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Осінь завершили  
модулями

Молодий науковець 
Олександр Ломпас  
мріє побувати 
в Антарктиді

Голодомор  
1932—1933:  
українці пам’ятають — 
світ визнає

„Студія рідного  
слова“ знайомить 
з поетесою  
Тетяною Гурей
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Чи готові Ви стати волонтером?
За останні роки дуже популярні 

стали різноманітні волонтерські 
програми. Молодь щораз більше 
готова ділитися своїми вміннями, 
усіляко допомагати ближнім, які 
потребують чи то фізичної допо-
моги, чи просто уваги. Чимало 
організацій пропонують долучи-
тися до цих чи подібних програм 
в Україні та за її межами.

Однією з таких програм є націо-
нально-культурний проєкт „До-
сліджуй Україну“, організований 
МГО „AIESEC“. Головна мета 
заходу — популяризація іміджу 
нашої держави у світі. Його 
проводитимуть з 10 грудня до 
28 січня у шести містах України: 
у Львові, Бердянську, Донецьку, 
Києві, Тернополі та Запоріжжі.

У проєкті, який організовують 
в Україні вперше, візьмуть 
участь 45 іноземних волонтерів 
з Бразилії, Арґентини, Австралії, 
Нової Зеландії, Китаю. Гості 
протягом шести тижнів подо-
рожуватимуть нашою країною. 
Кожен із волонтерів матиме 
змогу відвідати три різні за ве-
личиною, історією та культурою 
міста. Мандрівники протягом 
проєкту вестимуть блоги та 
оновлюватимуть сторінки в со-
ціяльних мережах, публікуючи 
свої враження про Україну, фото 
та відео з мандрівок.

Програма „Приймаюча сім’я“ дає 
можливість львів’янам взяти 
іноземного студента до себе на 
проживання на певний термін 
(13 грудня — 2 січня; 3–15 січня; 
16–28 січня). Натомість гості 
принесуть атмосферу своєї 
країни, ознайомлять зі своєю 
культурою, звичаями і традиція-
ми. Також це гарна можливість 
покращити свій рівень знання 
іноземної мови (англійської, 
еспанської чи португальської).

Щоб подарувати свято іноземним 
гостям, потрібно заповнити 
аплікаційну форму на сайті  
www.ua.join-aiesec.com. Більше 
про проєкт можна дізнатися 
за тел.: (067) 98-12-612 Ліля 
Боровець.

Тож ми вирішили дізнатися у сту-
дентів про їхній досвід волон-
терства та про те, що їх цікавить 
у цій діяльності найбільше.

Продовження теми читайте на 17 с. 

Андрій Дуда, голова ради Студентського братства Львівської  
політехніки:

„Доктор клоун — допомога хворим дітям“
Колись побачив по телевізору сюжет про програму „Доктор кло-
ун“, захотів спробувати. Спершу ходив із тими, хто вже мав до-
свід роботи з хворими дітьми, а невдовзі і сам почав працювати 
у Львівській чорнобильській лікарні. Найважливіше було навчитися 
знаходити підхід до дітей, які надзвичайно вразливі. Також треба 

було адаптуватися самому. Час від часу я є донором тромбоцитів. Мені волонтерська 
робота приносить радість, особливо, коли бачу посмішки дітей.

Олена Сторож, студентка п’ятого курсу Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Волонтерство викликає неповторні емоції“
Багато років беру участь в акціях до св. Миколая, які проводить 
Студентське братство Львівської політехніки. Ми пишемо листи 
з вихованцями Лопатинської школи-інтренату, а потім збираємо 
їм подарунки. Колись була волонтером у мистецько-терапев-
тичному центрі „Непротоптана стежина“. Ми організовували театральні та поетичні 
фестивалі для неповносправних дітей. Волонтерство дає досвід, бачення людського 
життя в иншому світлі та розуміння, що власними зусиллями можна допомогти ко-
мусь. Завжди розказую своїм знайомим про різні волонтерські програми, щоб вони 
теж долучалися.

Максим Мацейко, студент п’ятого курсу Інституту права та 
психології Львівської політехніки:

„Брав участь у соціяльних програмах“
Протягом трьох років я був волонтером у Мальтійській службі 
допомоги. До свята Миколая ми пакували подарунки, зверта-
лися за допомогою до спонсорів, розносили гарячі обіди для 
потребуючих літніх людей, до Великодня формували кошики 

для них. Я завжди для цього знаходжу час і відчуваю внутрішнє задоволення, що можу 
щось зробити не лише для своїх рідних, а й для людей, які потребують допомоги.

Анатолій Маліновський, студент третього курсу Інституту еконо-
міки та менеджменту Львівської політехніки:

„Працювати так, щоб було цікаво“
Мене цікавили би такі програми, які були під час чемпіонату 
Евро-2012. Адже це можливість познайомитися з різними 
людьми, пізнати культуру инших країн, культуру спілкування, 
потренуватися у знанні іноземної мови.

Міркувала й опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Христина Сорокіна, студентка п’ятого курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Хотіла би спробувати себе в цій сфері“
Не була жодного разу волонтером, але хотіла би спробувати себе 
в такій діяльності. Важко бачити зблизька сиріт чи хворих людей, 
але я могла би купувати потрібні речі, шукати спонсорську допо-
могу. Серед моїх друзів є чимало волонтерів. Одна моя подруга 
періодично купує речі для дітей одного із сиротинців Львова.
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вітаємо!

Юрій Бобало — Почесний доктор  
Вроцлавської політехніки

Сенат Вроцлавської по-
літехніки удостоїв зван-

ням Doctor Honoris Causa 
ректора Львівської полі-
техніки професора Юрія 
Бобала.

Урочистість із цієї нагоди 
відбувалася 15 листопада. 

Політехнічні університети 
Львова і Вроцлава єднає 
багаторічна співпраця. Варто 
нагадати, що у перші повоєн-
ні роки чимало професорів 
зі Львівської політехніки 
виїхали до Вроцлава, щоб 
створювати нову польську 
Політехніку. Тісні науково-
дослідницькі контакти нині 
підтримують і розвивають 
фахівці в галузі електроніки, 
нанотехнологій, енергетики, 
хімії, архітектури. Ректор 
Вроцлавської політехніки 
Тадеуш Вєнцковський отри-
мав цьогоріч почесний титул 
Doctor Honoris Causa Львів-
ської політехніки.

Подання на присвоєн-
ня звання Doctor Honoris 
Causa професорові Юрію 
Бобалу, який відомий, зо-
крема, теоретичними пра-
цями в галузі надійности 

радіо електронної апара-
тури, готував факультет 
електроніки Вроцлавської 
політехніки. Підтримали 
кандидатуру львів’янина 
також науковці Жешува, 
Лодзі і Познані.

Рішення в сенаті щодо 
надання цього звання ухва-
люють, зазвичай, таємним 
голосуванням. Але, як ви-
няток, може бути инша 
процедура: члени сенату 
аплодують претендентові 
стоячи. Саме так ухвалили 

присвоїти почесний титул 
ректорові Львівської по-
літехніки.

Керівники двох універси-
тетів (з нашого боку у складі 
делегації були також пер-
ший проректор Володимир 
Павлиш і проректор з нау-
ково-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків 
Юрій Рашкевич) обговори-
ли низку важливих питань 
щодо українсько-польської 
співпраці. Йшлося, зокре-
ма, про можливість надан-

ня студентам подвійних 
дипломів — українського 
і польського — після трьох 
семестрів маґістерських 
студій, з яких один семестр 
студенти вчитимуться у су-
сідній країні.

Під час перебування 
делегації Львівської полі-
техніки у Польщі сердечну 
подяку львів’янам і особис-
то ректорові Юрію Бобалу 
висловили мер Вроцлава 
Рафал Дуткевич і його за-
ступник Войцех Адамський 
за споруджений у Льво-
ві на Вулецьких пагорбах 
пам’ятник розстріляним 
під час війни професо-
рам. У Вроцлаві подібний 
пам’ятник з’явився значно 
раніше. Члени львівської 
делегації поклали квіти до 
цього монумента. Вони 
також взяли участь у цере-
монії присвоєння одній із 
гімназій міста Лодзь почес-
ного імені замордованих 
львівських учених.

Прес-служба  
Національного  

університету 
„Львівська політехніка“

наукові зустрічі

Жодного дня без конференції!
Минулого тижня у Львівській політехніці відбулася низка наукових зустрі-

чей. В центрі уваги були комп’ютерні науки, інформаційні технології та 
їх впровадження у віртуальне навчальне середовище університету, а також 
тема інвестицій у збереження об’єктів культурної спадщини. Наприкінці тижня 
кафедра кадастру територій Політехніки відзначила десятиліття ювілейною 
конференцією

Від розробки  
до впровадження.  

І навпаки
„Сьогодні викладач уже не може 

вчити студентів так, як вчили його. 
Відбувається невпинна революційна 
модернізація освітніх систем“, — на-
голосив у вітальному слові під час 
відкриття ІV Науково-практичної кон-
ференції „Інноваційні комп’ютерні 

технології у вищій школі“ проректор 
з науково-педагогічної роботи Дмитро 
Федасюк. Наукова зустріч, яку органі-
зувала Політехніка, проходила з 20 до 
22 листопада, а її доповідачами стали 
майже пів сотні науковців із різних 
вишів України.

— Особливістю цьогорічної кон-
ференції стало те, що в основу кожної 
доповіді покладено реальні проєкти, 
які реалізовуються або вже реалі-
зовані у вишах з метою підвищення 

інформатизації навчального процесу. 
В Політехніці активно розбудовуєть-
ся мережева інфраструктура, в якій 
уже можуть реалізовуватися різні 
інноваційні проєкти, — зазначив член 
організаційного комітету конференції, 
доцент кафедри теоретичної радіотех-
ніки та радіовимірювання ІТРЕ Леонід 
Озірковський.

Конференцію провели з метою по-
ширення теоретичного і практичного 
досвіду застосування інтерактивних, 
комп’ютерних та інфокомунікацій-
них технологій, розвитку актуальних 
напрямів інформатизації та обміну 
досвідом у галузі інформатизації 
з иншими вишами. Зокрема, під час 

Закінчення на 4 с. →



4 ч. 36 (2796)
29 листопада – 5 грудня 2012[СТУДІЇ]

пленарного та 9 секцій-
них засідань йшлося про 
створення та розвиток 
ІТ-структури вишів, інфор-
маційні системи супрово-
ду навчального процесу, 
освітні сервіси та портали, 
засоби автоматизованого 
тестування, електронні 
підручники і дисциплі-
ни, дистанційні курси, 
онлайн-семінари тощо. 
А 22 листопада доцент 
кафедри економіки під-
приємства та інвестицій 
ІНЕМ Ярослав Воловець 
і керівник лабораторії 
інноваційних навчальних 
технологій Центру інформаційного 
забезпечення Політехніки Тарас Чай-
ківський провели майстер-клас: на-
очно продемонстрували особливості 
віртуального середовища нашого 
університету.

А от про інновації для створення 
віртуального простору не тільки уні-
верситету йшлося на VІI Міжнарод-
ній науково-технічній конференції 
„Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології“, яка відбулася 22 – 24 лис-
топада. У фахових наукових бесідах 
взяли участь науковці України, Бельгії, 
Польщі, а організували її Львівська 
політехніка й Інститут комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій 
за підтримки західноукраїнського 
об’єднаного осередку Асоціяції інже-

нерів електротехніки та електроніки 
(IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC). Тематика 
конференції стосувалася програмного 
забезпечення, інформаційних систем 
та мереж, нанотехнологій, автомати-
зованих систем управління, порушила 
питання прикладної та комп’ютерної 
лінґвістики, систем автоматизовано-
го проєктування, соціоінформатики 
тощо. Робоча мова зустрічі була ан-
глійська.

Як правильно  
інвестувати у збереження 

пам’яток культури
22 – 23 листопада відбулась між-

народна конференція „Інвестиції 
в збереження нерухомих об’єктів 

культурної спадщини Украї-
ни. Необхідність державної 
підтримки та врегулюван-
ня питань оцінки“. Захід 
організували Українське 
товариство оцінювачів та 
ІППТ Львівської політехніки 
за підтримки ТзОВ „Гранд 
Готель“. У конференції взяло 
участь близько 80 осіб — із 
Грузії, Росії, України (Київ, 
Одеса, Сімферополь, Тер-
нопіль, Рівне, Луцьк, Львів).

Гостей привітали голова 
Експертної ради УТО Яків 
Маркус, директор ІППТ 
Йосиф Хром’як, який зо-
крема зазначив, що ІППТ 
вже понад десять років 
співпрацює з УТО й готує 

оцінювачів нерухомости. Проректор 
Політехніки Зорян Піх нагадав, що 
в Державному реєстрі національ-
ного культурного надбання України 
нині є 3541 пам’ятка архітектури 
і містобудування національного зна-
чення, 22 % з яких — на Львівщині. 
На актуальності тематики акценту-
вав і начальник управління охорони 
культурної спадщини ЛОДА Валерій 
Потюк: за останні роки інвестиції 
у збереження культурної спадщини 
з держб’юджету практично відсутні, 
тим часом це — один з пріоритетів 
державної політики.

У виступах торкнулися питань 
законодавчого регулювання оцінки 
об’єктів культурної спадщини, між-
народних стандартів оцінки тощо. 
Окремі доповіді стосувались Проєкту 
реставрації „Гранд Готелю“ як пам’ятки 
архітектури, досвіду РФ і Грузії. Дирек-
тор Центру моделювання розвитку 
урбанізованих систем ІППТ Микола 
Габрель представив доповідь „Деякі 
проблеми оцінки унікальних пам’яток 
архітектури на підставі методу „відста-
ні до ідеалу“, а директор ІАРХ Богдан 
Черкес — „Проблеми і досвід підготов-
ки кадрів в області охорони культурної 
спадщини“.

Про кадастр  
у межах ювілею

Тема „Кадастру в глобальному 
та локальному вимірі“ голосно про-
звучала під час ювілейної наукової 
зустрічі з нагоди 10-ліття кафедри 
кадастру територій Інституту геоде-
зії, яка відбулася 23 – 25 листопада. 

→ Закінчення. Початок на 3 с.

