прагнення 
повернутися на  волю.  І  саме  завдяки 
щоденнику він міг скоротити час неволі.

Над  книжкою,  яка  зображує  вну-
трішній діялог  великого митця  слова 
„Ego  і Alter Ego Тараса Шевченка в ко-
мунікативному просторі щоденникового 
дискурсу“  авторка працювала майже 
12 років. А  загалом на рахунку Тетяни 
Космеди  понад  350  різноманітних 
наукових  праць  із  прагмалінґвістики, 
лінґвоаксіології,  лінґвокоцептології, 
комунікативної лінґвістики.

Наталія ПАВЛИШИН

роки студентські

Одна з найяскравіших  
сторінок життя

Студентські роки — одна з найяскра-
віших  сторінок нашого життя. Це  час, 
коли ми шукаємо відповіді на важливі 
запитання:  „хто ми?“,  „куди  і  навіщо 
йдемо?“. Це  старт, початок дорослого 
життя, своєрідний фундамент. У цей пе-
ріод найголовніше правильно вибрати 
напрямок,  у  якому рухатимешся далі, 
здобути багато нового, але водночас не 
втратити  себе, обрати життєві пріори-
тети і мету.

Навчання… Незабутні безсонні ночі: 
ти  знаєш, о  котрій починають  співати 
перші птахи  і коли світає… А що може 
більше схвилювати, ніж захист роботи 
перед  висококваліфікованою  комісі-
єю — викладачами,  які,  справедливо 
очікують від тебе відповідного резуль-
тату?

Неможливо не  запам’ятати  свята, 
вистави,  конкурсу, що  відбуваються 
в стінах університету. Саме вони додають 
навчанню динамічности,  яскравости, 
допомагають студентам відкривати  їхні 
таланти.  І  саме вони допомагають ді-
знатися про тих, хто тебе оточує, багато 

нового: ось ця мила дівчина прекрасно 
співає,  а  той  симпатичний хлопець — 
чудовий танцюрист!..

Звичайно,  студентські  роки — це 
також добрі  спогади  і  гарні друзі,  які 
часто  залишаються  з  тобою  на  все 
життя. Адже важко уявити, де й  коли 
могли б познайомитися такі різні люди, 
як не в їдальні рідного університету чи 
на  кухні  в  гуртожитку… А ще —  саме 
в студентський період часто знаходять 
своє кохання, навіть майбутніх чоловіка 
чи дружину.

Назавжди запам’ятовуються безцінні 
моменти  студентського життя:  веселі 
пари,  суворі  сесії,  вечірки  і  концерти, 
посиденьки в їдальні на великій перерві 
і безліч иншого — у кожного своє. Адже, 
як казав хтось великий: „Життя вимірю-
ється не прожитими днями, а момента-
ми, які ми пам’ятаємо“. Тож робімо наші 
студентські роки незабутніми!

Ірина СУСЯК, 
студентка третього курсу факультету 

журналістики ЛНУ ім. І. Франка

наш календар
16 листопада — День працівників 
радіо, телебачення і зв’язку. 
17 листопада — Міжнародний день 
студентів. 
19 листопада — День працівників 
гідрометеорологічної служби. 
21 листопада — День  архангела 
Михаїла.

Пам’ятні дати
15.11.1630 — помер Йоганн Кеплер, 
німецький астроном, який відкрив 
три закони руху планет.
15.11.1912 — народився Андрій Ма-
лишко, український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричев-
ський,  знаний український маляр, 
архітектор, графік.
16.11.1717 — народився Жан Лерон 
Д’Аламбер, французький філософ, 
математик і просвітитель, один із за-
сновників диференційних рівнянь.
16.11.1878 — народився Михайло 
Паращук,  український  скульптор, 
один з авторів пам’ятника А. Міц-
кевичу у Львові.
16.11.1924 — відбулася перша в Укра-
їні радіопередача з Харкова.
16.11.1952 — померла Соломiя Кру-
шельницька,  всесвітньовідома 
українська оперна співачка.
17.11.1784 — засновано Львівський 
університет. 
17.11.1899 — народився  Григорiй 
Косинка, український письменник.
18.11.1804 — засновано Харкiвський 
унiверситет.
18.11.1874 — помер  український 
письменник Олекса Стороженко.
18.11.1962 — помер Нільс Бор, дан-
ський фізик, лавреат Нобелівської 
премії.
19.11.1875 — народилася Катря Гри-
невичева, українська письменниця.
19.11.1953 — помер Климент Квітка, 
український фольклорист  і музи-
кознавець.
19.11.1989 — відбулося перепохован-
ня у Києві Василя Стуса, українського 
поета, правозахисника, замордова-
ного в пермській в’язниці.
20.11.1917 —  ІІІ  Універсалом Цен-
тральна Рада проголосила самостій-
ність УНР у федеративному зв’язку 
з  иншими  вільними  народами 
колишньої Російської імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Воз-
няк, український літературознавець.
21.11.1919 — денікінці  стратили 
Василя Чумака, українського рево-
люційного поета.
21.11.1921 — більшовики під Базаром 
розстріляли 359 українських вояків, 
учасників Другого зимового походу.
21.11.1943 — розпочалася Конферен-
ція поневолених народів Східної Ев-
ропи та Азії, скликана керівництвом 
ОУН і УПА.
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з архіву пам’яти

„Ми зродились із крови народу“
Відважна  

розвідниця 
„Тетяна“

Анні  Черешньов-
с ь к і й   б уло   1 5 
років,  коли  вона 
при їхала з рідно го 
села Стежни ці, що 
коло  Бали города 
на  Лем ків щи ні, 
до міста Криниці, щоб ви-
вчитися на вчительку. Здіб-
на,  кмітлива,  старанна, 
товариська,  Ганнуся  була 
однією  з  найкращих  семі-
наристок  і,  мабуть,  стала 
б  добрим  педагогом,  але 
вона хотіла жити  і працю-
вати  у  своїй  незалежній 
державі,  свободу  якої ще 
треба  було  здобути.  Тому 
в  1943  році  стала  членом 
підпільної  сітки ОУН Лем-
ківського  надрайону,  а  з 
1944-го —  розвідницею 
у  відділі  командира  „Чор-
ного“ під псевдо „Галина“. 
Часто, перебрана за селян-
ку, вивідувала важливу ін-
формацію і попереджувала 
повстанців про небезпеку.

Так, вночі 23 жовтня 1944 
року  побачила,  що  в  су-
сідньому  селі  з’явилися 
більшовицькі танки і багато 
війська  та повідомила сот-
ні  командирів  „Чорного“ 
і „Хоми“, що ворог готує об-
лаву на село Ліщаву Горіш-
ню. Повстанці вийшли назу-
стріч двотисячному війську 
і  24 жовтня відбувся вели-
кий цілоденний бій, в якому 
загинуло  17  вояків,  серед 
яких поручник „Хома“, шес-
теро були поранені. У цьому 
бою брала участь і відважна 
розвідниця „Галина“.

