освітній студентський тижневик
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Студенти ІКНІ —
партнери корпорації
Microsoft

8

Львівська політехніка
вшановує пам’ять
жертв Голодомору

11

Антологія, яка увійшла
в десятку найкращих
книг року

14
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[ВАША ДУМКА]
Що екстремального є у вашому житті?
ч. 35 (2795)
22 – 28 листопада 2012

Відчути смак життя, пройшовши
по тонкій межі між існуванням
і смертю. . . Інколи це потрібно,
щоб скинути з себе сонливість
щоденної рутини, показати страхові язика і повірити, що можеш
принаймні пересилити себе.
Для мене найбільший журналістський екстрім — проведення
опитування. Бо студентський
народ у нас буває без настрою
(не склав іспит, погода погана),
буває занадто розкутий і веселий (а чому б не посміятися
з того, що питають, і з того, хто
питає), а буває апатичний (нічого не знаю, нічого не цікавить).
А ще у буденності є свої екстріми — чого варта їзда у нашому
транспорті, ходіння взимку під
дахами, з яких звисають бурульки, і по неочищених від льоду
та снігу тротуарах. Про стабільність української нестабільности
навіть думати не хочеться…
Екстремальним може бути
і кохання. Особливо пристрасне
і невзаємне. Пристрасть сподвигає на безумні вчинки. Невзаємність же прагне взаємности —
як альпініст, який хоче дійти до
вершини, але перед тим йому
треба подолати прірву. І точиться боротьба з відчаєм, страхами
та надією…
Теоретично майже кожен вид
спорту можна перетворити на
екстремальний. Це стається,
коли набридає звичайне катання
на велосипеді чи роликах, і ти
починаєш вигадувати, як його
урізноманітнити — зістрибуєш
з бордюрів, їдеш, відпустивши
руки від керма. Мабуть, так і виникли роллерблейдинг і тріал.
Великий ризик, акробатичні трюки і, як наслідок, багато адреналіну — те, що приваблює молодь
(і немолодь, зрештою) у скейтбордингу чи сноубордингу, парашутизмі, скелелазанні, парапланеризмі чи дельтапланеризмі, не
кажучи вже про такі маловідомі
для нас, як руфинг (підняття без
підстраховки на шпилі високих
будівель, важкодоступні й небезпечні дахи) або бокінг (новий
вид спорту — біг і стрибки на
пружинистих ходулях).
Продовження теми на 16 с.

Петро Муха, студент другого курсу Інституту геодезії Львівської
політехніки:

„Найекстремальніше — перша сесія“
Найбільшим естрімом у студентському житті є перша сесія, бо погано
знаємо викладачів, не знаємо, як усе відбуватиметься — і ми боїмося
і вчимося. Ну й відпочивають студенти теж екстремально (сміється).
Дуже хотів би стрибнути з парашутом, побачити красу згори і людеймурашок. Страху нема, але й часу реалізувати це — теж.
Богдан Бебик, студент другого курсу Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки:

„Щотижня — переїзди і заняття ушу“
Екстремальним є те, що я приїхав вчитися до Львова. Тепер
щотижня долаю потягом 800 км між Львівською і Черкаською
областями. Ще займаюся не зовсім безпечним видом спорту —
ушу. Виступав багато разів і навіть посів третє місце у всеукраїнських змаганнях. В ушу можна отримати травми колін, рук, хоч
наразі це мене оминало. А так — усе спокійно: навчання, друзі, курси…

Роксолана Шелепило, студентка другого курсу Інституту
архітектури Львівської політехніки:

„Виступ на сцені — теж екстрім“
Поїздка у маршрутці, складання модулів — це теж екстрім, але
негативно забарвлений. У мене є знайомий, який займається
екстрімом позитивним, — виробляє різні трюки на велосипеді
і навіть бере участь у змаганнях, де здобуває першість. А от я хотіла б політати, бо ніколи навіть на літаку не літала, а літаки — це
досить екстремально. Ще один екстрім — виступ на сцені. Закінчила музичну школу,
тож доводилось у цьому переконатися. Правда, там не стільки страху, скільки кайфу.

Станіслав Гальцьо, студент п’ятого курсу Інституту економіки
і менеджменту Львівської політехніки:

„Ретро-скутер для задоволення“
Я недавно купив ретро-скутер Vespa. На машину забракло грошей, а мопед потребує менше бензину, на ньому легше долати
затори та й гарний він. Найстрашніше, оскільки тільки здійснив
свою першу поїздку з Любінської до університету, було заводити
його. Та це для мене не стільки екстрім, скільки задоволення.
Збити можуть, що на велосипеді, що на мопеді, але не переживаю до першого падіння.
Ще займаюсь айкідо, проте там небезпечність така ж, як і в инших бойових мистецтвах.

Анастасія Плисківська, студентка другого курсу Інституту
геодезії Львівської політехніки:

„Сучасні танці додають мені драйву“
У мене екстрім мінімальний — займаюся сучасними танцями,
в яких поєднуються елементи бальних і східних. Вони досить
енергійні, і це додає драйву. Мені подобається стежити за модельним життям, я хотіла б спробувати себе в ньому. Там присутнє певне суперництво, що додає гострих відчуттів, але мене приваблює не стільки
воно, а життя моделей загалом. Гірських лижів, атракціонів всяких боюся. Хотіла б
стрибнути з якоїсь висоти, але страх наразі сильніший від бажання.
Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

[NOTA BENE!]
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святкування
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увага! конкурс

День студента у Політехніці

Знаєш мову —
доведи всім

У

Світлина Наталії Павлишин

Львівській політехніці
9 листопада — в День
української мови та писемності — розпочався університетський етап Міжнародного конкурсу з української
мови імени Петра Яцика.
Мета конкурсу — утвердження престижу української мови серед студентської молоді, піднесення
мовної грамотності і культури мовлення, виховання
шанобливого ставлення до
культури і традицій українського народу.