наукові зустрічі

Жодного дня без конференції!
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Формування кадастрової системи 
України, яка охоплює три складові: 
геопросторове положення об’єктів 
нерухомости, їх природна й еконо-
мічна оцінка і правовий статус, — чи 
не найбільше цікавило доповідачів. 
Особлива увага також належала пи-
танням підготовки фахівців зі спеці-
яльностей „Землеустрій і кадастр“ та 
„Оцінка землі і нерухомого майна“, 
яких готує кафедра.

— Конференція складалася з 
двох етапів: попереднього інтер-
нет-обговорення найважливіших 
проблем галузі та безпосередньо 
живого спілкування під час пле-
нарного та секційних засідань. Нас 
цікавили проблеми інвентаризації 
та реєстрації земель, формування 
реєстраційної системи, яка б до-

помогла адекватно вирішувати 
питання правовласности, ме-
тодичні напрацювання щодо 
різних проєктних рішень тощо. 
Всі доповіді будуть опубліковані 
в спецвипуску журналу „Геоде-
зія, картографія і аерофотозні-
мання“, — зазначив незмінний 
керівник кафедри кадастру те-
риторій професор Лев Перович.

Учасників зустрічі — науков-
ців ІГДГ, спеціялістів Львівського 
обласного й міського управлінь 
земельних ресурсів, Державного 
аґентства земельних ресурсів 
України привітав проректор з наукової 
роботи Зорян Піх. Кращих працівників 
кафедри він нагородив грамотами. 
Від імени Українського товариства 
геодезії і картографії його президент 

Ігор Тревого вручив Леву Перовичу 
нагрудну відзнаку І ступеня за заслуги 
в галузі геодезії та картографії.

Анна ГЕРИЧ, Ірина ШУТКА

академія

Віднайдені імена  
карбує в пам’ять Політехніка

Академія пам’яти українського 
вченого-металознавця світового 

рівня, педагога, патріота і державо-
творця Івана Фещенка-Чопівського 
(1884 – 1954), присвячена 60-літтю 
від дати його трагічної смерти, від-
булася 19 листопада у Львівській 
політехніці.

Відтоді, як у 1945 році воєнний три-
бунал військ НКВС засудив колишньо-
го члена Центральної Ради, міністра 
УНР та Директорії, очільника філії УНО 
на 10 років виправно-трудових табо-
рів у Республіці Комі, навіть ім’я його 
мало б зникнути назавжди. Вперше 
після довгих років заборон-забуття 
про вченого і… жертву сталінського 
ГУЛАГу заговорили на зорі незалеж-
ности України — на науковій сесії НТШ 
у Львові 29 – 30 березня 1991 року 
професор Олег Романів виголосив 
доповідь „Науковий і громадський 
подвиг Івана Фещенка-Чопівського“. 
(Докладніше про його наукову діяль-
ність читайте у ч. 27 „Аудиторії“ за 
27 вересня — 3 жовтня 2012 року).

В академії, яку організували Між-
народний інститут освіти, культури 
та зв’язків з діяспорою Львівської 
політехніки, кафедра прикладного 
матеріялознавства та обробки мате-
ріялів ІМФН спільно з Громадським 
просвітницьким фондом імени Івана 
Фещенка-Чопівського „Джерело“, 
взяли участь науковці й громадські 

діячі. Від себе та від директора МІОК 
Ірини Ключковської присутніх приві-
тав її заступник поет Ігор Калинець; 
про вклад Івана Фещенка-Чопівського 
в українську історію розповів голова 
Всеукраїнського Товариства політич-
них в’язнів і репресованих Петро Фран-
ко; дослідник Михайло Бачинський 
змалював словесний портрет науковця 
і міністра УНР, посилаючись на спогади 
батька — Сергія Бачинського, який був 
з ним особисто знайомий… Йшлося 
також про актуальність наукових 
праць металознавця в сучасному ма-
теріялознавстві, паралелі між долями 
Івана Фещенка-Чопівського та Олега 
Романіва тощо. Заслужена артистка 

України Світлана Мирвода стрілець-
кими піснями створила музичну канву 
зустрічі.

Протягом заходу згадали ще двох 
визначних діячів української культури 
і національно-визвольної боротьби, 
які пожертвували життям за справу 
державотворення, — поетку Олену 
Телігу (1906 – 1942) та публіциста 
й повстанця Михайла Дяченка (Марка 
Боєслава, 1910 – 1952).

З нагоди ювілею — 20-річчя Фонду 
імени Івана Фещенка-Чопівського, 
його незмінний голова Ярослав Гелетій 
вручив подяки за сприяння у віднов-
ленні української історичної пам’яти 
ректорові Політехніки Юрію Бобалу, 
в. о. завідувача кафедри прикладного 
матеріялознавства та обробки матері-
ялів Зої Дурягіній та всім, хто впродовж 
років бере активну участь у діяльності 
громадської структури.

Учасники академії підтримали 
ідею Зої Дурягіної: опублікувати 
основоположні праці Івана Фещен-
ка-Чопівського у науковому журналі 
„Фізико-хімічна механіка матеріялу“, 
що перекладається англійською мо-
вою. А кафедра ПМОМ іменем одного 
з патріярхів науки Олега Романіва, 
колишнього голови ДЕКу і члена спе-
ціялізованої вченої ради кафедри, 
невдовзі назве одну зі спеціялізованих 
авдиторій.

Анна ГЕРИЧ

Св
ітл

ин
а 

Ан
ни

 Г
ер

ич

Св
ітл

ин
а 

Ан
ни

 Г
ер

ич



6 ч. 36 (2796)
29 листопада – 5 грудня 2012[СТУДІЇ]

офіційно

Чекаємо канадських ректорів

Минулого тижня Львів 
із офіційним візитом 

відвідала президент і го-
ловний виконавчий ди-
ректор Канадського б’юра 
міжнародної освіти (СВІЕ) 
Карен МакБрайд. Гостя взя-
ла участь у засіданні Ради 
ректорів Львівщини, зустрі-
лась із першим заступни-
ком голови Львівської ОДА 
Богданом Матоличем.

СВІЕ — неурядова орга-
нізація Канади, яка з 1992 
року працює в освітній 
сфері, зокрема розробляє 
і впроваджує різні проєкти, 
проводить дослідження, 
надає експертні оцінки 
тощо. Під час зустрічей 

стало відомо, що в лютому 
наступного року делегація 
ректорів канадських вишів 
відвідає Львівщину. Запла-
новано, що в межах візиту 
закордонні гості завітають 

у вищі навчальні заклади, 
відбудеться семінар, на 
якому розглянуть можли-
вості залучення молодих 
спеціялістів до наукових 
проєктів.

Про поглиблення укра-
їнсько-канадської спів праці 
йшлося на засіданні Ради 
ректорів Львівщини, що 
відбулося у Політехніці 
20 листопада. Гостю з Кана-
ди присутнім представили 
голова Ради ректорів, ректор 
Львівської політехніки Юрій 
Бобало і начальник головно-
го управління освіти і науки 
ЛОДА Михайло Брегін. Юрій 
Бобало звернувся до колег 
із проханням підготувати до 
15 грудня конкретні пропози-
ції про співпрацю між універ-
ситетами України і Канади.

За інформацією  
прес-служб Львівської  

політехніки і ЛОДА

нарада

Вступна кампанія-2013: сюрпризів мало

Реґіональна нарада-се-
мінар проректорів і від-

повідальних секретарів 
приймальних комісій ви-
шів Львівської, Закарпат-
ської, Івано-Франківської, 
Рівненської, Чернівець-
кої, Волинської, Хмель-
ницької та Тернопільської 
областей, на якій ішлося 
про завдання наступної 
вступної кампанії та осо-
бливості минулої, відбула-
ся у Львівській політехніці 
22 листопада.

Привітав учасників по-
важної зустрічі перший 
проректор університету 
Володимир Павлиш.

Попри те, що результа-
ти минулорічного вступу 
завідувач сектора підго-
товки молодих спеціяліс-
тів департаменту вищої 
освіти Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту 
України Євген Карпенко 
назвав загалом успішни-
ми, все ж підкреслив і не-
гативні факти. Зокрема, 
недовиконання плану дер-
жавного замовлення на 
800 б’юджетних місць, 

спровоковане тим, що виші 
формували свої пропозиції 
без урахування демогра-
фічної ситуації. Цьогоріч, за 
даними МОНМС, випускни-
ків-одинадцятикласників 
буде менше на 21 тися-
чу, зокрема на Львівщині 
атестати про повну серед-
ню освіту отримають на 
420 осіб менше, ніж торік. 
Ще однією з причин не-
добору на так звані „не-
популярні“ спеціяльності 
і напрями стало те, що пе-
реносити туди заяву абіту-
рієнта, якщо він не вступив 
за обраним напрямом, — 
неможливо.

Питання щодо функ-
ціонування Єдиної дер-
жавної електронної бази 
з питань освіти найбіль-
ше схвилювали авдиторію. 
Радник МОНМС Михайло 
Шмельов пояснив присут-
нім причини збоїв у роботі 
інтернет-системи, принципи 
її функціонування, перелічив 
основні недоліки в роботі 
приймальних комісій під час 
вступу в 2012 році, а також 
зазначив, що багато непо-
розумінь і проблем виникає 

в роботі міністерства через 
відсутність якісного освітньо-
го законодавства в Україні.

Правила прийому ви-
шів на 2013 рік мають бути 
погоджені з міністерством 
до 7 грудня. Єдиною важ-
ливою зміною в умовах 
вступу стане те, що подава-
ти електронні заяви можна 
буде не тільки охочим здо-
бувати освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 
„бакалавр“, а й, за умови 
наявности сертифіката ЗНО, 
майбутнім „молодшим спе-
ціялістам“.

Директор Львівсько-
го реґіонального центру 
оцінювання якости освіти 
Лариса Середяк розпові-

ла про те, що до переліку 
дисциплін ЗНО цьогоріч до-
дасться світова література, 
а той абітурієнт, який виявив 
під час реєстрації бажання 
складати тести однією з ре-
ґіональних мов, отримає 
зошит для тестування лише 
однією зазначеною мовою. 
Додаткових україномовних 
тестів, як це було раніше, 
міністерство задля економії 
коштів не видаватиме.

Перед учасниками реґі-
ональної наради-семінару 
виступив також начальник 
управління контролю за 
діяльністю вишів МОНМС 
В’ячеслав Шиманський.

Анна ГЕРИЧ
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модулі

Негайний результат  
або підготовка до іспиту

Минулого тижня у політехніків-
бакалаврів на вустах було лише 

одне — „модулі“: студенти напрямів 
підготовки „архітектура“ складали їх 
з 12 до 17 листопада, а от всі инші полі-
техніки — саме з 19 до 24-го. У середу, 
21 листопада, четвертокурсники напря-
му підготовки „інженерне матеріялоз-
навство“ писали модуль з дисципліни 
„Механічні властивості та конструкцій-
на міцність матеріялів“.

Очима студента
Ірина Вуєк, студентка групи МЗ-

41 Інституту математики та фундамен-
тальних наук Львівської політехніки:

— Напередодні модуля сиділа й го-
тувалась увесь день. Саме перед цим 
група розглянула з викладачем один 
із білетів, тож ми знали, якого роду 
будуть питання, до чого готуватись. На 
модулі кожен мав свій білет, у мене — 
№3. Завдання першого й другого рівнів 
були більш-менш легкі, а от третього — 
складніші. Важко спрогнозувати, але 
сподіваюся на нормальний результат.

Цього разу в нас п’ять модулів і три 
заліки. Добре, що модульний тиж-
день — без пар, так спокійніше можна 
повчитись. Як на мене, модуль для 
студента — це хороша нагода підготува-
тися до іспиту, на ньому схожі питання. 
Зазвичай, у мене 50/50: з деяких пред-

метів йду на іспит, решту проходжу за 
модулями.

З-за кафедри
Едуард Плешаков, доцент кафедри 

прикладного матеріялознавства та 
обробки матеріялів Львівської полі-
техніки:

— МЗ-41 — це одна з наших кращих 
груп. На консультації перед модульним 
контролем ми обговорювали, що саме 
треба знати, на які аспекти звернути 
увагу. „Механічні властивості та кон-
струкційна міцність матеріялів“ — це 
важлива нормативна дисципліна на-
пряму підготовки „інженерне матерія-
лознавство“, доволі велика за обсягом, 
має шість кредитів. Студенти вивчають 
її впродовж семестру.

Ми намагаємося максимально покра-
щувати якість знань студентів, але щороку 
результати перевірки різні. У будь-якому 
разі модуль — це проміжний контроль, 
який змушує кожного, навіть „поганого“, 
студента двічі на семестр напружитися, 
систематизувати свої знання. Якщо ж 
студент „добрий“, то прагне отримати 
високу оцінку за семестровий контроль, 
щоб не йти на іспит. І хоч це вимагає не-
абияких зусиль, у нас є студенти, яким 
вдається не йти на жоден іспит.

Спостерігала Ірина ШУТКА

крок у професію

Стажування варто почати з… довідника

У Львівській міській раді презенту-
вали „Довідник стажера“ — це ін-

формація про програму стажування 
„Перший кар’єрний крок“, поради від 
експертів і роботодавців.

Видання має інформувати молодих 
людей про можливості самореалізації, зо-
крема з допомогою „Першого кар’єрного 
кроку“, який Львівська міськрада реалізо-
вує спільно з ГО „Центр громадянських іні-
ціатив“. На сторінках довідника учасники 
програми стажування діляться досвідом, 
експерти (як-от юристи) дають поради, 
а роботодавці (наприклад, провідні ІТ-
компанії, банки) інформують про себе 
та малюють портрет свого потенційного 
працівника.

Презентуючи довідник, керівник 
програми „Перший кар’єрний крок“, 

начальник відділу кадрів апарату ви-
конкому ЛМР Галина Бордун наголоси-
ла, що найголовніше — надати молоді 
„вчасну інформацію і знання“ — щоб 
студенти починали робити перші кроки 
у професію ще під час навчання, на 
2 – 3 курсах, щоб не поповнювали черги 
у службі зайнятости і щоб їхні потреби 
перетнулися з запитами й очікуваннями 
роботодавців.