Коли  прийшов  наказ 
проводу  демобілізувати 
сотню  „Чорного“,  Ганну-
ся  перейшла  на  теренову 
роботу.  Під  псевдо  „Тетя-
на“  працювала  провідни-

ком Українського 
Червоного Хреста 
в околиці Команчі 
аж до  1947  року. 
Опікувалася пора-
неними стрільця-
ми, забезпечувала 
96-ий відтинок лі-
ками, бандажами, 
ходила  в  розвід-
ку. В жіночій сітці 

ОУН  виховувала  молодь 
і жіноц тво.  За відвагу  і не-
втомну працю мала великий 
авторитет  в  усій  околиці 
і  визнан ня  теренового ре-
волюційного проводу.

Якось  у  селі Мичківцях 
її спіймали поляки, але зав-
дяки  приготованому  алібі 
і  впевненій  поведінці  від-
пустили.  Тим часом надій-
шло повідомлення з Ліська, 
що це українська підпільни-
ця, за нею вислали погоню, 
та спритній дівчині вдалося 
втекти. І ще не раз, заскоче-
на ворогом, під кулеметним 
вогнем  вона  виривалася 
з обіймів смерти.

Під час облави на  село 
Царинське вивезла на санях 
хворого на тиф стрільця до 
с. Сухі Ріки, по дорозі ледве 
не  втопившись  у  глибоко-
му  потоці.  Иншим разом, 

коли переїжджала з хворим 
через ріку,  заломився лід, 
і вони впали у воду. Дівчина 
витягла вояка на берег, хоч 
покалічила  об  кригу  руки 
і ноги.

Під час найбільших об-
лав  навесні  1947-го,  об-
дерта, боса, вихолоджена, 
підтримувала на дусі стрі-
лецтво.  14  серпня,  взяв-
ши провід на себе, разом 
із  друзями  („Марійкою“, 
„Мартою“, „Стиром“ і „Ду-
наєм“) вирушила на велику 
Україну. Без карти і зв’язку 
йшла  навмання,  аж  доки 
не  налагодила  контакт  із 
місцевими  повстанцями. 
У  цій  ситуації,  як  уже  не 
раз, показала себе відваж-
ним і зарадним вояком.

Восени  1947  року  Ган-
нусю перевели  на  роботу 
в штаб. Вона швидко навчи-
лася друкувати на машин-
ці  і  виконувала  особливо 
відповідальні  доручення 
проводу.  За  зиму  вивчила 
військову  літературу  (по-
льову і внутрішню служби, 
зброєзнавство,  зокрема 
міномети і мінування, пар-
тизанську  тактику).  Пере-
писала дві книжки коман-
дира „Хріна“ — „Крізь сміх 

заліза“  і   „Зимою 
в бункері“ та „Спо-
гади  чотового Ост-
роверха“  (Олек си 
Конопадського).

Зі  спогадів  Сте-
пана Стебельського:

„Бойова  подру-
га „Тетяна“ особли-
во відзначилася під 
час  наскоку  біль-
шовицької   стар -
шинської   школи 
МВД дня 18 серпня 
1948 року. В хвили-
ни  найсильнішого 
ворожого  вогню 
з кількох кулеметів 
на  крило,  де  зна-
ходилися  поруч -
ники  „Кармелюк“ 

і  „Хрін“  і   де  вже  впали 
убиті кілька вояків, дівчина 
першою кинулася рятувати 
звіти,  потім  зайняла  ви-
гідну позицію за деревом 
і  гукала  до  нас:  „Хлопці! 
Вогонь!“.  Коли  замовк  ку-
лемет  вістуна  „Богдана“, 
вона  кинулася  до  нього 
під  ворожим  вогнем,  але 
не змогла зняти з кулеме-
та вже мертвого стрільця. 
Коли дали наказ відступа-
ти,  винесла  на  собі  пора-
неного вістуна „Буйного“.

Побачивши,  як  ворог 
з трьох боків змикає кільце 
навколо  командирів,  які 
відбивалися  у  скалистому 
потоці  і  не  помітили  ото-
чення,  вона  з  пістолетом 
у  руках,  незважаючи  на 
ворожий  вогонь  і  оклики: 
„Дєвушка, дєвушка!“ з від-
далі кільканадцяти мет рів, 
кинулася  на  порятунок  і 
встигла  вигукнути  кодом: 
„Ка-Ха,  відступайте,  бо 
більшовики  над  голова-
ми!“. У такій екстремальній 
ситуації  вона  не  втратила 
притомности духа і розуму 
і  не назвала навіть  наших 
псевд ,  щоб  не  зрадити 
перед  ворогом,  хто  саме 
знаходиться  в  потоці.  Так 
подруга  врятувала життя 
своїх побратимів“.

Після  того бою Ганнуся 
вирушила  до  села  Билич 
(Самбірщина) на  зустріч  зі 
своєю сестрою і вночі 21 ве-
ресня  1948  року  загинула 
від нещасного  випадку.  Їй 
було тільки 22 роки…

Записано зі спогадів  
очевидців

Підготувала  
Ярослава ВЕЛИЧКО

P. S. Про романтичну  і  тра-
гічну  історію кохання семі-
наристів  Тетяни Слонської 
і Михайла Напори ми роз-
кажемо в наступних числах 
„Аудиторії“.

[•] Члени підпільної сітки оуН: анна 
Черешньовська — „Тетяна“, Надія 
Партикевич — „марійка“ (стоять), 
Ярослава Філь — „марта“, м. Р. — 
„Пчілка“ (сидять). Лемківщина, 
літо 1947 рокуПочаток у числах 31 – 33
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громадська організація

„Пам’ять“ — усе задля збереження історії
Мабуть, кожному неодноразово 

доводилося почуватися ман-
дрівником у часі, побачивши на вули-
ці крокування чи то січовиків, чи упів-
ців. Громадська організація „Товари-
ство пошуку жертв війни „Пам’ять“ 
понад сім років активно вивчає та від-
творює історичні дійства, демонстру-
ючи їх перед глядачами, відновлює 
однострої українських вояків, веде 
пошукову діяльність і перепоховує 
останки загиблих у боях на території 
нашої країни.

— Усе почалося у 2004 році. Ман-
друючи якось із друзями карпатським 
хребтом,  помітили  вздовж  схилу 
хребта військовий окоп, який в окре-
мих місцях був розкопаний, довкола 
свіжо виритих ям валялися гільзи та 
набої. Що далі йшли, то більше було 
розкопаних місць. І раптом побачили 
картину,  яка  викликала жах  і  обу-
рення:  розкопаний  окоп  і  довкола 
розкидані шматки  одягу,  взуття  та 
фрагменти людського скелету. Влас-
не  тоді  виникла  думка, що  це  все 
не можна так залишати, — розповів 
голова  товариства  „Пам’ять“ Любо-
мир Горбач.

Саме  тоді  розпочалася  активна 
робота: спершу вишукували інформа-
цію, де саме проходили бої, дані про 
зруйнування  таких місць  „чорними 
археологами“. Це  стало  поштовхом 
до створення організації, яка займа-
лася б пошуком  та перепохованням 
останків  солдатів,  які  не  були  захо-
ронені  за  військовими чи  християн-
ськими традиціями, а залишалися на 
полі бою.