С

туденти Львівської політехніки цього року отримали унікальну можливість — відзначати своє свято двічі.
Адже в університеті святкові дійства
з нагоди Дня студента почалися ще
15 листопада.
Про те, що в Політехніці цього дня буде
чимало цікавого і веселого, можна було
зрозуміти ще на підході до головного корпусу: огорожа та вхідні ворота були прикрашені кольоровими (біло-червоними)
кульками та банерами з привітаннями.
Тож ще перед парами студики-політехніки
мали надзвичайно піднесений настрій.
І навіть ті, котрі випадково чи традиційно
проспали та прийшли на пари із запізненням, отримали подарунки — будильники,
які стануть гарантією вчасного приходу на
навчання в майбутньому.
Трохи серйозності святові додала
урочиста академія, яка цього року була

приурочена водночас двом важливим
датам — Всесвітньому дню науки (10 листопада) та Дню студента (17 листопада).
На заході обговорили питання, актуальні
для кожного студента, котрий планує будувати своє життя в ногу з часом. Молодь
отримала чимало привітань та настанов
від проректорів Львівської політехніки
Зоряна Піха, Богдана Моркляника і Дмитра Федасюка та народних депутатів
Верховної і Львівської обласної рад.
Апогеєм свята стали дійства біля
четвертого навчального корпусу. Першими до молоді вийшли студенти різних
епох — Стародавнього Риму (вбрані
у білі тоги), Середньовіччя (в мантіях) та
сучасні студенти. Кожна епоха виходила
під мелодії, які відповідали тому часові.
Ще одним цікавим штрихом стала
презентація проєкту довгоочікуваного

Кафедра української мови
запрошує до участи в конкурсі
студентів усіх курсів університету. Університетський тур
відбуватиметься 28 і 29 листопада 2012 року. Збір учасників
28 листопада о 16-й годині
на кафедрі української мови
(авд. 306 першого навчального корпусу).
На кафедрі української
мови можна отримати належні консультації та довідки
щодо умов проведення конкурсу, а також зголоситися до
участи в ньому. Голова журі
конкурсу — доцент кафедри
української мови Ірина Фаріон — консультує у четвер
і п’ятницю.
Для переможців і призерів
передбачено грошові наго
роди.

Закінчення на 10 с. →

добрі традиції

Політехніки допоможуть сільським бібліотекам

У

спішно передавши українську літературу українським
школярам у польських школах, Львівська політехніка
продовжує започатковану традицію наповнювати книжкові
полиці рідним друкованим словом. Цього разу університет
долучився до благодійної акції „Українські книжки — сільським бібліотекам“, яку Громадська організація „Форум
видавців“ проводить за сприяння міжнародного фонду
„Відродження“.
Адміністрація університету, Товариство „Просвіта“
Львівської політехніки, Науково-технічна бібліотека,

Колегія та профком студентів і аспірантів закликають
усіх студентів та працівників
Політехніки долучитися до

збору книжок у нашому
університеті.
Всіх охочих спільно допомогти сільським книгозбірням наповнити фонди
новою українською літературою запрошують принести книжки українською
мовою — нові або в доброму стані у пункти збору до
30 листопада. Йдеться про
художню та науково-популярну літературу.

Книжки, які допоможуть оновити фонди сільських бібліотек, слід приносити у профком студентів
(кімн. 235 головного корпусу) або в редакцію тижневика „Аудиторія“ (кімн. 229).
Телефони для довідок:
258-24-15, 258-26-08.
Перебіг та підсумки акції буде оприлюднено на
сайті ГО „Форум видавців“
bookforum.ua.
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за крок до перемоги

вітаємо!

Світлина Анни Герич

Конкурс грантів вийшов
на фінішну пряму

П

івфінальним етапом конкурсу
наукових проєктів із фундаментальних та прикладних досліджень
на здобуття гранту Національного
університету „Львівська політехніка“
стала презентація, яку автори провели під час засідання Ради молодих
учених 14 листопада.
Учасниками щорічного конкурсу,
який цьогоріч тривав із 1 вересня
до 20 жовтня, стали 16 молодих науковців, роботи яких попередньо
обговорили під час засідань секцій
РМВ 11 навчально-наукових інститутів.
Тож серед учасників конкурсу є ті, які
беруть участь і перемагають у подібних конкурсах не вперше, адже
вони — автори монографій, співавтори
підручників, керівники наукових робіт
і держб’юджетних тем, виконавці міжнародних наукових проєктів тощо.
Рейтингові показники претендентів
на грант Львівської політехніки можна