Довідник обіцяють поширювати 
безоплатно на презентаціях „Першого 
кар’єрного кроку“, зустрічах у вишах. 
Власне, така зустріч цього тижня відбу-
лася й у Львівській політехніці: Галина 
Бордун розповіла присутнім про мож-
ливості стажування в органах місцевого 
самоврядування.

Ірина ШУТКА

коротко

У Львівській політехніці 22 листо-
пада відбувся спільний науковий 
семінар Секції інформатики при 
Західному науковому центрі НАН 
України та МОН України й Інсти-
туту прикладної математики та 
фундаментальних наук. Зокрема, 
було представлено наукову допо-
відь доктора Матіаса Йонаса, про-
відного науковця Міжнародного 
інституту прикладного системно-
го аналізу (м. Лаксенбург, Авст-
рія) на тему „Обмеження емісій 
парникових газів: системно-аналі-
тичні завдання майбутнього“.

Кабінет Міністрів України з 2013 
року надаватиме гранти колек-
тивам молодих учених. Конкурс 
проводитиме Державне аґент-
ство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України. 1 мільйон 
гривень надаватимуть з метою під-
тримки прикладних наукових до-
сліджень і науково-технічних роз-
робок, які спрямовані на створення 
принципово нових технологій, 
засобів виробництва, матеріялів, 
иншої наукомісткої продукції.

З 4 січня до 5 березня 2013 року 
охочі вступати до вишів можуть 
зареєструватися на зовнішнє 
незалежне оцінювання. Відповід-
но до наказу Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту Украї-
ни, тестування відбуватимуться 
з 3 (хімія) до 27 червня (світова 
література).

Сьогодні у Львові відбудуться Пу-
блічні дебати на тему „Українська 
середня освіта вкрай застаріла“. 
Про це повідомили у Львівській 
міській раді. „Львів є інтелекту-
альним осередком та провідним 
реґіоном з ІТ та туристичного 
кластерів. Також важливий 
чинник, що у Львові — інте-
лектуальна преса“, — говорить 
PR-директор Фонду „Ефективне 
управління“ (організатор дебатів) 
Інна Гордієнко. Анонсовану в темі 
тезу захищатимуть генеральний 
директор „Майкрософт Україна“ 
Дмитро Шимків, співзасновник 
приватної школи „Афіни“ Олексій 
Греков. Проти виступатимуть ви-
конавчий директор Міжнародного 
центру TIMSS&PIRLS Айна Мулліс, 
директор департаменту гумані-
тарної політики Львівської міської 
ради Олег Березюк.

За матеріялами інформаґенцій
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Шляхом  
найменшого опору

— Відверто кажучи, до 
вступу я не знав, що таке 
геодезія, — згадує молодий 
науковець. — Тоді конкурс 
на геодезію був невисокий, 
я вирішив спробувати. Крім 
Львівської політехніки, всту-
пав також в Івано-Франків-
ський національний техніч-
ний університет нафти і газу 
(я родом із Франківщини). 
Як медаліст складав лише 
екзамени з фізики і матема-
тики. В Політехніку пройшов, 
а в Івано-Франківському 
виші недобрав кілька балів… 
Не хотів більше жодних іспи-
тів, пішов шляхом наймен-
шого опору — так опинився 
в Політехніці. Працював над 
собою, вчився добре, як 
правило, щосеместру мав 
підвищену стипендію.

Наука,  
як жіноча краса

Про науку Олександр 
теж спочатку не думав, хотів 
на виробництво. Але тоді 
довелося б їхати в Харків, 
де ще студентом проходив 
практику, а це далекувато. 
Крім того, науковий керів-
ник професор Корнилій Тре-
тяк рекомендував подумати 
про аспірантуру. Ще й криза 
почалась… Тож геодезист 
вирішив стати науковцем — 
згодом ввійшов у смак.

Політехнік вбувається 
й у статус викладача. Зі 
спудеями йому „легко, бо ж 
сам недавно був студен-
том“. Викладання і наука 
залишають небагато віль-
ного часу, та він ставиться 
до цього по-філософськи: 
„наука, як і жіноча краса, 
потребує жертв“.

Дуже різна  
геодезія

Молодий учений має 
різні наукові зацікавлен-
ня.  Спочатку займався 
3D-моделюванням, є ма-
ґістром з геоінформаціних 
систем і технологій. Як ви-
конавець задіяний у про-
єкті з 3D-сканування ста-
рих дерев’яних церков на 
Львівщині, номінованих на 
занесення до Світової спад-
щини ЮНЕСКО. Ця робота, 
за словами Олександра, — 
це можливість поспілкува-
тися з цікавими людьми, 
побачити цінні архітектурні 
пам’ятки, як наприклад, 
прекрасна церква Собору 
Пресвятої Богородиці в селі 
Матків Турківського району, 
де недавно довелося пра-
цювати.

Цього літа геодезист за-
хистив кандидатську дисер-
тацію, в якій вивчав пробле-
му замулення водосховищ 
Київської і Теребле-Ріцької 
ГЕС. Топографічне знімання 
Київського водосховища 
зайняло десь до трьох міся-
ців. А загалом тривалість ге-
одезичних робіт залежить 
від площі водосховища 
і технічного завдання, яке 

ставить замовник. І, звісно, 
технологій: якщо раніше 
знімання водосховищ було 
„важкою, незручною і до-
сить повільною роботою“, 
то сучасні підходи роблять 
цей процес значно про-
стішим.

— На основі математич-
ного моделювання й екс-
периментальних робіт на 
водосховищах ми розроби-
ли методику, яка дозволила 
оптимізувати параметри то-
пографічного знімання дна, 
що дає певний економічний 
ефект, скорочує час прове-
дення польових робіт. Для 
вимірювання координат 
і глибини водосховища ми 
використовували сучасний 
двочастотний ехолот — 
прилад для дослідження 
рельєфу дна, GPS-приймач 
і спеціяльне програмне 
забезпечення. Отримані 
показники дозволили нам 
встановити й оцінити сту-
пінь і темпи замулення 
Тереблянського і Київсько-
го водосховищ. Чому це 
важливо знати? Внаслідок 
замулення водосховища 
зменшується об’єм води, кі-
нетичну енергію якої гідро-
турбіни ГЕС перетворюють 
на електроенергію. Відтак 
потенціял водосховища як 
виробника електроенергії 
падає, а це, звичайно, „б’є“ 
по економіці, — пояснює 
дослідник.

Догори  
і до „Академіка  
Вернадського“
Зараз науковець „із го-

ловою поринув“ у роботу зі 
створення при Політехніці 
Центру моніторингу перма-
нентних ГНСС станцій Укра-
їни, тобто центру опрацю-

вання супутникових вимірів. 
Цей науковий проєкт, до 
речі, претендує на здобуття 
гранту Політехніки. Асистент 
кафедри ВГА каже:

— Нині в країнах Захід-
ної, Центральної Европи 
мережі супутникових ре-
ференцних активних стан-
цій поступово витісняють 
традиційні геодезичні ме-
режі. У нас, в Україні, таких 
супутникових станцій не-
достатньо і відсутній єди-
ний центр (як є в Европі), 
який опрацьовував би дані 
з усіх станцій. Натомість 
маємо реґіональні мережі, 
які покривають окремі час-
тини країни, фінансуються 
приватними особами. Наш 
проєкт передбачає, що ре-
ґіональні мережі переда-
ватимуть інформацію нам, 
ми будемо її опрацьовувати 
і використовувати власне 
для наукових цілей. Є й инші 
плани: створити реґіональну 
мережу станцій Львівської 
области, а також вести мо-
ніторинг деформацій споруд 
на українських ГЕС.

Центр моніторингу вже 
працює, але не на повну. 
Олександр Ломпас зокрема 
займається оцінкою якости 
зібраних даних, будує карти 
тропосферних та іоносфер-
них затримок радіосигна-
лів глобальної навіґаціної 
супутникової системи — 
наразі на окремі області, 
у перспективі це стосува-
тиметься всієї України. Тож 
попереду чимало роботи. 
Поза тим Олександр має 
геодезичну мрію — побу-
вати в Антарктиді, на станції 
„Академік Вернадський“, 
де не раз працювали його 
старші колеги.

Ірина ШУТКА

молода наука

Буває, що незаплановане стає твоїм серйозно і надовго. Так сталося з геодезією і наукою в житті Олександра 
Ломпаса. Нині асистентові кафедри вищої геодезії та астрономії Політехніки у його професії „цікаво все“, 

він намагається „встигати робити якнайбільше“, а недавно як талановитий молодий учений отримав премію 
Львівської облдержадміністрації й облради

Олександр Ломпас:  
від водосховищ до супутників
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рецепт успіху

„Роби, як я, роби разом зі мною,  
роби краще за мене“

Хоча кафедрі дизайну 
архітектурного серед-

овища ІАРХ Львівської по-
літехніки виповнюється 
тільки дев’ять років, вона 
не лише знайшла своє міс-
це „під сонцем“, а й зуміла 
досягнути значних успіхів 
як у навчанні студентів, 
розвитку їхньої творчості, 
так і наукових розробках.

— Створюючи кафедру, 
мали на меті готувати архі-
текторів-дизайнерів, які б 
добре знали свою професію: 
були художниками й техно-
логами, матеріялознавцями, 
світлотехніками, фізиками, 
лідерами чи керівниками не 
тільки архітектурно-проєкт-
ного, а й архітектурно-тех-
нологічного процесу, вміли 
контролювати процес від 
перших пошукових ескізів 
до реалізації задуму в нату-
рі, — говорить завідувач ка-
федри дизайну архітектур-
ного середовища професор 
Віктор Проскуряков. — Для 
того створили спеціяльну 
методику навчання і ви-
ховання майбутніх архітек-
торів-дизайнерів. До неї 
увійшло вивчення сучасних 
технологій, які роблять освіт-
ній процес компактним, 
спадкоємним, ощадним 
і ефективним. Освітня док-
трина кафедри — персоніфі-
коване навчання, допомога 
кожному студентові знайти 
свій індивідуальний шлях 
і мету в професії. Вчимо їх 
спілкуватися на позавер-
бальному рівні, сприймати 

проєкти не просто як набір 
креслень, малюнків, планів, 
розрізів тощо, а як роботу 
зі середовищем, що має 
свій власний сенс, підтекст, 
алгоритм, тобто формувати 
гіпотезу ґенези досліджува-
ного середовища.

Науковці  і  виклада-
чі кафедри пропонують 
своїм студентам не лише 
авдиторні заняття і працю 
в майстернях. Їх активно 
запрошують на будівельні 
майданчики різних об’єктів. 
Це, своєю чергою, виховує 
у студентів зацікавленість 
до цих процесів, власне, до 
їх різноплановости та склад-
ности. Добрим прикладом 
для них є практичний і нау-
ковий досвід викладачів ка-
федри, які мають на своєму 
рахунку багато впровадже-
них і цікавих об’єктів .

— Ми — провідна ка-
федра в Україні: допомогли 
відкрити і розвинутися ана-
логічним кафедрам у Дубля-
нах (працюють над дизайном 
сільських поселень), в Чер-
нівцях, Алчевську, Полтаві, 
Дніпропетровську, — про-
довжує Віктор Іванович. — 
Наша кафедра готує спеція-
лістів майбутнього за прин-
ципом — спочатку роби, як я, 
потім роби разом зі мною, 
а далі — роби краще за мене.

Нині дуже змінилося 
довкілля побіля головного 
та инших корпусів Політех-
ніки, її Видавництва. Знач-
но поліпшився благоустрій 
таборів відпочинку в Алушті, 
Славському, Студентсько-

му містечку. Політехніки 
отримали гарну, простору 
книгарню в студентській 
бібліотеці університету. 
І в усьому цьому — заслуга 
саме студентів і науковців 
кафедри. Нині Політехніка 
дедалі більше нагадує ев-
ропейський університет. 
Є задум зробити пандуси 
у корпусах, бо це не стільки 
показник технологічного за-
безпечення Політехніки, як 
символ її доступности, від-
критости. Готові також про-
єкти, що стосуються дизайну 
просторів і об’єктів інформа-
ційної мережі в навчальній 
зоні Львівської політехніки.

— Ми розробили серію 
проєктів бакалаврів, спеці-
ялістів і маґістрів стосовно 
довкілля Політехніки, тож 
і далі працюватимемо на 
благоустрій найпотужнішого 
в Україні у просторовому й ар-
хітектурному сенсі навчаль-
ного закладу, — каже Віктор 
Проскуряков. — Є ще велике 
поле діяльности на терито-
рії Студентського містечка, 
потребують ландшафтного 
архітектурного благоустрою 
схили поблизу пам’ятника 
розстріляним польським про-
фесорам, думаємо над про-
єктом свого кампусу тощо.

— Вікторе  Івановичу, 
місто користується роз-
робками кафедри?

— Для Львова у нас вико-
нано сотні цікавих проєктів, 
незважаючи навіть на те, що 

урядовці або не зацікавлені 
в тому, щоб поліпшувати 
його середовищний, просто-
ровий, предметний дизайн, 
або не мають на це коштів. 
Серед них — реновація парку 
імени Богдана Хмельницько-
го, Музей промисловости по 
вулиці Промисловій, проєкти 
нового пристосування не-
технологічних промислових 
об’єктів Львова (під осеред-
ки обслуговування, паркінги, 
рекреації тощо), урбодизайн 
із розширенням функцій се-
редовища поміж вулицями 
Горбачевського — Сахаро-
ва — Природної з об’єктами 
відпочинку і спорту, духов-
ний центр при храмі Архи-
стратига Михаїла в районі 
вулиць Чорновола — Вар-
шавська. У нас є готові дисер-
тації стосовно громадських 
будівель, народних домів, 
театрально-видовищних бу-
дівель і споруд тощо. При-
кро, що місто мало працює 
над проєктними задумами 
на майбутнє, тому багато 
з тих речей, які ми свого часу 
розробили, так і зависло 
в повітрі. Та ми й далі ске-
ровуємо наших студентів на 
пошук цікавих ідей, готуємо 
спільні проєкти зі студен-
тами Польщі і Німеччини, 
розробляємо цікаві проєкти 
для инших міст України і Ев-
ропи, отримуємо призи на 
різноманітних студентських 
конкурсах.