Офіційно організацію  зареєстру-
вали  у  2005  році.  За  час  існування 
товариства вдалося віднайти та екс-
гумувати  близько  семиста  останків 
вояків різних армій  і національнос-
тей.  Знайдені  останки  захороню-
ють  у  річницю  боїв  на  військових 
цвинтарях. Наприклад, вояків дивізії 
„Галичина“ з почестями поховали на 
військовому кладовищі в с. Червоне 
Золочівського району, солдатів Пер-
шої світової війни різних національ-
ностей — на військових кладовищах 
у селах Головецьке та Орява Сколів-
ського району.

Зараз  організація  налічує  понад 
сімдесят  постійних  активних  членів 
та має осередки на Львівщині (Львів, 
Червоноград, Жидачів,  Стрий,  Тух-
ля,  Скварява),  на  Волині  (Луцьк)  та 

Рівненщині.  Загалом близько  70 ак-
тивістів.

— Спершу свою діяльність ми роз-
починали з метою пошуку та ексгумації 
загиблих, а вже згодом почали створю-
вати документально-художні фільми, 
присвячені українській історії, та про-
водити театралізовані військово-істо-
ричні дійства, відтворюючи військові 
події Першої та Другої світових воєн, 
періоду визвольної боротьби, — за-
значив співрозмовник.

ГО „Пам’ять“ одна з перших почала 
активно висвітлювати повстанську те-
матику в пресі, на телебаченні, в інтер-
неті з молодіжної точки зору. У своїх 

фільмах  активісти  замінили  хроніку 
і  світлини  тих часів постановочними 
зйомками. Для  зйомок в організації 
є вся необхідна матеріяльно-технічна 
база:  військове  спорядження, одно-
строї, бронебійна техніка, вантажівки, 
кулемети,  автомати — це все  члени 
організації  викупили  з  приватних 
колекцій  чи  зробили  власноруч  за 
знайденими в  історичних джерелах 
зразками.

— Кожен,  хто  вдягнув однострій 
і взяв до рук зброю, передовсім по-
винен  знати,  до  якого  історичного 
періоду це все належить. У грудні-січ-
ні, коли в нас не відбуваються рекон-
струкції  чи  пошуки, ми  займаємося 
докладним вивченням історії. Знайти 
необхідну інформацію зараз не про-

блема. Крім того, в нас є відповідальні 
за  певну  тематику  люди,  які  знахо-
дять потрібні матеріяли. Вони також 
проводять своєрідне екзаменування 
нових  членів  організації.  Окремо 
є радник  із  військово-історичної ре-
конструкції,  з  яким узгоджуємо сце-
нарії заходів відповідно до історичних 
подій, адже не може бути відтворення 
лише задля відтворення, мусить бути 
стовідсоткова правдивість, — додав 
пан Любомир.

Більшість членів організації — мо-
лодь. Дуже часто охочі стати частиною 
організації  з’являються  власне після 
показових  виступів.  Спершу  їм  ви-
дають  організаційне  спорядження, 
аби  вони  спробували побігати,  „по-
воювати“. Сам спосіб життя в органі-
зації робить відбір — хто залишиться, 
а кому набридне за кілька днів. Адже 
активісти „Пам’яти“ не лише ходять по 
місті в одностроях.

— Те, що ми робимо для  гляда-
чів, — показові  виступи. А, щоб все 
зробити  гарно  і  правильно,  треба 
цього навчитися. Для того проводимо 
тактичні заняття, під час яких виїжджа-
ємо в ліс на три-чотири дні, копаємо 
бліндажі,  живемо  при  буржуйках, 
бігаємо, повзаємо, вчимося розбира-
ти зброю, і це відбувається в усі пори 
року, — додав Любомир Горбач.

На рахунку „Пам’яті“ чимало стрі-
чок. Перше відео, яке вони зняли, — 
кліп  до  пісні  „Іди  від мене  ти, моя 
кохана“,  присвячено  65-річчю  ство-
рення УПА. Коли це відео потрапило 
в інтернет, їм запропонували знятися 
у  фільмі  „УПА.  Тактика  боротьби“. 
Згодом були музичні  кліпи  пам’яти 
видатних  воєначальників:  Романа 
Шухевича,  Василя  Андрусяка… Піз-
ніше  і  чимало  історичних  стрічок: 
„Війна“, „Золотий вересень“, „Срібна 
земля“, „Бій за гору Маківка“, „Служ-
ба  безпеки  ОУН.  Зачинені  двері“, 
„Отець  Кадило“  та  багато  инших. 
Зараз  товариство  „Пам’ять“  працює 
над зйомкою фільму „Криївка“, при-
свяченого УПА — історії п’яти хлопців 
і  дівчини  з  одного  села,  які  пішли 
в українську партизанку.

Якщо узагальнити,  то в  усіх філь-
мах, які знімають в Україні на повстан-
ську тематику, беруть активну участь 
члени  товариства  „Пам’ять“.  Адже 
клуби історичної реконструкції є лише 
в Києві та у Львові.

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

в університеті альберти вийшла 
друком збірка про Голодомор-Ге-
ноцид 1932 – 1933 років в украї-
ні — „Хрестоматія Голодомору“ 
(the Holodomor Reader). Книга 
формується з шести розділів 
у вигляді статей із широким 
поясненням: наукові та правові 
оцінки; покази свідків, які ви-
жили, їхні щоденники та листи; 
документи СРСР, України, Англії, 
Німеччини, Італії, Польщі та 
ин. Автори книги — професор 
політичних наук Ратгерського 
університету (США), спеціяліст 
по Україні, Росії та СРСР Олек-
сандр Мотиль та заступник 
директора Канадського інституту 
українських наук Університету 
Альберти Богдан Клід.

6 листопада у Львові вшанували 
річницю від дня народження 
видатного культурно-просвітньо-
го діяча, речника відродження 
західноукраїнських земель та 
очільника „Руської трійці“  
о. маркіяна шашкевича. Керівни-
ки ЛОДА, ЛОР та Львівської місь-
кради під акапельний супровід 
хорового колективу Заслуженої 
академічної капели „Трембіта“ 
поклали квіти до пам’ятника  
просвітителю.

Голова Лода михайло костюк 
ініціює створення Львівської об-
ласної молодіжної адміністрації 
та оголошує конкурс на розроб-
ку кращого проєкту майбутньої 
молодіжної адміністрації, яка 
буде інтегрована з роботою 
Лода. Автори кращих і цікавіших 
проєктів запрошуватимуться до 
роботи в Молодіжну адміністра-
цію, а також отримають вина-
городу.

За матеріялами інформаґенцій

студентські організації

Подорожуй і розвивайся  
разом із ВЕST!

Міжнародна студентська організа-
ція ВЕST щороку проводить на-

вчальні курси на різноманітні теми для 
студентів інженерних спеціяльностей 
по всій Европі. Серед студентів Львів-
ської політехніки теж чимало тих, хто 
мандрував і вчився разом із ВЕST.

— Я вже був у Молдові та Норвегії, 
а зараз поїду до Франції, — розповідає 
третьокурсник  Інституту комп’ютерних 
технологій,  автоматики  та метрології 
Володимир  Лісаковський. —  За  сту-
дентською програмою кожен має право 
поїхати тричі, тож я використав уже всі 
свої можливості. Але ще зможу подо-
рожувати як співорганізатор навчальних 
курсів — мрію відвідати Ісландію.