було переглянути заздалегідь на сайті
Ради молодих учених (rmv.lp.edu.ua).
Задля якнайбільшої прозорости проведення конкурсу його організатори
вперше розмістили в інтернеті докладні оцінки керівників проєктів і незалежних експертів, з яких власне
й формуються рейтинги.
Найвищі позиції у них наразі утримують представники ІКТА, ІКНІ, ІІМТ. Загалом жоден навчально-науковий інститут
не запропонував на конкурс більше, ніж
два проєкти. Попри те, що презентація
наукових робіт передбачала також їхню
конструктивну критику з боку суперників
і колег, усі проєкти впевнено потрапили
до списку пропозицій, які правління РМВ
скерувало на розгляд Науково-технічної
ради університету. Саме цей орган до
20 грудня має вирішити, чиї імена та
прізвища будуть вписані у наказі ректора
щодо призначення гранту Львівської політехніки на 2013 рік.
Анна ГЕРИЧ

Премії отримали
найкращі

З

аступник голови — керівник
апарату Львівської облдержадміністрації Іван Груник 13 листопада вручив премії ЛОДА та обласної ради працівникам наукових
установ НАН України та вищих
навчальних закладів III – IV рівнів
акредитації Львівської области.
До когорти нагороджених увійшли й працівники Львівської
політехніки. Премію для відомих
учених, фахівців у галузі природничих, технічних, гуманітарних
і соціяльно-економічних наук, що
сприяють дальшому розвитку нау
ки, соціяльно-економічним перетворенням у реґіоні й утверджують
високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі від Львівської
політехніки отримав відомий нау
ковець, професор кафедри загальної фізики ІМФН Григорій Ільчук.
А серед талановитих молодих
учених і спеціялістів віком до 35 років премії отримали 14 політехніків:
доценти Володимир Жежуха (ІНЕМ)
і Павло Сердюк (ІКНІ), молодший
науковий співробітник Володимир
Гунька (ІХХТ), старші викладачі Вероніка Карковська (ІПДО) та Олександр Марковець (ІГСН), асистенти
Лідія Каша (ІЕСК), Мирослава Лесів
(ІМФН), Олександр Ломпас (ІГДГ),
Роман Політило (ІЕПТ), Ростислав
Предко (ІІМТ), Ольга СкочилясПавлів (ІНПП) та Степан Шаповал
(ІБІД), аспіранти Орест Лаврів (ІТРЕ)
та Юрій Хома (ІКТА).
Катерина ГРЕЧИН

нарада

Філологи з усієї України — про тести, олімпіяди та атестації

У

продовж трьох днів, з 14 до 16 листопада, у Львівському технікоекономічному коледжі Національного університету „Львівська політехніка“ та Дрогобицькому коледжі нафти
і газу тривала всеукраїнська нарада
голів обласних методичних об’єднань
викладачів української мови та літератури вищих навчальних закладів
І — ІІ рівнів акредитації та провідних
фахівців галузі.
В обговоренні основної теми —
„Формування мовно-мовленнєвих
навичок у студентської молоді як од-

нієї із граней цілісної особистості: обмін досвідом, перспективи напрямів
роботи“ взяли участь представники
вишів усіх областей України, а також
заступник голови ради директорів
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Львівської
области Михайло Григорців і керівник відділу змісту та технологій
навч ання молодших спеціялістів
Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
Людмила Котоловець.
У межах зустрічі відбулися майстер-класи з культури мовлення, пси-

хології інновацій у літературній освіті
та круглий стіл, під час якого освітяни
окреслили можливості проведення інтеґрованих та нестандартних
уроків. З доповідей колег філологи
довідалися про темпи підготовки
до третьої Всеукраїнської олімпіяди
серед студентів вишів І — ІІ рівнів
акредитації, особливості укладання
тестових завдань з української мови,
спільно затвердили методичні рекомендації щодо проведення державної
підсумкової атестації.
Анна ГЕРИЧ
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інновації у дії

Спільно навіть темряву можемо
здолати кольорами

Д

о Міжнародного Дня білої тростини, 13 листопада, у Львівській
політехніці презентували тифлотехнічне обладнання (принтери зі
шрифтом Брайля, розхідні матеріяли, спеціялізоване програмне забезпечення), необхідне для ефективної
роботи „Ресурсного центру освітніх
інформаційних технологій для осіб
з особливими потребами“, який
з травня ефективно працює в приміщенні студентської бібліотеки університету (вул. Митрополита Андрея, 3)
над інтеґрацією у суспільні процеси осіб із обмеженими фізичними
можливостями.

Щоб сліпі могли „бачити“,
а глухі — „почути“

Світлини Анни Герич

Придбання технічних новинок,
за допомогою яких друкуватимуть
шкільні підручники шрифтом Брайля,
ілюстровані рельєфними кольоровими
малюнками для школярів з вадами
зору, стало можливим унаслідок
співпраці в межах програми „Адресна
допомога“ Благодійного фонду Ріната
Ахметова „Розвиток України“ та Львівської політехніки. Спільний бюджет
проєкту — понад 600 тисяч гривень.
У презентації взяли участь ректор
Юрій Бобало, керівник управління
освіти ЛОДА Михайло Брегін, заступник міського голови з гуманітарних
питань Василь Косів, директор Ресурсного центру й виконавчий директор
Львівського осередку ВГО „Українська
спілка інвалідів — УСІ“ Оксана Потимко, керівник програми „Адресна допомога“ Вікторія Миколаюк та менеджер
проєкту, координатор співпраці фонду
і вишу Наталя Стецько.
Як зазначив професор кафедри інформаційних систем і мереж ІКНІ Володимир Пасічник, розробка, опрацювання та практичне запровадження в освітню діяльність новітніх інформаційних
технологій, зорієнтованих передовсім

ники шрифтом Брайля для Львівської
школи-інтернату №100, де навчаються
діти з вадами зору. Таких закладів
є всього 6 у нашій державі, і семирічна незряча дитина часто змушена
залишати рідний дім, щоб замешкати
й отримати середню освіту в одному
з них. Драматичною стає ситуація для
родини, яка проживає за сотні кілометрів від інтернату.