Катерина ГРЕЧИН
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люди університету

Знаний науковець,  
патріот Політехніки й України

Понад пів століття єднає завідувача 
кафедри автоматизації теплових 

та хімічних процесів ІЕСК професора 
Євгена Пістуна — Почесного профе-
сора Вроцлавської політехніки — зі 
Львівською політехнікою.

Коли здобув кваліфікацію інжене-
ра-електромеханіка з автоматизації 
у Львівській політехніці, його одразу ж 
зарахували на посаду завідувача ла-
бораторії кафедри АТХП. Відтоді свою 
долю тісно поєднав із Політехнікою. 
У 1986 році Євгену Пістуну довірили 
кафедру, керманичем якої є й донині, 
а у 1992 – 2005 роках працював про-
ректором університету з дослідно-ви-
робничої роботи.

Євген Павлович був серед тих, хто 
ініціював об’єднання спеціяльностей 
хімічної, харчової, газової промис-
ловостей, теплоенергетики, атомної 
енергетики, металургії тощо в один 
спільний напрям підготовки (бака-
лаврат), де спудеї освоювали б теоре-
тичну і технічну базу з автоматизації, 
а спеціяльність „Автоматичне управ-
ління технологічними процесами“ для 
спеціялістів і маґістрів реалізовувати 
через спеціялізацію відповідно до 
галузі промисловости. Запропонова-
ний підхід у здобутті вищої освіти був 
цікавий тим, що бакалавр уже з чет-
вертого курсу усвідомлено обирав 
спеціялізацію під своє майбутнє місце 
праці. До речі, завдяки цьому підходу 
всі випускники кафедри забезпечені 
роботою.

За плечима Євгена Пістуна — чоти-
римісячний курс навчання з методів 
кібернетики в хімії та хімічній техно-
логії при Московському хіміко -техно-
логічному інституті й курс навчання 
з технологічного підприємництва 
в Ренселерівському політехнічному 
інституті (США). Але найважливіше — 
разом зі своїми вчорашніми студен-
тами — працівниками своєї кафедри, 
багато віддається науковій діяльности. 
Постійно дбає про кадри: береже 
викладачів із досвідом, поряд із тим 
дає дорогу молодому, талановитому 
поповненню.

— Бог чи доля розпорядилися так, 
що маємо бути прикладом чесного 
ставлення до викладацької і наукової 
праці, з повною самовіддачею готу-
вати хороших фахівців, адже вони — 
майбутнє нашої країни, — вважає 

Євген Павлович. — Саме цього, а ще — 
порядности і знання мов — вчимо 
студентів.

Свої й кафедральні наукові роз-
робки Євген Пістун завжди спрямовує 
на результат. Кафедра має багато ви-
находів, а її керівник — понад 150 ав-
торських свідоцтв та патентів, зокрема 
у США, Великобританії, Німеччині, 
Швеції, Польщі та Японії. Його наукові 
розробки опубліковано в 5 моно-
графіях та в понад 350 наукових пу-
блікаціях не лише України, а й світу. 
Підготував одного доктора технічних 
наук і 21 кандидата технічних наук. На 
черзі — захист трьох докторських (дві 
з них — ще цього року) та п’ять канди-
датських дисертацій. Був одним із тих, 
хто розпочинав творчі контакти з полі-
техніками Вроцлава, Глівіц і Ополє, де 
працювало багато львівських політех-
ніків, а також Військовою технічною 
академією з Варшави, з якими згодом 
Львівська політехніка підписала відпо-
відні угоди про співпрацю. Його не раз 
запрошували за кордон працювати, 
однак завжди казав, що має багато 
роботи у Львові й загалом в Україні.

— Ми пишаємося нормативно-тех-
нічною документацією в галузі обліку 
енергоносіїв (міждержавні стандарти 
і стандарти України), комплексами 
міждержавних і державних стандартів 
України, що стосуються, зокрема, й об-
ліку природного газу, — каже не без 
гордости професор. — Вони суттєво 
обмежують можливості спотворення 
результату вимірювання витрат та 
кількости енергоносія, особливо на 
прикордонних газовимірювальних 
станціях природного газу. Я дуже ра-

дий, що такі надзвичайно важливі до-
кументи для України було розроблено 
в стінах Львівської політехніки, і ними 
послуговуються у світі.

— Проректорська робота спри-
яла  Вашим  науковим  досліджен-
ням?

— Безперечно. А ще на базі до-
слідного заводу Політехніки ми ство-
рили Технопарк університету, що до-
помогло зберегти завод (у більшості 
вишів України такі заводи були або 
приватизовані, або відібрані). Добре 
зарекомендував себе й Бізнес-інку-
батор. Ці дві структури сприяли роз-
виткові підприємництва на теренах 
Львівщини, зокрема — на базі науко-
вих розробок Львівської політехніки. 
Внаслідок цього, було створено ряд 
нових малих підприємств наукового 
профілю, деякі з них і досі активно 
працюють. Серед них — НПВП „Тех-
прилад“, де налагоджено випуск ши-
рокої номенклатури науковомісткої 
продукції, зокрема й розробок кафед-
ри АТХП. Цю продукцію широко ви-
користовують у країні, експортують за 
кордон. Для вирішення надзвичайно 
важливих проблем України з енерго-
ощадности та обліку енергоносіїв під 
моїм науковим керівництвом ство-
рено новий Інститут енергоаудиту та 
обліку енергоносіїв.

Свого часу Євген Пістун був ак-
тивістом Народного Руху України, 
інститутського профкому, разом із 
професором Зеновієм Теплюхом 
розробили новий демократичний 
Статут Львівської політехніки. Тоді 
це були настільки революційні по-
ложення, що навіть Міністерство 
юстиції Радянського Союзу робило 
все можливе, аби Статут канув у лету. 
Однак завдяки наполегливості Єв-
гена Пістуна його затвердили і По-
літехніка, і профільне міністерство. 
Готував та провів конференції тру-
дового колективу Львівської полі-
техніки з ухвалення нового Статуту 
і перших демократичних виборів 
нового ректора Львівської політехні-
ки професора Юрія Рудавського. Він 
і нині переживає за долю України, як 
може — підставляє свої плечі, сприя-
ючи своїми науковими здобутками 
розвою країни й утвердженню укра-
їнської мови.

Катерина ГРЕЧИН
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слеветні українці

Третього грудня 1722 року народився Григорій Сковорода. Через 290 років його філософські ідеї, життєві 
настанови, моральні принципи, навіть особистий приклад актуальні й нині. І то не тільки для сивочолих 

дослідників або мислителів-послідовників, а й для нас усіх — молодих, відчайдушних, трохи спантеличених 
галопом часу мешканців ХХІ століття

Як подружитися  
з Грицьком Сковородою

Із бароко у постмодерн
Фестивалем „Від Сковороди до 

Сковороди“ — до цьогорічного ювілею 
філософа — спробував акцентувати 
увагу громадськости ХІХ Форум ви-
давців у Львові, який проходив з 12 до 
16 вересня. У межах окремої програми 
глибоко арґументували свої думки про 
мислителя архієпископ Ігор Ісіченко, 
письменник Валерій Шевчук. У театрах 
та кав’ярнях Сковороду читали, зобра-
жали, малювали, співали, інтерпре-
тували… і вправно підставляли йому 
дзеркало Постмодерну в контексті 
масонської проблематики. Але навіть 
від неочікуваних, часом контровер-
сійних теорій наших сучасників нічого 
не сталося ані творчості українського 
філософа, ні його образу, бо справді 
великим творцям, як, наприклад, 
і Ліні Костенко, нічого не стається від 
львівських балачок при каві.

Дослідники й інтерпретатори Ско-
вороди перебувають у сфері зацікав-
лености ним щодня, а письменники 
й поети, якщо розуміють, що справ-
жня творчість повинна мати не тільки 
„крила“, а й „коріння“, більшою або 
меншою мірою намагаються знати 
ідеї українського барокового філософа. 
Пересічні ж молоді українці зі школи 
здебільшого виносять законсервова-
ний портрет мандрівного дяка, який 
написав „Сад божественних пісень“.

Не буду переписувати біографію та 
перелічувати основні концептуальні 
ідеї ювіляра, бо для цього є ті ж підруч-
ники або Вікіпедія. Не переконуватиму 
патетичними фразами, що свідомий 
українець повинен читати й знати Ско-
вороду. Дозволю собі лише зауважити, 
що 290 років, видається, абсолютно не 
зістарили його активного молодечого 
духу. Тож нам з вами не тільки корисно, 
а й модно буде трохи з ним подружитися.

Вегетаріянські  
мандри крізь віки

„Сковорода — один з небагатьох 
говорив про справжні, вічні речі — про 
дух, про місце людини в цьому світі“, 

зауважив якось письменник Володи-
мир Єшкілев. Хіба не про те, що в ни-
нішньому швидкозмінному світі часто 
хвилює нас? Легко знайти ще кілька 
найочевидніших „точок дотику“.

Зі Сковородою можна „погово-
рити“ про здоровий спосіб життя, 
зокрема про доволі модний на-
прям — вегетаріянство. Він жив, „ско-
рочуючи надмірну їжу й уникаючи 
вогню, породженого вином, звідки 
всі пороки душі, а з останніх, у свою 
чергу, — всі хвороби тіла“. Перший 
біограф і учень філософа Михайло 
Ковалинський у „Житії Сковороди“ 
написав, що той „уставав дуже рано, 
їв раз на день, без м’яса і риби, був 
завжди веселий, сильний, рухливий, 
з усього задоволений, до всіх добрий, 
усім готовий послужити. Поважав 
і любив добрих людей без різниці їх 
стану, навідувався до хворих, розва-
жав сумних, ділився останнім з тим, 
хто нічого не мав“.

Хто з нас не прагне мандрувати, 
дізнатися про чужі звичаї, побачити 
світ? Скаутські організації виникли 
в світі щойно в ХІХ столітті, а Сковорода 
мандрував на 100 років раніше!

Можна запозичити у нього спрагу 
до знань і працьовитість. Сергій Єф-

ремов писав про Сковороду: „Досить 
буде сказати, що сучасники бачили 
в ньому „мандровану академію“ і його 
самого вважали вартим університету; 
досить сказати, що коли треба було 
тоді знайти в Україні ідейну, чесну 
та чисту людину, шукали її між „ско-
вородинцями“, тобто учнями цього 
чудного чоловіка та прихильниками 
його науки“.

„Щоденно підкидати в душу слово 
або вислів“ радить мислитель — один 
з найкращих випускників Києво-Моги-
лянської академії, який знав латинську, 
грецьку, церковнослов’янську, поль-
ську, німецьку й инші мови, перекла-
дав Плутарха, був знайомий з творами 
істориків, письменників і філософів 
різних епох.

„Мені дудка й вівця дорожчі цар-
ського вінця“, — відповів Сковорода 
на запрошення Катерини ІІ. Свобода 
особистости — категорія, яку надто 
цінував філософ, якої прагнуть кращі 
представники кожного покоління 
і домагаються багато політико-право-
вих систем, що рухаються у бік демо-
кратії.

Добре мати друга, який розуміє 
дружбу як джерело радощів і душев-
ного здоров’я. Григорій Савич каже, що 
вибирати друзів треба обачно, оми-
наючи підлабузників і криводушних. 
Якщо „ми охоче підтримуємо стосунки 
з людьми, які ніби здорові, але розум 
їхній пошкоджений і насичений отруй-
ним вченням“, ризикуємо втрапити 
у їхнє становище.

Сковорода ще може навчити ба-
гато доброго: вірити, творити, робити 
добро і змагати до святости, не кори-
тися неправді, „не шукати скарбів на 
землі“… Думаєте, я пораджу вам ви-
читати це в його трактатах? Розумію, 
що навряд чи через брак часу і мову ві-
сімнадцятого століття, якими написані 
твори, усі сучасні студенти спроможні 
за них братися. Дружити — це ціка-
витися ідеями Сковороди, поділяти 
думки і розповідати иншим про осо-
бистість, якій без десятка — 300 років, 
а жива в ідеях до нині.

Анна ГЕРИЧ
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поминальні заходи

Українці пам’ятають — світ визнає
Минулого тижня все україн-

ство було об’єднане спільною 
пам’яттю про Голодомор 1932 – 33 ро-
ків. 24 листопада о 16 годині Україна 
застигла у хвилині мовчання, а вікна 
українських осель засвітилися по-
минальними вогниками, які своїм 
тремтливим світлом нагадували про 
страшну трагедію нашого народу. 
Цьогорічне вшанування пам’яти 
жертв було присвячене доброчин-
цям — людям, які рятували від голо-
ду земляків. Поминальні заходи про-
ходили в багатьох українських містах 
і селах та у 32 країнах світу.

У Києві молодь у скорботній ході 
пронесла дві сотні свічок зі стрічками, 
на яких були написані імена людей, 
котрі рятували инших від голоду. Біля 
Національного меморіялу пам’яти 
жертв Голодомору відбулася панахида, 
яку відправили Патріярх Київський та 
всієї Руси-України Філарет, секретар 
Синоду єпископів УГКЦ, керівник Ад-
міністрації Патріяршої курії владика 
Богдан (Дзюрах).

У Львові біля пам’ятника Шевченку 
пройшло віче, зачитування листів Ми-
трополита УГКЦ Андрея Шептицького 
до світової спільноти про Голодомор 
та екуменічна молитва за загиблими. 
Після завершення молитви на площі 
засвітили сотні свічок і лампадок. 
Упродовж дня львів’янам та гостям 

міста роздавали жалобні стрічки. Та-
кож 24 листопада представники місь-
кої влади поклали квіти, композиції 
з пшеничних та житніх колосків і за-
палені лампадки до пам’ятної таблиці 
„Жертвам комуністичного терору“, до 
пам’ятного знака жертвам Голодомору 
та політичних репресій. А у Львівській 
обласній філармонії відбувся реквієм 
пам’яти жертв Голодомору в Україні.

Своєрідні поминальні заходи ор-
ганізовувала і молодь. 23 – 25 листо-
пада на території Осової поляни (між 
Львівською та Івано-Франківською 
областями) втретє відбулася „Голодна 
конференція“. В умовах, наближених 
до екстремальних, молоді люди про-
вели три доби без їжі. Захід ініціювали 
дві молодіжні організації — „Моло-
діжний націоналістичний конґрес“ та 
„Борець“.