Хлопець надзвичайно любить подо-
рожувати. Загалом побував уже в п’ят-
над цяти країнах.

Такі  курси  для  студента —  справ-
жнісінька  знахідка.  Адже  всі  основні 
витрати — проживання, харчування та 
навчання оплачує організація.

Окрім  курсів,  відбуваються  також 
культурні обміни. Так нещодавно наші 
студенти мали нагоду відвідати Дельфт 
(Голландія),  і  відповідно  голландські 
студенти познайомилися зі Львовом.

— Навчальні програми тривають від 
тижня до двох. Є різні типи курсів: такі, 
що розраховані на певний рівень знань, 
та підготовчі. Я їздив на підготовчі курси: 
в Норвегії — видобуток нафти, у Молдо-
ві — виноробство. А у Франції вдоскона-
люватиму свої знання з інформаційних 
технологій, — додав студент. — Ці курси 
дають можливість дізнатися щось нове, 
та покращити знання англійської мови.

— У вересні протягом двадцяти днів 
я подорожувала Еспанією. Спершу десять 
днів навчалася за програмою від ВЕST, де 
вивчала курс „Штучний інтелект“. Решту 
часу, дізнавалася багато цікавого про 

культуру цієї  країни, — ділиться досві-
дом студентка третього курсу  Інституту 
комп’ютерних наук  та  інформаційних 
технологій Анна Асабіна. — Всі знання, 
які здобула там, зможу застосувати у сво-
єму навчанні та діяльності тут. Особливо 
цікаво те, що під час курсів завжди відбу-
вається спілкування з провідними компа-
ніями. Наприклад, в Еспанії ми відвідали 
одну з найбільших компаній Европи — 
Telefónica, поспілкувалися з генеральним 
директором, відбувся обмін досвідом. 
А нещодавно я повернулася з Румунії, де 
також довідалася чимало цікавого.

Після закінчення Політехніки дівчина 
хоче продовжити навчання за кордоном. 
Вона переконана, що  зможе  здобути 
чималий досвід  і, можливо,  успішно 
працевлаштуватися.  Також  студентка 
мріє поїхати до Скандинавії, в Ісландію, 
Чехію та ще раз побувати в Еспанії.

До відома  тих,  хто  також мріє про 
цікаві подорожі, поповнення своїх знань, 
22 листопада відбудеться презентація 
весняних освітніх  курсів BEST. Початок 
о 16 годині у 124-й авдиторії головного кор-
пусу Політехніки. Докладнішу інформацію 
можна знайти на сайті: best.eu.org чи за 
телефоном: 093-13-50-038 Ірина.

Наталія ПАВЛИШИН

оголошення

Мовні курси від International house
Вже  вшосте  в  Політехніці  пройде щорічний  Інженерний  Ярмарок 

Кар’єри — місце зустрічі студентів та компаній у стінах університету, який 
організовує BEST. Це чудовий шанс для  студентства,  адже за один день 
можна знайти роботу чи стажування, поспілкуватися з відомими людьми 
та послухати їхні тренінги.

Окрім всього, цьогоріч у межах заходу пройде безкоштовний курс ан-
глійської від мовної школи International house (26.11 — 07.12). Організатори 
обіцяють насичені та цікаві заняття. Запис за тел.: 093 13 500 38 до 21 лис-
топада. Докладна інформація на сайті ejf.com.ua.
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молодіжний лідер

Тарас Прокопишин: „Хто, як не ми?“
У минулому студентський мер, а тепер віце-мер з пи-

тань освіти та науки, член правління львівської об-
ласної громадської організації „ІДЕА-Разом“, засновник 
соціологічної групи „ІнфоКратос“, ініціятор створення 
і координатор львівського „Вуличного університету“, 
блогер — усе це про Тараса Прокопишина, студента-
п’ятикурсника історичного факультету ЛНУ ім. І. Фран-
ка. Перед Днем студента він охоче розповів, як з корис-
тю провести університетські роки.

— Тарасе, Ти стільки всьо-
го  робиш,  що  хочеться 
спитати,  ким  усвідомив 
себе спочатку — громад-
ським діячем чи активним 
студентом?
— Усе пов’язано. Я родом 
із селища на Тернопільщи-
ні,  де  не  було  особливих 
умов  для  самореалізації. 
Переконаний,  що  люди, 
які народилися в селі, ма-
ють високу мотивацію до-
сягати мети. З перших днів 
я відчув, що можу втілити 
у Львові багато  ідей, а на 
другому курсі став головою 
факультетської студентської 
профспілкової організації, 
яка  згодом  делегувала 
мене  до  Студради  міста. 
Там  спочатку  працював 
над  соціологічним  дослі-
дженням соцмереж у сту-
дентському  середовищі, 
а в 2010 році став студент-
ським мером.

— Які проєкти реалізував 
за час свого „мерства“?
— Найбільшим  моїм  ба-
жанням було запроваджен-

ня  соціяльних  маршрутів. 
Планувалося,  що  бодай 
один автобус курсуватиме 
за  пільговими  цінами  від 
Майорівки (гуртожитки ЛНУ 
ім. І. Франка) до Підголоско 
(навчальні корпуси і гурто-
житки  УАД).  По  суті,  були 
вже домовленості з переві-
зниками. Та нова транспорт-
на система Львова, на жаль, 
ознаменувала крах наших 
напрацювань.

Студраді Львова, я пере-
конаний, бракує заанґажо-
ваности  у  спільну  справу. 
Скажімо,  створення  писа-
нок із загальноміської акції 
перетворилося на універси-
тетські малолюдні  заходи, 
а антитабачниківські страй-
ки відбувалися з ініціятиви 
й  участи одного вишу,  хоч 
обговорювали  проблему 
разом.  Можливо,  варто 
було б членів Студради міс-
та обирати, а не делегувати 
голів профкомів, які мають 
мало  часу  на  громадську 
роботу.

—  „Вуличний  універси-
тет“  вдало  заявив  про 
себе. Що плануєш надалі?
— „Вуличний університет“ 
діє  в  межах  ГО  „ІДЕА-Ра-
зом“,  яка реалізовує різні 
ініціятиви. Ми  з  друзями 
зареєстрували  її, щоб  ре-
алізовувати  свої  ідеї,  не 
вливаючись у лави чужих 
структур.  Перша  лекція 
історика  Ярослава  Грица-
ка  відбулася  22  квітня  на 
площі Ринок.  Усі  наступні 

проходили  в  парку  імени 
Івана Франка, бо  там від-
носно  спокійніше, можна 
сісти  на  траву.  За  сезон 
ми провели 10 лекцій, а їх 
загальна відвідуваність — 
понад  тисячу  осіб.  На-
ймасовіші  були  2  останні 
лекції  Василя  Шкляра  та 
американця Карола Бейлі, 
колишнього віце-президен-
та „Мотороли“. Нас не ско-
вує простір, але важливий 

чинник — погода. Тому се-
зон вуличного вишу — теплі 
місяці року. Холодна осінь 
зірвала останню 11 лекцію, 
на якій мав виступити Ан-
тон Дацко, срібний призер 
Паралімпіяди  в  Лондоні 
з фехтування. Нам вдаєть-
ся  організовувати  цікаві 
екскурсії  для  слухачів Ву-
личного університету під-
приємствами,  майже  за-
критими для відвідувачів.