Абетка для Ангеліни

на осіб із вадами зору, слуху та опорнорухового апарату, — це важливий етап
діяльности „Ресурсного центру освітніх
інформаційних технологій для осіб з особливими потребами“. Серед наукових
розробок львівських політехніків, які
отримали визнання як у вітчизняних наукових колах, так і на щорічних всесвітніх
виставках СеВІТ в Ганновері — удосконалення комп’ютерних тренажерів української жестової мови та комп’ютерного
перетворення жестів в український
текст, опрацювання дистанційних інформаційних технологій, зорієнтованих на
осіб з вадами опорно-рухового апарату
тощо. Сьогодні науковці Політехніки
працюють над створенням авдіокниг
та фільмів для незрячих.

Перший етап нової освіти
— Ресурсний центр розпочав практичне втілення принципів інклюзивного (спільного) навчання у дитячих
садочках, школах, університетах тощо.
Наприклад, Швеція починала це робити на державному рівні в 70-х роках ХХ
століття. Тоді в навчальних закладах
цієї країни була лише невелика кількість книг, написаних шрифтом Брайля.
Тепер шведи фінансують спеціяльні
міжнародні програми, щоб поділитися
досвідом з нами. Україна починає у ХХІ
столітті, в ері інформаційних технологій. Тож нам порівняно легше, — зазначила Оксана Потимко.
З допомогою нового принтера,
який може друкувати близько 800 аркушів за годину, працівники Центру
виготовлятимуть нові сучасні підруч-

Саме цю кольорову книжечку створили першою на новому обладнанні.
На кожному аркуші — буква, слово,
яке з неї починається, та відповідний
малюнок. Для звичайної людини —
звичайнісінька абетка. Але якщо придивитися, то букви випуклі в певних
шести точках, а малюнок — різнорівневий, щоб пальці могли „прочитати“
кольори.
Таку цікаву книжку Наталя Стецько
подарувала наймолодшій учасниці заходу — Ангеліні Неволько з Великого
Любеня (Городоцький район). Завдяки
наполегливості батьків ця сліпа семирічна дівчинка, перша серед незрячих дітей на Львівщині, вже другий
рік навчається у звичайній середній
загальноосвітній школі. Попри те, що
подружжя Богдани та Ігоря Невольків
виховує 5 своїх та 5 прийомних дітей,
віддати дитину, яку кілька років тому
усиновили, знову в інтернат вони не
змогли. Звернулися по допомогу до
Оксани Потимко, Львівської політехніки й фонду Рината Ахметова…
Під час заходу Ангеліна зацікавлено вивчала абетку. Нових цікавих
книжечок і підручників тепер у неї буде
вдосталь. Підтримати й порадіти за
свою ученицю приїхали також директор школи Олег Матківський і її перша
вчителька Галина Ліщинська.
— На Львівщині проживає близько
230 незрячих дітей шкільного віку. Їм
не вистачає підручників, написаних
шрифтом Брайля. Ще 60 дітей з вадами зору — дошкільнята. Саме вони
отримали надію залишитися вдома
з батьками, навчаючись у звичайних
школах. Це станеться, якщо будуть
впроваджені принципи інклюзивної
освіти. А з новим обладнанням це можливо, — підкреслив Михайло Брегін.
Анна ГЕРИЧ
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непрості студенти
ндрій Коваль, Тарас Середоха і Сергій Шумаков — це не тільки студенти ІКНІ, а й студенти-партнери Microsoft.
А
Хлопці розказали про партнерство з корпорацією, яка є одним із найбільших розробників програмного
забезпечення у світі

У Політехніці їх лише троє
Почесне
партнерство
Четвертокурсники Тарас Середоха
і Сергій Шумаков — студенти-партнери Microsoft ще з другого курсу. Програма Microsoft Student Partners розрахована на студентів технічних спеціяльностей. Зараз в Україні 30 студентів-партнерів Microsoft. Вони вивчають
і впроваджують iнформацiйні технології компанії — через участь у різних заходах, активність у веб-мережі (більше
на http://www.microsoft.com/ukraine/
education/microsoft_student_partners/
default.mspx). Що натомість?
— Програма дає змогу дізнатися
про нові технології Microsoft ще до
їхнього офіційного оприлюднення,
безоплатно отримати програмне забезпечення компанії і відвідувати різні
заходи для розробників, — розповідає
Тарас Середоха.
Робота в корпорації для хлопців —
не самоціль. Вже сама участь у програмі, кажуть, малює добру професійну
перспективу. До речі, після завершення програми її учасник отримує листрекомендацію для працевлаштування
і має шанс отримати статус професійного розробника.