Предстоятель Української греко-ка-
толицької церкви Святослав (Шевчук) 
спільно з католицькими єпископами 
східного обряду у Загребі (Хорватія), де 

відбувалася зустріч із нагоди 400-річ-
чя створення Крижевецької єпархії, 
помолився за жертви Голодомору, за 
загоєння ран українського народу та 
щоб подібні трагедії більше не пов-
торювалися.

Заходи пам’яті жертв Голодомору 
пройшли у Польщі, Молдові, Болгарії, 
Угорщині та Росії. У Варшаві у скорбот-
них заходах взяли участь українські 
дипломати та представники україн-
ської громади у Польщі. Радник-по-
сланник посольства України в Польщі 
Владислав Каневський у своїй промові 
назвав Голодомор однією з найбільш 
трагічних сторінок в історії українців, 
а збереження історичної пам’яті про 
загиблих — моральним обов’язком 
кожного громадянина України.

Акція „Запали свічку“ пройшла 
в посольстві України в Молдові. У Бол-
гарії на заклик товариства українців 
„Мати-Україна“ вшанувати пам’ять 
загиблих відгукнулися десятки болгар, 
українців, які живуть у Софії, та укра-
їнських дипломатів. Серія масових 
заходів з ушанування пам’яти жертв 
Голодомору відбулася також у Бу-
дапешті та місті Чомор (Угорщина). 
У Будапешті, зокрема, учасники акції 
несли транспарант із написом — „Го-
лод. Геноцид. 1932 – 1933 рр. Українці 
пам’ятають — світ визнає“.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціятиви

Львів’яни скуштували „голодні“ страви

Перенестися в страшні часи Голо-
домору та спробувати страви, на 

яких виживали в ті роки українці, 
львів’яни мали нагоду 20 листопада. 
В центрі міста активісти Громадського 
комітету із вшанування пам’яти жертв 
Голодомору-геноциду 1932 – 1933 ро-
ків в Україні приготували „голодний 
стіл“, нагадуючи в такий спосіб про 
трагедію нашого народу.

Організатори акції поділилися спо-
гадами про пошуки рецептів страв 
1932 – 33 років. Більшість таких рецеп-
тів знайшли в книгах спогадів, але це 
було досить непросто, адже очевидці 
майже не згадують точних інструкцій 
для приготування їжі, частіше трапля-
ється лише інформація, що саме їли — 
листя, кору дерев тощо.

Непросто було віднайти й самі 
інґредієнти для приготування. Якщо 
каштани і жолуді знайти було легко, 
то жмих (залишки після переробки 
соняшникового насіння) чи пшени-
цю з половою не змогли відшукати. 
Тож готували з чистої пшениці, листя 
ромашки, кульбаби, жолудів та кори 
дуба. Всім охочим пропонували ску-
штувати ці страви — дуже тверді і на 
смак, як тирса, коржики з кори дуба 
та льону, гіркі хлібці з каштанів та на-
сіння кропу.

Ділилися спогадами й очевидці. Зо-
крема, Марія Якименко пригадувала 
своє страшне дитинство років Голодо-
мору, коли їли все, що було, та ходили 
у відчаї красти колоски.

Наталія ПАВЛИШИН
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авторський проєкт

Спільна пам’ять, яка може  
воскресити народ

Минулого тижня, 21 листопада, 
у Львівській політехніці відбу-

лася зустріч, під час якої всі присутні 
ще раз віддали данину пам’яті сво-
їм землякам, замордованим у роки 
Голодомору. Презентація та обго-
ворення книги „Геноцид та політи-
ка масового винищення цивільного 
населення у ХХ ст. (причини, особли-
вості, наслідки)“ відомого історика, 
автора багатьох монографій та під-
ручників, викладача Львівського на-
ціонального університету ім. І. Фран-
ка Андрія Козицького відбувалася 
у межах авторського проєкту Ірини 
Фаріон „Від книги — до мети“.

Розпочався захід хвилиною мов-
чання. Привітав гостя проректор 
Богдан Моркляник. Науковець та по-
літик Юрій Михальчишин говорив про 
політику геноциду проти українського 
народу, яка відбувається й досі, але 
в иншій формі.

Історик Андрій Козицький пере-
довсім розказав про мотиви напи-
сання книги та власне сприйняття її. 
На його переконання, ХХ століття — 
сплюндроване століття. Адже в іс-
торії цивілізації було чимало воєн, 
масових нищень людей, але минуле 
століття сприймається надзвичайно 
болісно, зважаючи на неймовірний 
контраст: під нібито благородними 
гаслами творили не-
ймовірні злочини. Для 
українців минуле століт-
тя було особливо важке. 
Про це свідчить хоча б 
той факт, що всі вели-
кі европейські народи 
подвоїли свою чисель-
ність, хоча також пере-
живали війни, а кіль-
кість етнічних українців 
навіть зараз приблизно 
така ж, як на початку 
минулого століття.

Окремо у своїй пра-
ці науковець зосере-
див увагу на процесі 
масової зміни ідентичности укра-
їнців — для багатьох людей бути 
українцем ставало дуже небез-
печно. Зараз спостерігаємо проти-
лежний процес — повернення до 
українства.

— Насамперед цією книгою хотів 
показати, що явище геноциду є істо-

ричним: із передумовами, особли-
востями і наслідками, — наголосив 
учений. — Переконаний, що багато 
клопотів, які має сьогодні наш народ, 
тягнуться саме з 30-х років минулого 
століття. Психологи доводять, лю-
дина, яка тривалий час перебуває 
в умовах, коли розуміє, що нитка її 
життя може обірватися в будь-який 
момент, зазнає певних змін психіки. 
Якщо в таких умовах тривалий час 
перебуває цілий народ, то він також 
зазнає катастрофічних змін.

Пр облемою,  на 
пе реконання авто-
ра праці, є й те, що 
в часи Голодомору 
утвердилася думка, 
накинута зверху, що 
існує дві українські 
нації: правильні укра-
їнці з точки зору біль-
шовицької Москви (ті, 
яким байдуже, якою 
мовою розмовляти, 
байдужа національ-
на історія), а решта 
українців, особливо 
галичани — непра-
вильні. Це явище спо-

стерігається й досі в Україні.
Ще один момент, на якому на-

голосив Андрій Козицький, — як 
глибоко зачіпає людське сумління 
несправедливість:

— Люди, які побачили страш-
ну смерть своїх земляків, а потім 
упродовж десятиліть спостерігали 

замовчування тих злочинів та вста-
новлення пам’ятників катам, мусили 
засумніватися в існуванні земної 
справедливости. А це дуже демоти-
вуючий чинник. Голодомор знищив 
мотивацію до якісної і сумлінної 
праці, поширилися дрібні крадіжки 
(як спосіб виживання), самогубства 
(раніше не були притаманні для 
українського села), випадки ма-
родерства. Саме у 1932 – 33 роках 
хребет українського села був над-
ламаний і багато проблем сучасного 
села тягнеться з тих часів.

Один із елементів сили нації — 
внутрішня солідарність, якої немож-
ливо досягнути без спільного єдиного 
погляду та оцінок історичного мину-
лого. Є вислів: воскресають тільки 
там, де є могили. Тому своєю книгою 
історик прагнув віднайти відповіді на 
низку запитань, які виникають через 
десятиліття після трагедії.

У презентованій праці йдеться 
не лише про трагедію українського 
народу, а й історію геноциду вірмен 
в Османській імперії, Голокосту ев-
ропейських євреїв, переслідування 
ромів у роки Другої світової війни, 
а також розповідається про менш 
віддалені в часі події — геноцид 
у Камбоджі (1970-ті роки) та у Руан-
ді (1990-ті роки). Важливо й те, що 
науковець зібрав та виклав позицію 
всіх сторін разом із критичними 
оцінками подій.

Наталія ПАВЛИШИН

Св
ітл

ин
и 

На
та

лі
ї П

ав
ли

ш
ин



14 ч. 36 (2796)
29 листопада – 5 грудня 2012[СУСПІЛЬСТВО]

з архіву пам’яти

„Ми зродились із крови народу“

Захищаючи рідну землю, Україн-
ській повстанській армії доводи-

лося боротися з арміями та иншими 
збройними формуваннями трьох 
держав: Німеччини, Польщі і Радян-
ського Союзу. Сьогодні ми розповімо 
про окремі епізоди так званої Другої 
польсько-української війни.

Очевидці свідчать

З липня 1944 р. польська влада 
розпочала акцію переселення укра-
їнців в УРСР. Спершу їх агітували за 
добровільний виїзд, потім залякували 
й убивали.

О. Самовидець залишив такий мар-
тиролог, записаний з уст очевидців: 
на Любачівщині вбили пароха Нового 
Села доктора Адама Шлюсарчика, біля 
Ярослава — отця Михайла Плахту, 
в селі Негрибка — о. Петра Войто-
вича, його дружину і сина Ярослава 
(студента богослов’я), в селі Скопів — 
о. Івана Дем’янчика та його зятя з села 
Розсохи о. Степана Конкольовського, 
їхніх дружин і дітей та служницю, 
біля Сянока — о. Дмитра Німиловича, 
а в Сяноці — адвоката Василя Бла-
вацького. В селі Дубрівці Руській, що 
коло Сянока, смертельно поранили 
дружину Василя Подубинського, яка 
померла в Сяноцькій лікарні, замор-
дували пароха з Команчі о. Ореста 
Венгриновича і двох його синів.

У селі Боську поранили катехита 
о. Миколу Головача, який після пара-
лічу помер. У Волі Нижній застрелили 

о. Володимира Костишина і його 
брата, а в селі Шкляри — о. Ярослава 
Щирбу. В селі Суровиці напали на 
о. Теофілія Кміцикевича — Рома-
нівського декана. В Романові вбили 
адвоката Романа Хоміцького і напали 
на помешкання лікаря Ярослава Те-
плого, якого, на щастя, не було в цей 
час удома.

Біля Дуклі вбили о. Миколу Ліське-
вича й о. Богдана Семківа, в селі Мис-
цовій — о. Степана Шалаша, в Угрині 
(коло Лабови) замордували вчителя 
Івана Кобанія і його дружину. Лікар 
з Криниці Іван Смолинський, який ви-
жив навіть у пекельному концтаборі 
„Освєнцім“, зустрів свою смерть удома 
від рук польських бойовиків.

На захист українців  
прийшла УПА

Розправу над українцями, як бачи-
мо, розпочинали з інтеліґенції, та вже 
незабаром запалали українські хутори 
і села Лемківщини й Надсяння, гинули 
невинні люди. Тільки в селі Павлокомі, 
що біля Динова, польські військові 
формування вимордували 365 чолові-
ків, жінок і дітей, 250 — у Малковичах 
біля Перемишля, 135 — у селі Скопів 
біля Дубецька та сотні осіб в инших 
українських селах.

Групи самооборони, що ство-
рювалися по селах Закерзоння, не 
могли захистити свої родини, і тоді 
їм на допомогу прийшли бійці УПА 
під командуванням „Рена“ (Василя 
Мізерного), зокрема відділи „Хрі-
на“, „Біра“, „Бурлаки“, „Громенка“, 

„Ластівки“, „Островерха“ та инших, 
і серед них були колишні студенти 
криницької семінарії — провідники, 
командири УПА „Смирний“, „Сокіл“, 
„Пугач“, „Хмара“, „Білий“, „Тетяна“, 
„Христя“. Та сили були нерівні… Тих 
українців, що зостались живими, ви-
везли насильно.

Опустіли лемківські села, залиши-
лися згарища… Головне командування 
УПА дало наказ припинити бойові дії 
на Лемківщині.

Депортація
Зі спогадів колишньої мешканки 

села Андріївки (повіт Новий Санч, 
Польща) Стефанії Головач:

„…Сонячний день липня 1945 року. 
Їдуть підводи, навантажені домашнім 
„скарбом“, дітьми. Дорослі йдуть по-
руч пішки. Попереду — евакопункт, 
товарні вагони. Позаду залишаються 
поля з хвилями жита, ячменю, карто-
плею в цвіту. Залишаємо могили пред-
ків на цвинтарах, позолочені хрести на 
церквах, рідні домівки… Древня земля, 
мила серцю земля… Нам вона більше 
не належить…“.

З відстані часу
Вирвані з корінням із рідної зем-

лі, зазнавши горя й поневірянь, 
переселенці, однак, зуміли зберегти 
людську гідність, професійну честь 
і невмирущу любов до Лемківщи-
ни. І як тільки впала залізна завіса, 
вони зачастили на рідні терени, від-
шукали місця, де стояли батьківські 
хати, знайшли місця поховань пред-
ків та замордованих односельців, 
упорядкували могили, встановили 
пам’ятники, а на місцях зруйнованих 
церков — хрести.

Сьогодні незалежні держави Укра-
їна та Польща будують нові, добросу-
сідські відносини. А чи готові поляки 
й українці — люди третього тисячо-
ліття, поминувши взаємні кривди, 
сказати одні одним: „Простіть і ми вам 
прощаємо“?

Тему продовжує читач
На цих словах ми думали завер-

шити цикл публікацій про вихованців 
Української учительської семінарії 
в Криниці, які воювали в Українській 
повстанській армії. Але нещодавно Початок у числах 31 – 35

[•] Братська могила, в якій спочивають 
українці с. Малковичі, замордовані в ніч 
із 17 на 18 квітня 1945 р.