Є  соціяльний запит,  за-
писуємо  авдіо  та  відео, 
викладаємо їх у соцмережі, 
жителі різних областей дя-
кують, що можуть  почути 
й побачити цікавих людей. 
Це надихає продовжувати 
працювати.

— Що хочеш сказати чи-
тачам як блоґер?
— Думки Мирослава Мари-
новича, Ярослава Грицака, 
Любомира  Гузара,  Василя 
Шкляра  впливають  на  со-
ціум.  Вони  змінюють  сус-
пільство. Мені до того ще 
далеко,  але  прагну  влас-
ним прикладом спонукати 
людей  змінюватися  й  на-
магатися  змінити  країну. 
Кожен, незалежно від того, 
ким є, має бути суспільно 
корисним, виконувати якіс-
но свою роботу. У блозі на 
сайті ТВі порушую громад-
ські, соціяльні, громадсько-
політичні теми.

— Від імени соціологічної 
групи „ІнфоКратос“ днями 
Ти  оприлюднив  деякі  ре-
зультати соціологічного 
дослідження  „Соціокуль-
турний  портрет  львів-
ського  студента“.  Коли 
будуть усі результати та 
що таке „ІнфоКратос“?
— Громадська діяльність — 
це дуже добре, вона необ-
хідна  кожному.  Але  хліб 
у  майбутньому  мені  має 
давати моя професія. Зде-
більшого  теорія  нашої 
освіти  не  співвідноситься 
з практикою, тому ми з дру-
зями створили в 2010 році 
неформальне студентське 
соціологічне  об’єднання 
„ІнфоКратос“.  Це  неко-
мерційна  структура.  Нам 
цікаво  здобувати  досвід 
і досліджувати суспільство, 
а зокрема, студентське се-
редовище. Ми  не  працю-
вали  „під  вибори“,  як  це 
робить багато тимчасових 
організацій.  Результати 
проєкту „Соціокультурний 
портрет  львівського  сту-
дента“,  думаю,  невдовзі 
презентуватимемо в якійсь 
ориґінальній  формі. Має-
мо цікаві дані. З’ясувалося, 
що в середньому студенти 
у  Львові  мають  місячний 
дохід  1014  гривень,  а  до 
осіб, що відіграли негатив-
ну роль у нашій історії, най-
частіше відносять Сталіна та 
Катерину ІІ.

— Чи  маєш  свій  рецепт 
успіху для сучасного сту-
дента?
— Я  завжди  всім  кажу: 
„Будьте активні!“. Мій улю-
блений  афоризм —  слова 
Оноре де Бальзака:  „Щоб 
дійти до мети, треба насам-
перед йти“. Робіть хоч якісь 
кроки  для  того, щоб  ваші 
мрії збулися. Маєте ідею — 
запишіть  її! Може,  колись 
реалізуєте,  а  може  —  ні. 
Треба старатися щось змі-
нити. Не будьте пасивні! Бо 
хто, як не ми?

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

„Щоб дійти до мети, треба насам
перед йти“. Оноре де Бальзак.
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Назарій Яцків: „Дириґент ніколи  
не перестає рости“

У серпні цього року художній керів-
ник і дириґент камерного оркестру 

„Поліфонія“ Львівської політехніки На-
зар Яцків став також головним дири-
ґентом та художнім керівником сим-
фонічного оркестру Івано-Франківської 
обласної філармонії. Для знайомих 
його кар’єрні успіхи цілком передба-
чувані й навіть очікувані. Він — лавре-
ат Всеукраїнського конкурсу піяністів 
серед студентів (Вінниця, 2002), воло-
дар Гран-прі національного конкурсу 
хорових дириґентів (Київ, 2008), а та-
кож стажист кафедри хорового дири-
ґування Київської національної музич-
ної академії імени П. Чайковського та 
Національного філармонійного ор-
кестру Росії. Коли дириґент відчуває 
себе справжнім маестро і з якими 
оркестрами йому комфортно — ми 
запитали у Назара особисто.

— Назаре, розкажіть про найсвіжіші 
події камерного оркестру Політех-
ніки.
— Ми здебільшого беремо участь у всіх 
подіях,  пов’язаних  із  університетом: 
відкритті виставок, урочистих акаде-
міях, зустрічах із особливими гостями 
тощо. Минулого року „Поліфонія“ по-
бувала в Хмельницькому. Там оркестр 
виступив на обласному телебаченні. 
Концерт  записували,  а  згодом  тран-
слювали на область. Весною ми їзди-
ли у Харківську політехніку, а харків’яни 
нещодавно побували у нас. Усі ці по-
дорожі організовувала або ініціювала 
Львівська політехніка. Поза межі подій 
університету як самостійна мистецька 
одиниця оркестр ще не виходив.

— За  три  роки  існування  орке-
стру — що змінилося?
— „Поліфонія“  існує  в  Політехніці 
з 2009 року. Отже, цей рік уже чет-
вертий. Насправді то досить молодий 
вік для оркестру. Але ми вже записа-
ли свій СD-диск на самому початку, 

в кінці першого року  існування. По-
ступово  розширюється  репертуар. 
Граємо різностильову і різножанрову 
музику. Барокові, класичні твори, об-
робки з поп-музики.

— Чи була у Вашому житті мить, 
коли Ви відчули себе справжнім ди-
риґентом? Якщо була, то коли?
— Така хвилина на сцені настає кож-
ного разу по-новому. Взагалі, жарту-
ють, що дириґент — це професія дру-
гої половини життя. Дириґент росте 
з кожним твором, кожним концертом 
і з кожним оркестром. Він ніколи не 
припиняє вдосконалюватися.

— З якими колективами, крім „Полі-
фонії“, відчуваєте себе комфортно?
— Я можу говорити про ті оркестри, 
з якими працював. Кілька років мав 
нагоду  дириґувати  камерним орке-
стром  капели  „Трембіта“.  Там  дуже 
хороші музиканти. З ними, а також із 
хором „Трембіта“ в мене було кілька 
серйозних проєктів. Тепер уже звик до 
симфонічного оркестру Івано-Франків-
ської обласної філармонії.

— Часто  дириґентів  питають, 
як вони відчувають публіку, якщо 

стоять до неї спиною. А чи так важ-
ливо відчувати публіку? Кого насам-
перед варто відчувати?
— Все, що робиться на сцені, — для 
публіки.  Тому  її  дуже  важливо  від-
чувати.  Сприятлива  атмосфера  для 
музикування може  бути  лише  тоді, 
коли є взаємоконтакт між оркестром, 
дириґентом і публікою. Оркестр — це 
окрема одиниця. Якщо дириґент — 
постійний, то й контакт із музичним 
колективом має бути тривалий і міц-
ний:  як  на  репетиціях,  так  і  під  час 
концерту. Але й за умови гастрольного 
проєкту також варто старатися налаго-
дити порозуміння з музикантами.