Від студента до
вчителя
Про актуальні технології спудеї
дізнаються на спеціяльних конференціях, семінарах, зустрічах студентівпартнерів. Так, недавно, на початку
листопада, політехніки були на такій
зустрічі в Ялті, кажуть, це — чудова
нагода поспілкуватися з працівниками компанії та иншими студентами, дізнатися про новинки і плани
Microsoft.
Потім вони діляться своїми знан
нями з иншими. Студенти ІКНІ проводять локальні заходи у Політехніці,
ведуть блоги, викладають відеоуроки, роблять розсилання. За словами
Сергія Шумакова, он-лайн ініціятива
дозволяє охопити більшу авдиторію,
навіть за кордоном. За період свого
партнерства хлопці ознайомили політехніків зі студентськими програмами
Microsoft, а також з особливостями
сучасних технологій, як Windows Azure,
WebMatrix, ин.

Тарас Середоха

Андрій Коваль

Свіжий продукт
На найближчому семінарі розкажуть про найсвіжіше — операційну
систему Windows 8, яка надійшла
у продаж щойно 26 жовтня. Захід
відбудеться 4 грудня у 807 авдиторії
V навчального корпусу Політехніки.
Другокурсник ІКНІ Андрій Коваль розповів про особливості цієї операційної
системи:
— Завдяки Windows 8 ми зможемо на планшетному комп’ютері не
лише розважатися, використовувати
„примітивні“ додатки, але й весь
функціонал звичайного комп’ютера.
Попередня версія Windows не була
адаптована до сенсорного екрана.
Користувачі скаржилися, що доводиться використовувати тільки стилос.
А Windows 8 адаптована під „тач“: зав
дяки новому інтерфейсу — додатковій
надбудові до операційної системи
Windows 7 — користувач може працювати на тач-пристроях з допомогою
дотиків пальця.

Перший в Україні
Цікаво, що майже третина всіх
програм прев’ю-версії Windows 8 була
з України. Одна програма належить
Андрієві Ковалю. Саме завдяки цій розробці він і став партнером Microsoft:
— Я цікавився технологіями, програмував ще перед вступом в університет. Коли дізнався, що Microsoft проводить конкурс із прикладних програм
Windows 8, вирішив взяти участь: написав програму, зробив презентацію,
відправив проєкт у представництво
компанії в Київ. Програма зацікавила
їх, після певного вдосконалення пройшла сертифікацію, і мені запропонували опублікувати її в спеціяльному
електронному магазині Windows Store,

Сергій Шумаков

де можна купувати й завантажувати
програми (це, до речі, теж нова пропозиція від Microsoft). Я опублікував
свою програму (щоправда, від Штатів,
бо Україна такого права не має) —
і став першим студентом в Україні,
який зробив це.
Програма Андрія — Albums HD —
призначена для створення фотоальбомів. За літо, ще до офіційного
виходу Windows 8, коли програма
була безплатна, її завантажили понад
20 тисяч разів — це досить багато,
зауважує розробник. Загалом його
ідея зацікавила користувачів, хлопець
отримав чимало відгуків, побажань із
різних країн.

Ініціятивність не завадить
Аби претендувати на партнерство
Microsoft, людина має розумітися на
інформаційних технологіях, бути зацікавленою і наполегливою у їх вивченні
і охочою ділитися своїми знаннями
з иншими, кажуть студенти ІКНІ.
Звичайно, всі не можуть бути студентами-партнерами, але є инші майданчики для самопрояву. Наприклад,
міжнародний студентський конкурс
проєктів у галузі ІТ Imagine Cup (http://
imaginecupua.cloudapp.net). Тарас, Андрій і Сергій закликають політехніків до
участи, та наразі студенти чомусь не надто активні… Тим часом комп’ютерники
з инших міст підкорюють світ технологій. Так, група спудеїв із Донецька недавно перемогла на Imagine Cup у категорії
„Розробка програмного забезпечення“.
Їхню переможну рукавичку Enable
Talk Gloves, яка з допомогою сенсорів
зчитує жести і „перекладає“ їх словами
на екрані смартфона, американський
журнал Time відніс до найкращих винаходів 2012 року.
Ірина ШУТКА
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наука без кордонів
а міжнародну наукову конференцію „Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин“ (APCTOS),
Н
яка недавно відбулась у Політехніці, з Німеччини приїхав випускник факультету технології органічних речовин Політехніки 1996 року професор Андрій Піх. Нині він працює в Рейнсько-Вестфальському технічному
університеті міста Аахен (RWTH Aachen), зокрема в науково-дослідному інституті DWI