[•] Заступник голови товариства „Бощани“ 
Ярослав Козак біля могили о. Миколи 
Головача у Боську
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в редакцію завітав працівник По-
літехніки пан Степан Сокіл і сказав, 
що йому дуже цікаво читати рубрику 
„з архіву пам’яти“ і що він має книжку, 
в якій також згадуються сотник „Хрін“ 
і вістова „Тетяна“. Цією книжкою ви-
явилася Антологія української поезії, 
присвяченої УПА і революційно-виз-
вольній боротьбі 1942 – 1967 років 
„Слово і зброя“, видана у 1968.р. в То-
ронті (Канада). У ній вміщені три вірші 
„Хріна“, його фото, а також коротка 
довідка такого змісту:

„Степан Хрін — революціонер, 
член ОУН, чотовий, потім сотник УПА 
в 1946 р., до сотні якого входили самі 
лемки. Весною 1947 р. сотня Степана 
Хріна знищила заступника міністра 
оборони комуністичної Польщі Ка-
роля Свєрчевського, відомого з боїв 

у Еспанії по комуністично-контррево-
люційному боці як „Генерал Вальтер“, 
відомого карателя хоробрих укра-
їнських лемків. Влітку сотня С. Хріна 
перейшла совєтський кордон, щоб 
в Україні об’єднатися з УПА-Захід. 
Тоді командир сотні вів у бункері що-
денник-хроніку, що переріс у високого 
рівня, також у літературно-мистецько-
му розумінні, твір „Зимою в бункері“ 
(1947 – 48 рр.)…

…Нагороджений найвищою від-
знакою — Золотим Хрестом Бойової 
Заслуги УПА. Після переходу із так 
зв. Закерзоння командував тактич-
ним відтинком УПА — „Маківка“. 
Написав спогади „Крізь сміх заліза“. 
Загинув у бою з ворогами України 
в 1949 році“.

Ми щиро вдячні нашому читачеві 
за цінне доповнення розділу „Відваж-
на розвідниця „Тетяна“ („Аудиторія“, 
ч. 34). і запрошуємо инших долучитися 
до написання української історії з уст 
очевидців.

Телефонуйте, пишіть, приходьте!

Ярослава ВЕЛИЧКО

Степан Стебельський („Хрін“)

Вневдовзі…
Вневдовзі буде приходити
У наше віко білий день.
Хто ж принесе до нас, у бункер,
Хоч жменю радісних пісень?

Усі пісні вже відспівали,
Нових співатиме весна.
Ідуть у норах підземелля
Гартовані в боях літа.

Переписано в бункері 1949 р.  
вістовою „Тетяною“.

наш календар
1 грудня — Всесвітній день боротьби 
зі СНІДом. 
3 грудня — Міжнародний день інва-
лідів. 
4 грудня — Введення у храм Пресвятої 
Богородиці. 

Пам’ятні дати
29.11.1778 — народився Григорiй Квiтка-
Основ’яненко, перший прозаїк нової 
української літератури.
29.11.1859 — народився Кость Левиць-
кий, перший прем’єр уряду ЗУНР.
29.11.1919 — помер Іван Верхратський, 
український науковець, творець укра-
їнської природознавчої термінології, 
член НТШ.
29.11.1924 — помер Джакомо Пуччіні, 
італійський композитор.
30.11.1667 — народився Джонатан Свіфт, 
англійський письменник ірландського 
походження, автор „Мандрів Гуллівера“.
30.11.1841 — народився Анатоль Вах-
нянин, український композитор, музи-
кознавець, письменник, один із заснов-
ників та перший голова товариства 
„Просвіта“, автор опери „Купало“.
1.12.1717 — народився Георгій Конись-
кий, український письменник, пропо-
відник і громадський діяч.
1.12 .1883 — народився Микола Хвильо-
вий, український письменник, ініціятор 
створення ВАПЛІТЕ, автор творів „Сана-
торійна зона“, „Україна чи Малоросія“.
1.12.1909 — народився Анатолій Кос-
Анатольський,  український композитор 
і педагог.
1.12.1918 — народився Платон Майборо-
да, український композитор, автор пісень 
„Білі каштани“, „Рідна мати моя“ тощо.
1.12.1930 — народився Роман Федорів, 
український письменник, автор романів 
„Чорна свіча від Їлени“, „Отчий світиль-
ник“, „Єрусалим на горах“.
1.12.1978 — помер Петро Панч, укра-
їнський письменник, автор роману 
„Гомоніла Україна“.
1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський 
референдум, за результатами якого 
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали пер-
шим Президентом незалежної України.
3.12.1722 — народився Григорій Сково-
рода, видатний український просвіти-
тель-гуманіст, філософ і поет.
4.12.1925 — помер Василь Еллан-Бла-
китний, український письменник і гро-
мадянський діяч.
5.12.1791 — помер Вольфґанґ-Амадей 
Моцарт, австрійський композитор.
5.12.1878 — народився Олександр 
Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло Дере-
гус, український живописець і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, 
український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко, укра-
їнський письменник, автор романів: 
„Бур’ян“, „Мати“.

[•] Пам’ятний хрест у Павлокомі

[•] Члени товариства „Надсяння“ вшановують пам’ять загиблих українців у с.  Пискуровичі
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тема для роздумів

Залізна мова Київської Руси
Мабуть, ні одна національна 

історіографія не зазнала такого ка-
тастрофічного прова лу з погляду 
майбутнього як російська. Російським 
ученим блиск Київської Руси засліпив 
очі до такої міри, що вони замість 
досліджувати власну історичну са-
мобутність протягом сотень літ тво-
рили псевдотеорії свого ґенетичного 
й мовного родоводу з Великого Києва. 
Вершиною цієї творчости стала кон-
цепція старшого брата й головного 
нащадка духовности Київської Руси. 
Підставою цього стала примітивна 
підміна понять.

Згадаймо поняття Малої Греції 
і Великої Греції, відомі зі шкільного 
підручника. Мала — це власне Греція, 
а Велика — це Греція разом з коло-
ніями. А тепер порівняймо Малу Русь 
і Велику Русь. Якщо тепер подивитися 
на ці епітети через призму прикметни-
ків, то малорос і великорос міняються 
місцями, а це — вже очевидна концеп-
ція „старшого брата“. Думаю, за поді-
бну примітивну апорію старожитній 
грек Зенон Еліат добре відшмагав би 
по одному місцю таких горе-творців.

Зрозуміло, що шукаючи свої істо-
ричні корені у чужих краях, справжнім 
нащадкам треба було міцно закрити 
рота. Що й справно робилося — від 
заборони їхньої мови до відкритого 
ґеноциду! Чи не з цією метою було 
„пом’якшено“ у ХVІІІ ст. фонетику 
старослов’янської мови указом цер-
ковного Синоду, щоб зросійщити її. 

Ми не указом, а залізним письме-
ном стверджуємо історичну справед-
ливість — хто є хто. Допоможе нам 
нова галузь науки — мечова епіґрафі-
ка, инакше писемність, залишена на 
лезах стародавніх мечів.

Стародавній меч — це не тільки 
символ влади й сили, але й високо-
художній твір. Саме це й привертало 
увагу фахівців мистецтвознавців. 

Обговорювали зовнішні 
ознаки: форму руків’я, при-
краси, орнамент. Менше 
звертали увагу на леза. Але 
саме тут виявилася най-
більша несподіванка. Після 
спеціяльного травлення 
на лезах середньовічних 
мечів було виявлено тавра, 
що ховалися від людського 
ока багато сотень літ. Якщо 
прочитати це залізне пись-
мено, то можна дізнатися 
про час і місце виготовлен-
ня меча. Тавра на мечах 
лаконічні — подаються 
імена майстрів або май-
стерень. Більшість із тавр написані 
латинськими літерами. Вони свідчать, 
що мечі належали західноевропей-
ським каролінґським зброярам, які, 
ймовірно, працювали в басейнах Рей-
ну та Дунаю. Цікаво, що, починаючи 
з Карла Великого, західні вельможі 
під страхом смерти забороняли вивіз 
зброї, особливо до слов’ян. Знахід-
ки каролінґських мечів на території 
Київської Руси можна трактувати як 
контрабанду або здобич у бою.

На підставі знахідок мечів так зва-
ного варязького типу петербурзький 
професор Баєр свого часу вигадав 
теорію варязького походження Русі. 
Але після травлення лез виявилося, 
що дві третини знайдених у нас мечів 
не скандинавські, а західноевропей-
ські! Отож, теорії Баєра нічого не за-
лишається як задкувати туди, звідки 
прийшла на нашу землю.

А чи було власне виробництво 
мечів на Русі? Тривалий час вважа-
лося, що такого не було. Але ось 
настала черга меча, знайденого 
в кінці ХІХ ст. біля містечка Фощовата 
на Полтавщині. Красиве бронзове 
руків’я з рельєфним орнаментом 
було подібне до скандинавських 
прикрас ХІ ст. У всіх дослідженнях 

він значився скандинав-
ським мечем. Але при трав-
ленні замість очікуваного 
латинського тавра чітко 
виступило на одному боці, 
виведене Дамаском слово 
КОВАЛЬ, а на другому — 
ім’я майстра ЛЮДОТА або 
ЛЮДОША (див. рис.). Дослі-
дження показали, що меч 
виготовлено не пізніше ніж 
у першій половині ХІ ст. Так 
фощоватівський меч став 
пам’яткою видатного істо-
рико-культурного значення.

Судячи по тавру, на Русі 
була спеціяльна зброярня. 

Наша збройна справа тих часів уві-
брала, мабуть, усе краще, що було 
створене европейською військовою 
технікою: прийоми таврування взято 
від каролінґських зброярів, від скан-
динавів перейнято орнаментальний 
рисунок. Без перебільшення можна 
стверджувати, що близько 1000-го 
року наша Держава після Каролінґ-
ської імперії була другою країною 
в Европі, де було випродуковано 
власний підписний меч.

Ось і доводиться російським фахів-
цям у наукових працях привласнювати 
меч і, водночас, писати: „КОВАЛЬ (то 
есть кузнец)“.Ось така то мова залізної 
книги. Ось така то залізна логіка її, яку 
ще не кожен з нас усвідомлює.

Післямова. Коли я відвідую столич-
ний Історичний музей, то найдовше 
затримуюся біля фощоватівського 
меча. Він завше навіває одну й ту ж 
думку. Що змінилося за 1000 літ? Чому 
ми надалі народжуємося на світ для 
справи, задля якої служив меч і краще 
за нас?

Василь ЧАБАН,  
професор Львівської 

 політехніки, член НСПУ

Стародавній меч ― це не тільки символ влади  
й сили, але й високохудожній твір… На лезах 
середньовічних мечів було виявлено тавра, 
що ховалися від людського ока багато сотень літ. 
Прочитавши це залізне письмено, можна дізнатися 
про час і місце виготовлення меча. 
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крок до успіху

Інженерний ярмарок кар’єри

5 грудня Львівська політехніка 
вшосте перетвориться на кар’єрну 

платформу для студентства інженер-
них спеціяльностей. Адже тут про-
ходитиме щорічний Інженерний 
ярмарок кар’єри, який організовує 
львівський осередок студентської 
організації BEST.

Щоб поділитися досвідом та розка-
зати свої історії успіху, до нашого вишу 
завітали директор аутсорсингової ком-
панії BPO Nextdoor Inc Сергій Сумніков 
та засновник Вуличного університету 
у Львові Тарас Прокопишин.

Про „Перші кроки до…, або Як 
правильно „прокладати“ шлях“ від ме-
неджера з персоналу Холдингу емоцій 
„!ФЕСТ“ Юрія Тангела всі охочі змо-
жуть дізнатися 29 листопада о 16 год. 
в 209 авд. IV корпусу.

А 5 грудня, в день відкриття Інже-
нерного ярмарку кар’єри, можна буде 
поспілкуватися з генеральним ди-
ректором і співвласником ІТ-компанії 
ELEKS Олексієм Скрипником (о 12.00 
у 209 авд., IV корпус Львівської по-
літехніки).

Студентів запрошують також на 
лекцію „Досвід — це…“ технічного ди-

ректора ІТ-компанії N-iX та ресурсного 
менеджера ЕРАМ Івана Песіна (о 15.00, 
в 209 авд., IV корпус).

Нагоду почерпнути багато цікавого 
молодь матиме під час спілкування 
зі співвласником та головою ради 
директорів Холдингу емоцій „!ФЕСТ“ 
Андрієм Худо.

Докладний розклад зустрічей 
можна знайти на сайті
www.ejf.com.ua/ukr/calendar.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

волонтерська програма

До Европи спільно з Інститутом 
українських студій!

Політехніків познайомили зі ще 
однією волонтерською програ-

мою, яка дає можливість побувати 
в різноманітних куточках Европи, 
розвинути свої знання і вміння. Інсти-
тут українських студій 20 листопада 
презентував Европейську волонтер-
ську службу, мета якої — підтримати 
участь молоді у різноманітних фор-
мах волонтерської роботи всередині 
Европейського Союзу та поза його 
межами.

Молодь віком 18 – 30 років залу-
чають до колективної або індивіду-
альної добровільної неоплачуваної 
праці. Така волонтерська діяльність 
може тривати до 12 місяців. ЕВС спря-
мована на підвищення почуття солі-
дарности, коли волонтери отримують 
нові вміння, вивчають нову мову, 
відкривають для себе нові культури, 
а громади, в яких вони працюють, 
отримують новий досвід.

Функціонування волонтерської 
служби може здійснюватися у різно-
манітних сферах: культура, молодь, 
спорт, соціяльна допомога, культурна 
спадщина, мистецтво, цивільна обо-
рона, навколишнє середовище, роз-
виток співпраці тощо. У межах ЕВС 
можна планувати одну або декілька 
діяльностей.

Ця програма дає можливість по-
знайомитися з багатьма цікавими 
людьми, вивчити ще одну іноземну 
мову та пізнати нову культуру. Про-
єкти цієї служби найрізноманітніші: 

можна працювати з дітьми, доглядати 
за людьми похилого віку або з обме-
женими можливостями, працювати 
в організації, що перейнята культурни-
ми заходами, охороною довкілля або 
розповсюдженням інформації про ЕС.

Відповідно до правил програми ЕС 
„Молодь в дії“, в межах якої реалізу-
ються проєкти, є можливість поїхати до 
однієї з країн Европейського Союзу або 
країн-учасниць асоціяції вільної торгів-
лі (Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії) чи 
країни-кандидата до ЕС (Туреччини).

Та перш ніж поїхати, необхідно наді-
слати своє резюме, мотиваційного листа 
та домовитися про зустріч. Наступний 
етап — пошук проєкту (місця), де про-
ходитиме волонтаріят (це може тривати 
2 – 3 місяці). Після цього потрібно напи-
сати проєкт і подати його на фінансуван-
ня до Національного аґентства — пред-
ставництва програми „Молодь в дії“ у тій 
країні, куди плануєте поїхати. Важлива 
деталь — подавати проєкт слід до од-
ного з наступних дедлайнів: 1 лютого, 
1 квітня, 1 червня, 1 вересня або 1 листо-
пада 2013 р. Великим плюсом для участи 
у цій програмі є знання англійської (або 
будь-якої иншої іноземної мови) хоча б 
на початковому рівні.