— Що таке дириґентський стиль? 
Чи  так  важливо  його  мати  і  чи 
може він змінюватися з віком?
— Змінюватися може, бо дириґент-
ський  стиль —  це  відчуття  музики. 
Щось  подібне,  як  почерк  людини. 
Кожен має свій стиль письма, відби-
ток пальця… Відтворюючи музику, як 
волю композитора, дириґент однак 
пропускає  її  крізь  призму  свого  ба-
чення, свого світогляду й емоцій. Але 
важливо, щоб він думав не тільки про 
свій стиль, як йому самовиразитися, 
а про ту музику, яку виконує.

— Яка доля відповідальности дири-
ґента за професійний рівень і ріст 
оркестрового колективу?
— Дириґент несе повну відповідаль-
ність. Колектив „Поліфонії“ оновлю-
ється. До нас приходять нові  люди. 
Вони впереваж з инших навчальних 
закладів і професійно музикують.

— З яких творів або композиторів 
варто починати слухати класику 
молодій людині?
— Потрібен  індивідуальний  підхід. 
Дуже важливо, щоб людина слухала 
класичну музику змалечку. Уроки му-
зики в школі — не багато дають, вар-
то відвідувати музичну школу, якщо 
є така змога. Тоді ви маєте шанси по-
справжньому розуміти, цінувати і лю-
бити музику. Якщо ж хтось із студен-
тів не слухав інструментальної музики 
раніше, але хотів би спробувати,  то 
я б радив починати з класичної епохи 
в інструментальній музиці. Це твори 
Моцарта, Беетговена…

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

КОРОТКА ДОВІДКА:

Назар Яцків — випускник Інституту мистецтв Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника за спеціяльностями „фортепіяно“ (клас викла-
дача Т. Кальмучин) та „дириґування“ (клас викладача Р. Дорожівського). Закінчив 
Львівську національну музичну академію за класом фортепіяно у М. Криха (2004) 
та оперно-симфонічне дириґування у Ю. Луціва (2009).
Зразком у дириґуванні для нього є Леонард Бернстайн, Карлос Кляйбер та Клаудіо 
Аббадо. Улюблених музичних творів — „надто багато, щоб виділити кілька“.
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Солодка архаїка у сучасній обгортці

Щоб відчути смак цукерок, які їли 
у Львові до 1939 року, і лікерів, 

які тоді пили, не потрібно напружу-
вати уяву, занурюючись в архівні ма-
теріяли — реконструювати довоєнні 
кулінарні традиції спробували у рес-
торані-кондитерській „Вероніка“, а іс-
торик Іван Сварник і письменник Юрій 
Винничук — у своїх розповідях на прес-
конференції у Прес-клубі.

Львів був і частково є містом перепле-
тення різних культурних смаків і традицій. 
Особливо це було відчутно в часи досо-
вєтські. Прихід „визволителів“ позначився 
на занепаді культури смаку — через від-
сутність якісних  інгредієнтів втрачалась 
рецептура,  зазнавали  уніфікацій  і  самі 
назви солодощів. Але тепер спостерігаємо 
тенденцію повернення до кулінарних пер-
винних традицій. У Европі вона має свою 
форму — слоу фуд — вивчення культурних 
традицій реґіону й використання для при-
готування їжі екологічно чистої сировини.

Історик Іван Сварник каже, що горілка 
стала популярна ще в XVI столітті — її, як 
і пиво, видавали робітникам на будові. 
А  от  инші  прошарки населення  пили 
місцеві й привізні вина та меди. Через 
два століття заживають кулінарної слави 
лікери — напої, міцніші від вина, настояні 
на різних ягодах.  Їх п’ють  і перед  їжею, 
і опісля, додають до кондитерських ви-
робів, щоб надати їм аромату, пікантности 
й продовжити термін зберігання. Увесь 
спектр  таких  настоянок — ожинівок, 
порічняку, горіхівки, вишняку (до 100 на-
йменувань) — можна було  знайти на 
фабриці Бачевського на Знесінні. З прихо-

дом радянської влади створено ж єдиний 
лікеро-горілчаний завод, і через серійне 
виробництво лікери стали однаковими 
на смак — спиртними напоями, забарв-
леними сиропами. „Щодо цукерок, то, — 
узагальнює Іван Сварник, — до 1939 року 
найбільш популярні були такі, які робили 
на основі шоколаду й молока  (іриски). 
Наповнювачами в них ставали різні види 
горіхів, повидла й креми. Були цукерки за 
мотивами національних казок. Як писав 
Станіслав Лем, вітрини цукерні Залевсько-
го оновлювалися щодня — з’являлись 
нові види цукерок і нові їх назви…“.

Письменник Юрій Винничук, великий 
гурман  і  дослідник  теми кав’ярень  та 
кнайп Львова, переконаний, що нинішнім 
рестораторам, аби мати успіх, як і в дово-
єнні часи, треба дбати про неповторність 
і вишуканість страв. Звичайно, відтворити 
давні смаки важко, бо перервана тяглість 
традицій  і втрачені рецептурні нюанси. 
Крім  того,  роздобути  самі  рецепти — 
справа нелегка. Юрій Винничук готує на 
цю тему нову книжку і вважає, що найкра-
ще рецепти збирати по старих журналах.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

арт-проєкт

Кіноальманах короткометражок 
„Україно, гудбай“

У прокат мультиплексу „Планета 
кіно“ наприкінці минулого тижня 

потрапила цікава пропозиція від на-
ших молодих режисерів — „Україно, 
гудбай“ — шість коротких стрічок про 
пошуки героя свого часу.

Реалізація проєкту тривала два роки. 
За цей час було знято 25 короткометраж-
них робіт загальною тривалістю 10 годин, 
але у прокатну версію альманаху ввій-
шли лише шість — драми Дмитра Сухо-
литкого-Собчука „Борода“, Володимира 
Тихого „Янгол смерті“, Мирослава Сла-
бошпицького „Ядерні відходи“, Євгена 

Матвієнка „Як козаки у космос полетіли“ 
і його ж трагікомедія „Побачення“ та ко-
медія Юрія Ковальова „Пиріг“. Більшість 
цих короткометражок уже побували на 
різних закордонних фестивалях.

„Україно, гудбай“ починався як проєкт 
про еміґрацію, як спроба дослідити при-
чини, через які українці покидають рідну 
країну. Але згодом проєкт перетворився на 
кінорозуміння, чому українці почуваються 
чужинцями у своєму домі. Його фільми 
варто переглянути хоча б тому, щоб поба-
чити нашу дійсність очима нового поколін-
ня кінематографістів і спробувати збагнути, 
що відбувається з нами тут і тепер.

коротко

у Палаці спорту „україна“ відбув-
ся перший міжнародний фес-
тиваль рок-музики „Цитадель“. 
Дебютна „Цитадель“ вразила 
любителів рок-музики і підбором 
учасників, і різножанровістю: на 
фестивалі були представлені як 
класичні хеві-метал чи хард-
рок, так і сучасна альтернативна 
музика. Географія рок-груп — 
Україна, Росія, Чехія, Велика 
Британія. У статусі спеціяльного 
гостя завітала чеська група 
Seven, а в статусі хедлайнерів — 
вокалісти одного з найвідоміших 
гуртів світу Iron maiden — Пол 
Ді’Анно і Блейз Бейлі.