Хімія у воді — основа життя
— Насамперед поділіться Вашими
враженнями від конференції.
— Мені дуже приємно бути в Політехніці з кількох причин. По-перше, я нечасто буваю на таких наукових заходах
в Україні. А ця конференція ще й присвячена професору Дмитрові Толопку. Коли я мав десь 5 – 6 років, бував
у лабораторії в батька (Зоряна Піха,
проректора Політехніки, завідувача
кафедри технології органічних продуктів. — І. Ш.), пам’ятаю, говорив
з відомим ученим. А крім того, тут
живуть мої батьки, брат, друзі, викладачі — тому візит до Львова для мене
завжди дуже емоційний. Ця конференція також є хвилюючою подією. І, звичайно, цікава з професійної точи зору.
— На Ваш професійний вибір, мабуть, вплинули батьки, також хіміки?
— Завдяки батькам я, мабуть, звернув
увагу на хімію. З інтересом і задоволенням вивчав цю науку в Політехніці.
Коли на кафедрі органічної хімії працював над дипломною роботою, мій
науковий керівник професор Станіслав Воронов розповів про можливість
поїхати в Німеччину і долучитися до
одного наукового проєкту. Після захисту дипломної я три місяці провів
у Дрездені, де й отримав пропозицію
вчитися в аспірантурі — так почався мій
німецький період. Закінчив аспірантуру
в Технічному університеті Дрездена, був
постдоком у Канаді, де працював у групі
професора Мітча Вінніка в Університеті Торонто. Потім закінчив габілітацію
в Дрездені і вже тоді потрапив в Аахен.
— Розкажіть про Рейнсько-Вестфальський технічний університет.
— Це один із найбільших технічних
університетів Німеччини. Там 485 професорів, більше, ніж 35 тисяч студентів,
5 тисяч з них — з-за кордону. Особисто
для мене викладання є дуже важливе — дозволяє знайти зацікавлених
студентів, яких можна залучати до
науки. Поряд із такою „корисливою“
метою це, звичайно, й можливість передати свої знання иншим.
Б’юджет університету — 850 млн
евро, досить значну його частку скеровують на наукові дослідження. У 1960-х

роках в Аахені був заснований науководослідний інститут, де зосередились на
дослідженні структури і властивостей
вовни. Та коли ситуація у науці й виробництві змінилась, із натуральних
волокон він переорієнтувався на синтетичні полімери. Німецька система
науки передбачає сфокусованість на
певній науковій проблематиці в конкретному місті. Так, при RWTH працює
науково-дослідний інститут DWI, який
має кілька базових наукових напрямів:
макромолекулярна хімія, біотехнології,
хімічна інженерія. На їх стику і проводимо дослідження, їхня тематика — функціональні полімери, нанотехнології,
інженерія протеїнів, біоматеріяли, ин.
В межах RWTH Aachen недавно почав
функціонувати спеціяльний науковий
центр SFB 985 „Microgels and Microgel
Systems“, де DWI відіграє важливу
роль. Ми готувалися до цього три роки,
і врешті у липні 2012-го дослідницький
центр був схвалений Німецьким науковим співтовариством (German Scientific
Community). Як мені відомо, це єдиний
в Німеччині та Европі центр, що на такому рівні досліджує мікрогелі.
— Над чим Ви працюєте як науковець?
— Це синтез багатофункціональних
полімерів і колоїдів, проєктування
складних композитних матеріялів.
— Тема Вашої доповіді на конференції
APCTOS-2012 — „Багатофункціональні наногелі як структурні частинки
наноструктурованих матеріялів“ . Що
таке наногелі, в чому їх особливість?

— Це полімерні мікрогелі, що створені
на основі води, містять у своєму складі
до 70 % води, яка, знаємо, є основою
життя на планеті. Фактично суть нашої
роботи — хімія у воді: використовуємо
воду як розчинник і створюємо матеріяли з водного середовища. Більшість
процесів — синтез мікрогелів, модифікація їхньої хімічної, фізичної структури, дослідження функціональних груп
наногелів — проводимо у водному
середовищі: не лише з екологічних
міркувань, використання води як розчинника забезпечує чистоту продукту,
розширює спектр його використання,
зокрема в медичній галузі і біотехнологіях. Так, полімерні волокна на основі
наногелів характеризуються антибактеріяльними властивостями, є екологічно
чисті, сумісні з різними біосистемами.
Наногелі характеризуються еластичністю, тобто можуть змінювати свій розмір і об’єм, сумісні з різними розчинниками. Завдяки своїй формі і структурі
адаптовуються до навколишнього середовища, скажімо, реагують на зміну
температури, pH-середовища тощо.
— Де ще, крім медицини, їх можна
використовувати?
— Використання наногелів — дуже
важливий для нас момент. Завдяки
певним перетворенням їх структури
ми можемо пристосувати, „запрограмувати“ наногелі для конкретних
потреб. Приклади застосування: антибактеріяльні матеріяли, імплантанти,
мембрани для очистки води, каталізатори для різних хімічних процесів,
композитні матеріяли, сенсори. Наприклад, медицина і фармакологія:
якщо у пористу структуру наногелів
ввести біологічно-активні речовини
антибіотиків, то ці наногелі виконуватимуть функцію біологічно активного
покриття. На поверхні металевого
імплантанта, який часто є несумісним
із біологічною тканиною (що спричинює запальні процеси), таке покриття
дозволяє досягти того, що організм
не сприймає імплантант як чужорідне тіло: після імплантації з біологічно
активного покриття виділяється антибіотик, який запобігає запаленню.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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філософський гурток

коротко

Проблеми спілкування в сучасній
культурі
ещодавно студенти
Львівської політехніки, які цікавляться
проблемами філософії,
зібралися на чергове заняття, щоб поділитися
думками з приводу важливої у суспільстві теми:
„Проблеми спілкування
в сучасній культурі“.