Коли все необхідне зробили, по-
трібно дочекатися затвердження 
проєкту (відтак найкраще розпочати 
підготовку й пошук проєкту за пів року 
до запланованого від’їзду).

Більше інформації можна знайти 
на сторінці: www.ec.europa.eu.

коротко

Згідно зі зведеними результатами 
досліджень, проведених Соціоло-
гічною групою „Рейтинг“ протягом 
2010 – 2012 років, 59 % опитаних 
українців погоджуються, що Голо-
домор 1932 – 33 років був геноцидом 
Українського народу, натомість не 
погодилися 22 %. Кількість противни-
ків визнання Голодомору геноцидом 
протягом 2011 – 2012 років зменши-
лася на третину — з 34 до 22 %. Тезу 
про геноцид поділяють близько 80 % 
мешканців Заходу, Центру та Півночі, 
а також більше половини Півдня, тре-
тина — на Сході та кожен четвертий 
мешканець Донбасу.

21 листопада у Львівській політехніці 
відбувся показ фільму „Urbanized“. 
Це повнометражний документальний 
фільм про проєктування міст, який 
висвітлює проблеми та стратегії 
міського дизайну за участю деяких 
провідних архітекторів, планувальни-
ків, політиків, будівничих та страте-
гів. Фільм уперше демонстрували 
українською мовою.

У мистецькому об’єднанні „Дзиґа“ 
28 листопада — 5 грудня діятиме 
виставка мистецьких творів для ві-
зуалізації проблеми СНІДу. Всі твори 
мистецтва створено в межах конкур-
су „Життя прекрасне“, який прово-
дить благодійний фонд САЛЮС. Для 
реалізації теми використовуються 
різні мистецькі засоби — плакати, 
скульптури, фотографії, боді-арт і 
навіть кулінарне мистецтво. Роботи 
переможців конкурсів використо-
вують для буклетів, календарів, 
презентацій.

За матеріялами інформаґенцій
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коротко

Двадцятьох найпопулярніших 
українських письменників уперше 
відзначили літературною на-
городою „Золоті письменники 
України“. Відзнаки отримали 
вітчизняні романісти, сукупний 
наклад творів яких від початку 
2000-го року перевищив сто 
тисяч примірників. Цьогоріч 
лавреатами стали Юрій Винничук, 
Сергій Жадан, Оксана Забужко, 
Андрій Кокотюха, Ірен Роздо-
будько, Юрій Мушкетик та багато 
инших майстрів слова. Такий 
захід організатори мають намір 
проводити щороку.

29 листопада у львівському клубі 
„Play Bar“ відбудеться фести-
вальний кінопоказ однохвилин-
них короткометражок під назвою 
„100 фільмів за 100 хвилин“. 
У програмі — роботи з 27 країн 
світу, серед яких стрічки відо-
мих режисерів: Хуана Пабло 
Зара мельї, Фреда Жойє, Лаена 
Санчеса, Ґранта Орчарда, пере-
можці багатьох кінофестивалів 
та найкращі роботи студентів 
престижних кіношкіл.

Цьогорічну „Ніч рекламожерів“ 
представлено як загально-
національний проєкт, і у Львові 
вона триватиме з 8 грудня. 
О 19.30 в Палаці мистецтв зби-
раються гості, а в 21.00 стартує 
шестигодинне шоу. „Ніч рекламо-
жерів“ — це три блоки трансляції 
найкращих рекламних роликів 
з усього світу. „Ніч…“ задумана 
як відеоспектакль, де в однаковій 
кількості перемішані ретророли-
ки і зовсім нові рекламні ше-
деври, і ця суміш дає постійний 
розвиток сюжету.

З 8 грудня у Львові проходитиме 
перша виставка дизайнерських 
ялинок, до участи в якій за-
прошують митців та творчі 
об’єднання. Свої роботи на 
розгляд суддівської колегії слід 
представити до 7 грудня. Ялинки 
висотою від 120 до 180 см можна 
виготовляти з будь-яких альтер-
нативних матеріялів. Переможці 
отримають грошові винагороди, 
а відвідувачі виставки шляхом го-
лосування визначать переможця 
номінації „глядацькі симпатії“.

За матеріялами інформаґенцій

[КУЛЬТУРА]
високі ноти

Усі можливості скрипки  
в одному концерті

21 листопада у Львівській філар-
монії відбувся авторський вечір 

видатного композитора сучасности 
Мирослава Скорика. Його центровим 
твором став „Концерт №1 для скрип-
ки з оркестром“, який входить у новий 
альбом заслуженої артистки України 
Богдани Півненко. Скрипалька та Мо-
лодіжний академічний симфонічний 
оркестр „ІNSO-Львів“ теж брали участь 
у вечорі.

У першій частині концерту, який 
загалом тривав приблизно дві години, 
прозвучали твори Мирослава Скорика 
„Карпатський концерт для оркестру“ 
та „Симфонієтта“, у другій — „Концерт 
№1 для скрипки з оркестром“ та 5 ка-

присів із циклу „24 каприси для великого 
симфонічного оркестру“ (Н. Паганіні — 
М. Скорик). Дириґував оркестром сам 
Мирослав Скорик. Один із каприсів музи-
канти зіграли після вигуків „браво“ на біс.

Авторський вечір композитора, 
музика якого поєднує в собі яскравий 
національний колорит і сучасну музичну 
техніку, був приурочений виходу ново-
го альбому скрипальки Богдани Пів-
ненко. Цьогорічний альбом продовжує 
унікальну для України серію проєктів 
„CD-антологія сучасної української музи-
ки“ і презентує три скрипкові концерти 
Мирослава Скорика. Унікальним є його 
художнє оформлення — за допомогою 
робіт видатного українського сучасного 
художника Івана Марчука.

палітра

Суголосся скульптурної пластики 
та яскравого малярства

У похмурий листопа-
довий день Михайло 

Демцю і Василь Ярич — 
два майстри, пензля і до-
лота, зробили для шану-
вальників образотворчого 
мистецтва чудовий пода-
рунок — відкрили 20 лис-
топада в Національному 
музеї імени А. Шептиць-
кого спільну виставку 
свого творчого доробку за 
останні кілька років.

Художники, обидва народні, зна-
ються вже чверть століття, але раніше 
тільки удвох не виставлялись. Од-
нак поєднання постімпресіоністичних 
й експресивних картин із стриманими 
скульптурами з каменю, бронзи, граніту 
та теракоти виявилось напрочуд гармо-
нійно вдалим.

Як свідчить огляд експозиції, маляр-
ство Михайла Демцю продовжує бути 
незмінно колористичним і емоційним. 
Феєрія світла і барв останнім часом має 
в нього смак мандрівок — еспанські 
жовтогарячий вечір і нестримний мари-
ністичний дощ, гарячий захід сонця із 
блакитними тінями над Парижем і вже 
зовсім біло-синій ранок у цій романтичній 
французькій столиці… Почате на пленерах 
знаходить своє довершення у майстер-
ні. Однак актуальна дійсність світового 
масштабу не робить художника нечутли-

вим до тої краси, яку можна 
побачити і в Україні. Тому на 
зміну европейським моти-
вам приходять карпатські — 
„Гуцулка Ксеня“, „Нарече-
на“, „Аркан“ тощо. Окрім 
олійних робіт, з їх широки-
ми фактурними мазками 
і соковитими фарбовими 
крапками, Михайло Демцю 
пропонує відвідувачам ви-
ставки і не менш цікаві свої 
акварельні картини. Також 
пейзажність і портретність 

поступаються місцем емоційному осмис-
ленню музики — у серії „Джаз“ уже 
з’являється  багато нехарактерного для 
митця чорного і темно-бордового…

Скульптор Василь Ярич творить за с-
тиг лі образи муз, героїв, тіней прадавньої 
історії у майстерні. Він гранично лаконіч-
но, відсікаючи все зайве, у твердому ма-
теріялі передає тепло й красу людського 
тіла. Його твори не розповідні, а задають 
тон мисленню. Зокрема, дуже облюбо-
вана ним тема материнства налаштовує 
на екзистенційні роздуми. Універсаль-
ність зображеного теж, як і в Демцю, 
має вкраплення глибоко вкоріненої на-
ціональної традиції.

Оцінити двоєдиність площини кар-
тин і об’єму скульптур можна в музеї ще 
впродовж двох тижнів.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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творча зустріч

Запрошує „Студія рідного слова“

У Політехніці відбудеться презентація літстудії при На-
родному домі „Просвіта“, яку веде член Національ-

ної спілки письменників України, доктор історичних наук 
Петро Шкраб’юк.

„Студія рідного слова“ запрошує на творчу зустріч з 
автором п’яти збірок, асистентом кафедри транспортних 

технологій Інституту інженерної механіки та транспорту 
Львівської політехніки, кандидатом технічних наук Тетяною 
Гурей. Початок презентації та водночас творчої зустрічі ― о 
15 годині 6 грудня 2012 року в науково-технічній бібліотеці 
(вул. Професорська, 1). А для читачів „Аудиторії“ пропону-
ємо попереднє знайомство з поезією Тетяни Гурей.

Заграй на арфі про любов

Заграй на арфі про любов,
Заслухайся у тишу вечорову:
Кохання ватра ще горить без дров ―
На музику душі покласти маєш слово.

Та скрипочку візьми, торкнувшись полину ―
Заграй на ній про клекіт журавлиний…
В спіраль скрути не час і не струну,
А дотик миті, в серці невловимий.

Про щастя наше не кажи нікому.
І навіть голубам, що нам воркують в парку.
Розкажеш, як повернемось додому,
А то ще заздрість десь підгляне в шпарку…

І хочеться, і боязко сказати,
Що просто я щаслива нині жінка.
Роки вже жито стали наливати.
Й любовно в маку майорить маківка.

Зерно життя просіємо крізь сито,
І вітер розмете усю полову.
А за любов сплатити треба мито:
Про щастя наше не кажи нікому.

Опав останній лист,
Земля покрилась снігом.
Давно вже відлетіли солов’ї,
А чорний грак гойдався на сосні.
Замовк осінній ліс,
Сховавши літні струни
Під жовтий лист
І білий пуховик.
Під першим білим снігом
Казково виглядає боровик.

Художник малював просту картину,
А може, долі людської пейзаж?
На перший план ― він помістив дитину.
А кольори життя висвітлював вітраж.
Мережив стежку, мов життя фастригу,
То у долину мрій, то стрімко вгору, вверх.
Та раптом загубилася стежина
І скелі досягають до небес.
А якщо вибратись на прямовисну гору,
Поглянуть зверху на земну красу,
Обнявшись із веселкою у небі,
Кольори щастя вплести у косу,
Вдихнувши сонця і торкнувшись неба,
То можна скочить в срібло водоспаду,
Де доля крутиться, як сонячна канва...
А що там далі малював художник?
Є тиха річка, скошена трава...
Вже пахне літо перестиглим житом
І захід сонця ловлять вітражі.
Картину малював художник.
А може, то життєві міражі?

Хата, сад, догоряє вже день
Плаче стріха стара стрипіхата.
Замок заржавів, затих соловей.
Дивиться оком-вікном сива хата.
Плаче тим оком, а може, і жде.
Сперта стоїть на причілку драбина.
З хати глядить із вікна самота.
І споришем заростає до хати стежина.
Там на порозі сидить пустота
Спогад в цілунках одвірка.
Мальва цвіте під вікном, мов свіча.
Тільки від вітру похрипує хвіртка.

Скоса падає промінь на трави,
Обпадає ранкова роса.
Як тріпоче на вітрі ласкаво
Твоя довга дівоча коса.
Розквітає весна білим маєм,
І курличе лунка висота.
Ту дівчину, яку я кохаю,
Заквітчала весільна фата.
Ранній цвіт обпадає із вишні
І кружляє самотньо внизу.
Я стою між минулим і вишнім,
Крадькома витираю сльозу.
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волейбол

Боротьба за 
кожний м’яч

Сезон 2012 – 2013 років во-
лейболісти команди „Бар-

ком“ розпочали у вищій лізі 
України серед 9 команд Києва, 
Харкова, Донецька, Сум, Дні-
пропетровська, Чернігова (дві 
команди) та Красноперекоп-
ська. Всі вони боротимуться 
за право виступати у супер-лізі.

„Альтера“ з Донецька була 
першим суперником львів’ян. 
У напруженій боротьбі господа-
рі майданчика перемогли нашу 
команду з рахунком 25:21. Тре-
нери внесли корективи у склад 
команди — функції зв’язуючого 
став виконувати Захар Зем-
біцький, ліберо — Микола 
Борис. Впевнено почали грати 
гравці основного складу — Ілля 
Костюк, Олег Ратушняк, Юрій 
Флюнт, Дмитро Скляренко, 
Максим Кузьмін. У складних 
ігрових моментах львів’яни 
демонстрували перевагу над 
суперником і, врешті-решт, 
виграли з рахунком 3:1 (25:21, 
25:22, 25:20).

Другий ігровий день роз-
почався з поразки у першій 
і другій партіях — 17:25 і 17:25. 
І знову тренери команди були 
вимушені вносити зміни у стар-
тову шістку — замість травмо-
ваного Іллі Костюка вийшов 
на майданчик Мар’ян Кадюк, 
зв’язуючим з другої партії став 
Максим Притча, функції ді-
ягонального виконував Андрій 
Шиманський. Львів’яни зуміли 
психологічно перебороти ігро-
ву невдачу в матчі і запропо-
нували суперникам боротьбу за 
кожний м’яч. Гра стала нагаду-
вати гойдалку, але наприкінці 
партій львів’яни помилялися 
менше, ніж суперники, і зуміли 
вирвати перемогу — 3:2 (25:18, 
25:18, 15:13).

Виїзд команди у Донецьк 
і вдалий виступ на майданчику 
суперника приніс львів’янам 
перші п’ять очок у таблицю 
результатів першости України 
і надію на дальший успішний 
виступ.

Арнольд ПРОХОРОВ, 
ветеран львівського волейболу

настільний теніс

Пінг-понг, пінг-понг, аж до перемоги

В Універсіяді-2012 серед вишів Львів-
щини у змаганнях із настільного те-

нісу брало участь 12 чоловічих команд. 
Найкращу техніко-тактичну підготовку 
продемонструвала команда Львівської 
політехніки, яка завоювала звання чем-
піонів Універсіяди.