в арт-центрі „Щось цікаве“ відкри-
то виставку студента української 
академії друкарства валентина 
колонтая „Iron Field. Dystopia“. 
На ній представлено 12 робіт, які 
у техніці „суха голка“ відобража-
ють міфічно-містичне бачення 
світу автора. Картини об’єднує 
тема занепаду сучасного світу та 
втрата зв’язку з міфом. В основу 
робіт лягла творчість італійсько-
го філософа-традиціоналіста 
Юліуса Евола.

16 – 18 листопада гості та мешкан-
ці міста матимуть чудову нагоду 
провести „Ніч у Львові“. Акція 
потішить відвідувачів приємними 
та креативними сюрпризами: 
можливостями побувати на 
нічних екскурсіях у львівських 
музеях, храмах, театрах, під-
земеллях, узяти участь у театра-
лізованих дійствах, мистецьких 
перформенсах, майстер-класах, 
літературних читаннях. У перший 
день вхід на майже всі заходи 
безкоштовний.

у львівському Палаці мистецтв 
відкрито міжнародний осінній 
салон „високий замок — 2012“. 
На конкурс подали понад 500 ро-
біт 200 митців з різних куточків 
України та з-за кордону. Найбіль-
ше на виставці репрезентовано 
живопис та графіку, менше — 
дрібну скульптуру, кераміку, 
ткацтво. Поруч із роботами вже 
знаних художників представлено 
також творчість студентів ЛНАМу, 
їхні бакалаврські та дипломні ро-
боти. Для визначення переможців 
буде сформовано журі. Закриють 
виставку 2 грудня.

За матеріялами інформаґенцій
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творчість наших читачів

Трохи сонця в холодній воді

Така жовто-руда осінь, серце щастя й віршів просить… І прийшла тихенько на 
пальчиках Муза, поклала м’яко руки на клавіші комп’ютерної клавіятури… 

А що з того вийшло ― читайте.

Володимир  
Котляров, 
аспірант ІКТА Львів-
ської політехніки

Сон
Сьогодні вранці сон побачив,
Як танцювали я і ти.
Та нас реальність роз’єднала,
Неначе розвідні мости.

Проходять дні, минають ночі,
І час назад не повернуть.
Як я не бачу твої очі,
Хвилини вічністю стають.

* * *
Я з тих романтиків останніх,
Які обожнюють зірки.
Вони виконують бажання,
А деколи і навпаки.

Гуляв би під Високим Замком
І квітами би посипав
Тебе одну, всю ніч, до ранку
Осіннім вітром цілував.

Анастасія Сімака, 
випускниця ЛНУ  
імени І. Франка

* * *
Бувають сльози гарячі,
Коли ними ридає серце.
Бувають сльози пекучі,
Тоді тобі кажуть: не сердься.
А іноді сльози холодні
Або замерзають в крижинки.
Такими є сльози самотні,
Вони є сльозами жінки.

Мій режисер
Тобі холодно?
Я куплю весну,
В неї загорну,
Пригощу вином.
Ти всміхаєшся?
Я всміхнуся теж.
Ти не бійся меж,
Хай розчиняються.
Ти засумував?
Я співатиму,
Хай за ґратами,
Щоб і ти співав.
В тебе сумніви?
Я їх відверну,
Ти повір у весну,
Будемо разом ми.

Ірина Павлюк,  
студентка другого 
курсу ІНЕМ Львів-
ської політехніки

* * *
Закутана у плащ, холодна осінь,
Останнє листя вітром шелестить.
І десь печаль по всьому світу носить,
За небосхил зажурено летить.
Дощу прозорі краплі, світлі й чисті,
Все безупину падають згори.
Повільно йде зима по в’ялім листі ―
Із нею скоро прийдуть морози.

Новий рік
Лапаті сніжинки кружл яють  

в повітрі ―
Замели дороги, будинки, мости.
Неначе метелики, танец ь  

на світлі
Під ліхтарем витинають вони.
І скрізь білі шати зима одягнула,
Узори мороз намалює на склі.
Ялинка, що в лісі недавно ще була,
Яскравими барвами сяє в вікні.
Спішить Новий рік в кожну л юдську 

оселю,
Впустімо його у святкови й  

свій дім.
Щоб були в цей день усі ми веселі,
І щастя нове відшукали ми в нім!

Тепло як!
Він біжить підтюпцем по дорозі, підбира-
ючи за собою вже несвіжі зім’яті, як старі 

купюри, листочки. Вони то опираються, то, вже не маючи 
змоги противитись, піддаються його зухвалому пориву, самі 
не відаючи, добре це чи ні. То він зривається раптово вгору, 
проривається між віттями зіщулених від холоду, похмурих, 
задуманих дерев. І все літає поміж ними.

Якось дивакувато дивиться на все це змарніле, вигоріле 
за літо сонце, примружуючи по черзі то одне, то друге під-
сліпкувате око. Сумно… Молодість минула.  Залишається 
спостерігати тільки за зухвальством буйного вітру. А потім, 
як старенькій людині, йому це все стає нецікаво, і, натяг-
нувши на себе покривало, зіткане з брудних скуйовджених 
хмар, сонце лягає трохи перепочити.

А  вітер,  задерши  голову,  немов малий неслухняний 
хлопчисько, і помітивши, що за ним ніхто вже не дивиться, 
нервово збирає всю свою злість у маленькі вітряні кулачки, 
потирає червоні від самого себе очиська, плаче від образи. 
І сльози ті переходять у затяжний осінній дощ, який спо-
чатку накрапає поодинокими краплинками. Кап-кап-кап… 
Потім  тихенькою  сірою мжичкою несміливо мерехтить 
у повітрі. А потім, набравшись достатньо сміливости, на-
хабно вистукує у темні шибки вікон, ніби просить пустити 
до хати. Але ніхто і не думає пускати двох осінніх друзяк 
до своєї домівки.

Вони ще довго вкупі вештаються по старих львівських 
парках, трамвайних коліях, наздоганяють втомлених після 
роботи перехожих. Ті, зіщулившись і сховавшись під теплі 
коміри осінніх пальт, неприязно поглядають на все це дій-
ство і мріють тільки про те, щоб якомога швидше потрапити 
у свою домівку, вмоститись у затишній теплій кімнаті біля 
комп’ютера або телевізора і смакувати ароматну каву чи 
сьорбати щойно запарений чай. Тепло як!..