Світлина Катерини Гречин

Н

Зазвичай спудеї збираються на ці дискусії
двічі на місяць, попередньо обираючи тему, яка
їх найбільше цікавить сьогодні. Цього
навчального року вони вже розглянули
проблеми філософії як способу самовизначення людини у світі, віртуальної
реальности, соціяльних і психологічних
аспектів комп’ютеризації суспільства,
визначали, чи потрібна релігія сучасній
людині тощо.
Обговорюючи проблеми спілкування в сучасній культурі, молоді люди
дискутували з приводу комунікативної
філософії, правил етикету спілкування
у віртуальній реальності, в інтернеті,
говорили про вербальну і невербальну
комунікацію, коректне і некоректне
ведення суперечок, вміння бачити в людині її кращі сторони, визначили золоті
правила спілкування тощо.
— Оскільки філософія — гуманітарна дисципліна, то на заняттях (лекцій
є дуже мало, семінарів у два рази менше, а тематика обширна) допомагаємо
студентам формувати їхній культурний
і філософський світогляд , — каже
керівник філософського гуртка, старший викладач кафедри філософії ІГСН
Оксана Онищук. — Гурток відвідують ті
студенти, які мають внутрішню мотивацію, гуманітарний склад мислення
(незалежно від обраного фаху). Їх упереваж збирається до 15 осіб із різних
інститутів і курсів. Серед них є чимало
таких, які приходять на кожне заняття
і беруть активну участь у наших дискусіях. І це зрозуміло, адже філософія допомагає їм охопити своє світобачення
в найзагальнішій перспективі, виробити ціннісні критерії світоосмислення.
Мені приємно з ними працювати, бо
це дуже цікаві, активні молоді люди,
які більше люблять висловлюватися,
ніж слухати, мають свою точку зору
на будь-яку проблему, дуже добре
обізнані в тому, що відбувається нині
в соціумі. На заняттях вони вчаться ло-

гічно й арґументовано висловлювати
і формулювати свої думки, а отриману
інформацію з філософської точки зору
намагаються застосовувати у житті.
Ми ж разом із викладачами кафедри
допомагаємо їм прилучитися до світової спадщини філософської думки,
навчитися аналізувати на глибинному
рівні проблеми сучасного життя, обґрунтовувати різні аспекти життя, використовуючи при цьому філософський
досвід поколінь.
Маґістр другого року навчання ІБІД
Володимир Волоцюга на заняттях філософського гуртка — старожил. Хлопець
днями достроково захищатиме свою
маґістерську роботу, бо планує продов
жити навчання в аспірантурі, однак про
гурток не забуває і є його активним
членом.
— Я почав відвідувати гурток на
п’ятому курсі, коли філософія як предмет
навчальної програми вичерпався, —
розповідає Володимир. — Трошки пізніше самостійно підійшов до проблем,
які вивчає філософія. Крім цього, відвідування гуртка для мене — ще й можливість цікаво провести вільний час,
зацікавлено поспілкуватися з иншими
людьми, довідатися їхню точку зору на
ту чи иншу проблему, попрацювати над
особистим розвитком, формувати себе
як особистість, пізнавати світ і утверджувати власний світогляд.
А от Катерина Коновалова, студентка першого курсу ІМФН, завітала сюди
вперше:
— Побачила оголошення, тема мені
близька, бо мене дуже цікавить філософія. Я сама з міста Іскоростень. У Львові,
як культурному осередку, шукаю людей,
які цікавляться філософією і близькі мені
по духу.
Катерина ГРЕЧИН

15 листопада 2012 року було
призначено іменні стипендії Верховної Ради України
студентам вишів на 2012/2013
навчальний рік. Це 251 студент
вищих навчальних закладів
ІІІ — ІV р. а. (по 1200 грн.),
серед яких четверо політехніків-четвертокурсників —
Мар’яна Велигорська, Ярина
Жовтанецька, Олексій Фединець, Наталія Фещук, а також
99 студентів вишів І — ІІ р. а.
(по 900 грн.), зокрема третьокурсники Технічного коледжу
Наталія Скробач та Львівського
автомобільно-дорожнього
коледжу Денис Шварик.
У День зв’язку, 17 листопада,
стартував конкурс „Професіо
нали майбутнього — 2013“, до
участи в якому МТС запрошує
студентів технічних вишів
України, які вивчають напрям
„Телекомунікації“. Це вже
сьомий конкурс програми,
яку компанія реалізує за
підтримки МОНМС та Держслужби спецзв’язку та захисту
інформації України. Цього
року про підтримку конкурсу
заявили компанії Huawei та
Alcatel-Lucent: компанія Huawei
нагородить найбільш інноваційний проєкт, а Alcatel-Lucent
відзначить найбільш екологічне
рішення.
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту оприлюднило правила вступної кампанії
2013 року. Про це йдеться
у відповідному указі на сайті
відомства. Як і минулоріч,
документи на денну форму
навчання абітурієнти зможуть
подати з 1 до 31 липня. Мінімальний бал сертифіката ЗНО
залишиться на рівні 124 для
непрофільних предметів та
140 — для профільних.
9 листопада, у День української
писемности та мови, держслужбовці Львівщини написали
диктант на тему „За право
бути собою“. Участь у диктанті
взяли понад 1000 осіб. Про
це повідомляє прес-служба
Львівської облдержадміністрації. Найактивніші були державні
службовці Золочівського та
Самбірського районів.
За матеріялами інформаґенцій
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роки молодії

Чи легко бути студентом?