Срібним призером став колектив 
ЛДУФК, бронзовим — ЛНАУ. Наступні 
місця посіли ДДПУ ім. І. Франка, ЛНУ 
ім. І. Франка, ЛКА, ЛНУВМ, ЛНМУ, УАД, 
ЛДФА, ЛІБС, ЛНАМ.

В особистих змаганнях (40 учасників) 
переможцями стали студенти-політех-
ніки — Віктор Дідух (І місце), Петро Кім 

(ІІ місце), Михайло Кістечко (ІІІ місце), 
у парному розряді (24 пари) — перше 
місце у Віктора Дідуха і Петра Кіма, 
друге — у студенітв ЛНАУ Петра Софро-
нюка й Івана Струка, третє — у студен-
тів ЛДУФК Михайла Трунова і Дмитра 
Погосова. Розіграно першість і серед 
змішаних пар: Віктор Дідух і Роксолана 
Курдова (Львівська політехніка, І міс-
це), Михайло Трунов і Оксана Митюк 
(ЛДУФК, ІІ місце), Сергій Рак і Ганна 
Салужак (ЛНУ імени І. Франка, ІІІ місце). 
Абсолютним чемпіоном Універсіяди 
став Віктор Дідух.

Арнольд ПРОХОРОВ

студентський досвід

„Прагнучи покращення,  
докладайте максимум зусиль…“

Першокурсниця економічного фа-
культету ЛНУ ім. І. Франка Галина 

Подолян, наслухавшись і начитавшись 
про здоровий спосіб життя, намага-
ється дотримуватися його принципів 
і ділиться з нашими читачами, як їй це 
вдається.

Відвідую тренажерний зал, де у мій 
режим входять біг, вправи для ніг, 
пресу, загальна фізична підготовка. 
Я хочу трішки схуднути і тримати тіло 
завжди у формі. Кожна людина прагне 
до ідеалу. Досягти його нереально, але 
намагатися потрібно.

Про правильне харчування розпо-
відає мені мій тренер. Зокрема, він 
порадив дієту, метою якої є очищення 
організму й відновлення обміну речо-
вин. Найголовніше в ній — викреслити 
з раціону жирні, смажені страви, все 
некорисне. Можна вживати варену 
або тушковану курятину чи яловичину, 
свинину ж не можна категорично. Варто 
їсти кожні три години, але малими по-
рціями. За 20 хвилин до сніданку з’їдати 
чайну ложку шроту зародка пшениці, 
який сприяє очищенню шкіри і красі 
волосся і, взагалі, має дуже багато ві-
тамінів, а, поснідавши, через годину-
дві — фрукти або йогурт зі злаками. 
Їм фрукти (їх, взагалі, треба споживати 
багато) і тоді, коли нема можливості 
поїсти нормально. Крім того, щоб орга-
нізм отримував усі поживні речовини, 
намагаюся, аби в раціоні були щодня 
инші продукти.

Здоровий сон, напевно, є одним із 
головних чинників здорового спосо-
бу життя. У мене була ситуація, коли 
я прий шла в тренажерний зал після 
1,5 години сну. Розповіла про це своєму 
тренеру, і він одразу застеріг, щоб біль-
ше такого не повторювалось, бо вночі 
потрібно спати мінімум вісім годин.

Бажаю читачам „Аудиторії“ зна-
йти свої рецепти здорового способу 
життя, які підходять індивідуально 
вам. Адже кожен з нас неповторний 
у своїй анатомічній і фізіологічній будо-
ві. Прагнучи покращення, докладайте 
максимум зусиль, і тоді у вас усе буде 
гаразд.

Записав Андрій ЗАЦНИЙ
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Тибет-
ський 
бик

Таблиця 
з перелі-
ком днів 

року

Майстер 
фейєр-
верків

Єврейсь-
ка назва 

п’яти-
книжжя

Батьків-
щина 

Одіссея

Найглибше 
прісноводне озеро 

Землі
Нота

Отвори в 
носі

Програш  
у шахах

Промо-
вець

Гора на 
острові 

Кріт

Заряд-
жена 

частинка

Набір 
однорід-
них пред-

метів

Півострів 
у Росії

Гроші в 
Болгарії

Вибухо-
вий 

снаряд

Головне 
місто 

Хакасії
Луговий 

вовк
Перенос-
не житло 

чукчів

Найбіль-
ша за 

розміром 
папуга, 

пошире-
на в 

Америці

Країна у 
Цент-

ральній 
Америці

Засіяне 
поле

Комаха 
з тонкою 
талією

Пора 
року

Поема 
Гомера

Металевий одяг 
для захисту тулуба 

воїна
Великий північний 
водоплавний птах

Предмет, 
вистав-
лений 
у музеї 

для 
огляду

Різке 
зростан-
ня амплі-

туди

Група коралових 
або вулканічних 

островів

Пристрій з двох 
жердин, скріплених 
поперечками для 
піднімання кудись

Пліснява
Невели-

ка 
шлюпка

Тонкий 
матері-
ял з де-
ревної 

вати для 
пере-
в’язу-
вання

Країна в 
Азії

Офіційна 
емблема 
державиОскар-

ження 
постано-
ви суду 
у вищій 
судовій 
інстанції

Бараня-
чий горох Дорож-

но-тран-
спортна 
пригода

Конс-
труктор-

ське 
б’юро

Свята на
честь 

Юпітера 
у Римі

Бог війни 
у греків

Польсь-
кий пре-
зидент-

електрик

Австра-
лійський 
страус

Батько 
дружини

Священ-
на квітка 

в Індії
Ріка в 

Ужгороді

Крок у 
танці

Гранично стисле 
і чітке вираження 

думки
Ріка в 
Сибіру

Притока 
Ангари

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 35

Горизонтально: 3. „Соляріс“. 4. Пандора. 6. Дністер. 8. Анонс. 
10. Арктика. 11. Полюс. 13. Опонент. 15. Баритон. 17. Арешт. 19. Нонет. 
21.Аксіома. 22. Школа. 24. Оскар. 28. Оксфорд. 29. Спаринг. 31. Коран. 
32. Фортуна. 34. Алмаз. 35. Гармата. 36. Іванчук. 37. Кандиба.
Вертикально: 1. Оскома. 2. Освіта. 4. Пшоно. 5. Анкета. 6. Дримба. 
7. Рулон. 8. Аська. 9. Спорт. 11. Патон. 12. Саміт. 14. Ембарго. 16.Ремарка. 
18. Рік. 20. Ефа. 22. Шинок. 23. Арсен. 24. Осика. 25. Ремез. 26. Одарка. 
27. Уссурі. 28. Округ. 30. Гамак. 32. Франко. 33. Алабай.

J J J
Щойно теща встала з-за столу, як на її стілець 
звалився важкий настінний годинник.
― Я ж казав, що цей годинник завжди спізнюється! ― 
буркнув зять.

J J J

Страшнішою за фотографію у паспорті буває лише 
її ксерокопія.
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добрі традиції

Сільські бібліотеки чекають на нашу підтримку
Адміністрація університету, Товариство „Просвіта“ 
Львівської політехніки, Науково-технічна бібліотека, 
Колегія та профком студентів і аспірантів нагадують 
політехнікам, що до завершення благодійної акції 
„Українські книжки — сільським бібліотекам“ залиша-
ються лічені дні!

Студенти та працівники Політехніки можуть долучи-
тися до збору книжок для 22 бібліотек у сільській місце-
вості. На сайті Науково-технічної бібліотеки Львівської 

політехніки (http://library.lp.edu.ua) можна знайти список 
літератури, якої ці бібліотеки потребують.

Не будьте байдужі! Допоможіть сільським книгозбір-
ням наповнити фонди новою українською літературою! 
Пункти збору — профком студентів (авд. 235 головного 
корпусу) та редакція тижневика „Аудиторія“ (кім. 229). 
Телефони для довідок: 258-24-15, 258-26-08.

Перебіг та підсумки акції буде оприлюднено на сайті 
ГО „Форум видавців“ bookforum.ua.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом КВ № 017543, виданий Дер-
жавним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кашівського Олега Богдановича; 
утрачений  диплом  ЦВ  №  654140,  виданий 
Державним  університетом  „Львівська  полі-
техніка“ на ім’я Заславської Оксани Антонівни;

утрачений  диплом  КВ  №  754973,  виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Підлісного Андрія Зіновійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на  ім’я  Басістого  Олександра  Олександро-
вича;
утрачений  студентський  квиток,  виданий 
Національним  університетом  „Львівська 

політехніка“  на  ім’я  Бойко  Світлани  Рос-
тиславівни;
утрачений студентський квиток № 07611620, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська  політехніка“  на  ім’я  Шевченко  Надії 
Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Пелех Катерини Леонідівни.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
30 листопада — „Корсар“ (прем’єра). 18.00.
1 грудня — „Богема“ (опера). 18.00.
2 грудня — „Даремна обережність“ . 12.00, 

„Любовний напій“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
30 листопада — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
1, 2 грудня — „Віяло леді Віндермір“ 

(прем’єра). 18.00.
4 грудня — „Вода життя“. 18.00.
5 грудня — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.

Камерна сцена
29 листопада — „Спогад про Саломею“. 17.00.
30 листопада — „Варшавська мелодія“. 16.00.

Молодіжний академічний  
театр ім. Л. Курбаса
1 грудня — „Богдан“. 19.00.

Львівський духовний  
театр „Воскресіння“
30 листопада — „Весела корчма“. 19.00.
1, 2 грудня — „Весела корчма“. 18.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
29 листопада — „Олівер Твіст“. 14.00.
30 листопада — „Загадки лісу“. 11.00, 

„Ловець у житі“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
29 листопада — Концертний виступ 

солістки Львівської філармонії Наталі 
Граньовської (вокал). Орґан — Олена 
Мацелюх. 17.00.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках 

Частина 
шпальти

1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 300 200 150 100 50

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

На обкла динці (повноколірний друк)
Остання сторінка: один блок пло-

щею 24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпаль-
ти — 200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.; 
1 шпаль та — 450 грн.

Виготовлення рекламного блоку 
на замовлення

• реалізація ідеї замовника з використан-
ням матеріялів замовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку 
матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника редак-
цією до виготовлення кінцевого зраз-
ка — 300 грн.

Система знижок: за дві публікації одно-
го і того ж рекламного блоку — знижка в 
розмірі 5% від суми замовлення, за три 
публікації — 10%, більше трьох публіка-
цій — 15% від суми замов лення.

Крайній термін подання реклами —  
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів,  
вул. С.Бандери, 12, кімн. 103. 

Телефон/факс (0322) 258-21-33.  
E-mail: info@polynet.lviv.ua

Як подати експрес-
оголошення 

в „Аудиторію“
Експрес-оголошення прийма ємо від під-
приємств, органі зацій та приват них осіб.
Вартість експрес-оголошення  
(не біль ше 25 слів): 
• комерційного характеру — 50,00 грн.; 
• про загублені документи — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання — 50,00 грн.;
Вартість експрес-оголошення до 
50 слів — за подвійним тарифом. 
Експрес-оголо шен ня понад 50 слів — 
за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від суми 
замовлення.
Крайній термін подання оголо шен-
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції:  79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел. (0322) 758-21-33.
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МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри технологій управ-
ління Інституту післядипломної освіти 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ сердечно вітає з іменинами 
завідувача ка федри професора 

Романа Васильовича  
ФЕЩУРА.

Нехай Вас Бог благословляє і від людей Вам буде шана,
А добрий Ангел-охоронець дає наснаги Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ на втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже від бід у нашій славній Україні!

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

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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. №121110.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
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Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
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освіти і науки — Ірина ШУТКА
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Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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  Ірини ШУТКИ.

Національний 
університет  

„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення 

посад завідувачів кафедр:

• автомобілебудування;
•  адміністративного та фінансового менеджменту;
• журналістики та засобів масової комунікації;
• зовнішньоекономічної та митної діяльності;
• прикладного матеріалознавства та обробки 
матеріалів.

До участі в конкурсі допускаються особи, які 
мають науковий ступінь доктора наук і вчене 
звання професора або доцента, а також стаж 
педагогічної роботи не менше 8 років. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи: заяву, особовий листок 
з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії 
документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені 
звання, список друкованих праць і винаходів, за-
вірених за встановленим порядком.

Термін подання документів на конкурс ― 
місяць з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання 
надсилати на ім’я ректора Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

оголошення

Національний університет „Львівська політехніка“ має на-
мір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від газової паливної, яка знаходиться 
за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 55 і викидає в атмос-
феру азоту діоксиду 0,073 т/рік і вуглецю оксиду 0,316 т/рік. 
Пропозиції та рекомендації просимо надсилати впродовж 
30-ти днів з дня опублікування в Управління екології та 
благоустрою Львівської міської ради: м. Львів, пл. Ринок, 1, 
тел.: 297-57-55.

доброчинна акція

Стань помічником Миколая!

Цьогоріч удванадцяте в нашому місті відбуватиметь-
ся доброчинна акція „Миколай про Тебе не забу-

де!“ (організовує МГО „Академія Української Молоді“).

Волонтери-помічники Св. Миколая збиратимуть речі 
на подарунки, працюватимуть на Фабриці Миколая, 
проводитимуть святкові акції в місті напередодні дня 
Миколая та рознесуть подарунки безпосередньо за 
адресами дітей із малозабезпечених сімей (минуло-
річ близько 700 волонтерів рознесли подарунки для 
3600 потребуючих дітей Львова).

Ти можеш долучитися до акції на будь-якому ета-
пі: реєстрації волонтерів — 19 листопада — 1 грудня; 
канцелярія Св. Миколая працюватиме з 3 до 10 груд-
ня; пам-парад „Я допомагаю Миколаю!“ пройде 
вулицями Львова 9 грудня; Фабрика Св. Миколая за-
працює 12 – 17 грудня. Дітей тішитимуть подарунками 
18 – 19 грудня. І, звичайно, святкування дня Св. Мико-
лая — 19 грудня.

Докладнішу інформацію можна довідатися на сайті:
www.mykolaj.com.ua/site.