Наталка Ярема, 
старший викладач кафедри геодезії 
Львівської політехніки

Рисунки  
Ірини Шутки
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Керівник 
устано-
ви, фір-

ми

Столиця 
Велико-
британії

Експонат з колекції 
фалериста

Настін-
ний 

килим-
картина

Вибоїна 
на дорозі

Три хви-
лини бою 
боксерів

Кіборг 
від 

Шварце-
неггера

Дейтерій 
для 

водню

Тип 
українсь-
кого лі-

така

Тибет-
ський 
бик

Чаклун, 
фокусник

Ясно-
видець, 
телепат

Мушкетер, друг 
Портоса і Араміса

Парнокопитна 
свійська тварина Німець-

кий поет, 
автор 
поеми 
„Фауст“

Шовкова 
або ба-
вовняна 

тканина з 
дрібними 

рубчи-
ками

Автомо-
більний 
ліхтар

Міра 
земель-

ної площі

Лялька 
для при-
мірюван-
ня одягу

Туга за 
батьків-
щиною

Одноріч-
на ово-

чева 
рослина

Міжна-
родна 

штучна 
мова, 

створена 
в ХІХ ст.

Таємні зловмисні 
дії, підступи, 

наклепи

Навіс 
для за-

хисту від 
сонця

Річка в 
Закар-
патті

Вид 
бойових 

дій військ 
для роз-

грому 
ворога

Держава, 
голова 
якої ле-
жить в 
Европі, 
а все 
інше 
в Азії

Примі-
щення 

стоянки 
авто-

машини
Улого-
вина в 
Ефіопії

День 
тижня

Країна в 
Центра-

льній 
Америці

Япон-
ська 

ниряль-
ниця за 
перлами

Гірська 
порода, 

будівель-
ний 

матеріял

Тип 
російсь-

кого 
літака

Планета 
Сонячної 
системи

Найвища 
якість, 
найви-

щий сорт 
товару

Сани на Півночі, 
запряжені 
собаками

Великі 
ворота

Час, за 
який 

Земля 
робить 
оберт 

навколо 
своєї осі

Секрет-
ний 

співро-
бітник 
органів 

розвідки, 
шпигун

Нота Ріка у 
Щеціні

Місто-
курорт у 
Франції

Ревізія, перевірка 
діяльності фірми

Водяна німфа у 
давніх греків

Мобіль-
ник з 

Фінляндії

Мати бо-
гів у на-

родів Ма-
лої Азії

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 33
Горизонтально:  2.  Квадрат.  5.  „Тоска“.  6.  Автор.  7.  Ноутбук. 
9. Старт.  10.  Тираж.  12.  „Титанік“.  14. Каріатида.  17. Авіасалон. 
21. Брила. 23. Ринг. 24. Розмір. 25. Кнесет. 26.  Іран. 28. Тагор. 
29. Апаратура. 32. Баркарола. 34. „Фіделіо“. 35. Метал. 36. Жорна. 
37. Інтрига. 38. Коран. 39. Валет. 40. Арктика.

Вертикально:  1.  Контакт.  2.  Кантата.  3.  Тактика.  4.  Команда. 
8. Товариш. 11. Орангутан. 13. Гладіатор. 14. Колиска. 15. Америка. 
16. Діаметр. 18. Валенса. 19. Статика. 20. Нагайка. 21. Берет. 22. Ан-
кер. 27. Агресор. 30. Телефон. 31. Афаліна. 32. Боржава. 33. Квінтет.

J J J
― Мамо, подивись, у цього дядька 
на голові нема ні однієї волосини.
― Не говори так голосно, він 
може почути.
― А ти думаєш, що він про це 
не знає?

J J J
Лежачий поліцейський: і швид-
кість регулює, і переїхати його 
приємно.
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[РЕкЛама Та оГоЛошЕННЯ]
профілактичні заходи

Знати, щоб бути здоровим
У ці дні всі небайдужі до власного здоров’я студенти Львівської по-

літехніки мають можливість поповнити свої знання про способи про-
філактики страшних недуг нашого часу. Як уникнути ВІЛ-СНІДу, вірусного 
гепатиту, туберкульозу, цукрового діабету, наркоманії, алкоголізму та инших 
захворювань, розкажуть спеціялісти з поліклінічного відділення 10 міської 
лікарні. Тематичні лекції відбуваються з 5 листопада до 14 грудня.

А з 1 до 30 листопада триває загальнообласна інформаційно-профілак-
тична акція щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію. Всі охочі 
можуть пройти анонімне та безкоштовне тестування не тільки в обласному 
центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом (Львів, вул. Лисенка, 45), а й 
у кабінетах „Довіра“  та кабінетах  інфекційних захворювань поліклінік  за 
місцем проживання.

Колектив  кафедри  архітектурних  кон-
струкцій  ІАРХ Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ висловлює 
щире  співчуття  інженеру  кафедри 
Ларисі Іллівні Лісних з приводу тяжкої 
втрати — смерти

батька.

експрес-оголошення
вважати недійсними:
утрачений  диплом  Б-І  №  829231,  виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Николишина Івана Михайловича;
утрачений  диплом  КВ  №  017585,  виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Рахлецького Юрія Ярославовича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Львівською комерційною академією на  ім’я 
Лялікова Дениса Степановича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Бімбе Анжела Розаріу Буанга;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Короля Івана Андрійовича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“ на ім’я Паньків Іванни Іванівни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сорокатої Марії Миколаївни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Маканги Лукрс Белві;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Погайчука  Станіслава 
Олеговича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“ на  ім’я Романіва Дмитра Васи-
льовича;
утрачений студентський квиток № 07246255, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Дорч Ілони Сергіївни;
утрачений студентський квиток № 1104402, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Кухарука Олександра 
Олександровича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Стангурської Ірини Ігорівни;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Чудійовича  Тараса  Ва-
сильовича.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери 
та балету ім. С. крушельницької
15 листопада — „Повернення Баттерфляй“ 

(балет). 18.00.
16 листопада — „аїда“ (опера). 18.00.
17 листопада — „Бал-маскарад“ (опера). 

18.00.
18 листопада — Закриття ХІІ міжнародного 

фестивалю оперного мистецтва 
ім. С. крушельницької  
(гала-концерт). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
15 листопада —  

„Сватання на Гончарівці“. 18.00.
16 листопада — „Ромео і джульєтта  

в кінці листопада“. 18.00.
17 листопада — „Блакитна троянда“. 18.00.
18 листопада — „візит літньої пані“. 18.00.

камерна сцена
20 листопада — „Безіменна зірка“. 17.30.
21 листопада —  

„Завчасна паморозь“. 16.30.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
16 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.
18 листопада — „амнезія, або маленькі 

подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі українки
15 листопада —  

„Сорочинський ярмарок“. 16.00.
21 листопада — „моя дорога Памела,  

або Як уколошкати стареньку“. 16.00.

Львівський духовний театр 
„воскресіння“
16 листопада — „Сарана“. 19.00.
17, 18 листопада — „Сарана“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
15 листопада — „Лялька Реґґеді Енн“. 

14.00, „Провина“. 19.00.
16 листопада — „дюймовочка“. 12.00.
17 листопада — „Чарівник смарагдового 

міста“. 18.00.
18 листопада — „Загадки лісу“. 12.00, 

„Піноккіо, або Історія  
маріонетки“. 15.00.

20 листопада — „Піноккіо, або Історія 
маріонетки“. 12.00.

21 листопада — „олівер Твіст“. 14.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
17, 18 листопада — концерт з творів 

львівського композитора Богдана 
котюка (орґан, флейта, ударні 
інструменти). 17.00.