С

кільки живе студентство, стільки й існує про
нього міф про безтурботне
студентське життя, тобто
про студента, який мало
дбає про навчання, рідко
ходить на пари, зате багато
часу відводить на веселощі. Тож чи легко бути студентом у наш час?
Насправді цей міф спростовує сув ора реальність.
Якщо дивитися на студентівльвів’ян, то й справді, у побутовому плані у них життя
дещо краще: не треба дбати
про житло, про хліб насущний, бо все це тобі забезпечують батьки. Тим же,
хто приїхав навчатися до
університету з різних міст
і областей України, все виглядає не так райдужно
хоча б тому, що довелося
попрощатися з улюбленим
домом, батьківським піклуванням. Натомість вони
змушені самотужки дбати про свій побут, вчитися
керувати своїм скромним
бюджетом, відповідати за
себе і свої вчинки. Хоча, буває й навпаки: проживання
в гуртожитку допомагає
позбутися надмірної батьківської опіки.
Загалом, на плечі спудеїв випадає чимало проблем,
починаючи з того, як не за-

[•]

Олесь Кузьо

тити за гуртожиток, мудро
розпланувати залишок на
навчання, харчування, книги (треба ж якось дбати свій
інтелект). А ще й погуляти
хочеться, а це теж відповідні
фінансові витрати…
— Студентське життя
повністю залежить від того,
наскільки легко дається тобі
навчання, — впевнений
другокурсник ІАРХ Львівської політехніки Олесь
Кузьо. — Якщо в голові
все „вкладається“ швидко,
маєш час відчути його смак,
довідатися багато цікавого
і несподіваного. Окрім опанування улюбленого фаху,
намагаюся на належному

Спудеї вважають, що бути студентом
дуже круто, навіть незважаючи на те,
що иноді „фінанси співають романси“…
пізнитися на пари, знайти
в останню хвилю потрібну
тобі авдиторію, робити вигляд, що все на світі знаєш,
перейматися улюбленими
справами і при тому успішно складати модулі, викручуватися на сесіях, аби
отримувати таку бажану
стипендію. Болить голова
у студентів і через те, як вижити на цю стипендію (якщо
отримуєш її взагалі): запла-

рівні підтримувати знання німецької. Мінімально
знаю англійську і, можна
сказати, добре — французьку. Не раз бував у Франції
з ансамблем народного
танцю „Веселі черевички“,
тож можу вільно спілкуватися із французами. Хотів би побувати в Австрії,
можливо, й навчатися, бо
потім мав би більше можливостей для працевлашту-

вання. Не можу нарікати
на своє студентське життя,
бо у ньому є багато такого,
чого у зрілому віці вже
навряд чи буде. Зокрема,
й досі танцюю у шкільному
ансамблі, разом зі шкільними друзями щотижня
орендуємо зал і граємо
у футбол, буває — виїжджаємо на різні змагання.
В університеті граю у пінгпонг. Коли є можливість
їдемо разом у Карпати.
Загалом, мені подобається
бути студентом, намагаюся
цей неповторний час використовувати дуже корисно
і насичено. А в житті так чи
инакше трапляються різні
моменти, тож, власне, не
можна однозначно твердити, що студентом бути легко
чи важко.
У четвертокурсника ІЕСК
Степана Мисака нині дещо
инші пріоритети, адже незабаром доведеться захищати свою бакалаврську
роботу, тож час у нього
дуже ущільнений, хоча ніщо
студентське йому не чуже.
— На те воно й життя
спудейське, аби вчитися,
здобути фах і врешті знайти своє місце у житті, —
каже хлопець. — Притягує
мене й студентська наукова робота: хочеться
досягнути чогось більшого, ніж просто професійні
знання. Нині здобуваю
певні знання і технологічні вміння, коли стану
маґістром — конкретно
займатимуся дослідницькою роботою. Енергетика
захоплює мене тим, що
змушує весь час „вмикати“
свою логіку, мізкувати над
удосконаленням того чи
иншого обладнання. Маю
три особисті патенти на
винаходи і три — разом із
викладачами. Нещодавно
надіслав свою дослідницьку роботу на конкурс „Винахідник-2012“. З иншого
боку, незважаючи на таку
завантаженість — студентські роки, як не крути, все

[•]

Степан Мисак

одно — найкраща пора
мого життя. Я навчився
гармонійно поєднувати
час навчальний і відпочинковий. Встигаю відвідувати лекції, робити
лабораторні і практичні роботи, наукові дослідження,
вдосконалювати німецьку
мову, вивчати потроху англійську. Але найбільше
тішить, що як студент належу лише собі, не відчуваю нічийого контролю
і різних нав’язувань. Мій
самоконтроль допомагає
не створювати собі проблем у навчанні, займатися улюбленою справою
і гармонійно відпочивати.
До того ж, розслаблятися
не дає батько, який багато
часу присвячує науковим
пошукам. Тож мені є до
чого тягнутися.
Загалом, спудеї вважають (і небезпідставно), що
бути студентом дуже круто,
навіть незважаючи на те,
що иноді „фінанси співають
романси“. Для багатьох
спудеїв це ще й час, коли
не треба думати, як і де
влаштуватися на роботу,
пристосовуватися до вимог
роботодавця, дбати про свій
кар’єрний ріст і не згинатися
перед щоденними іспитами
життя.
Катерина ГРЕЧИН
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святкування

День студента у Політехніці
м’ятником, віддзеркалюватимуться
у ньому. Автор проєкту — четвертокурсник Інституту архітектури Тарас
Бакусевич.
І нарешті відбулося те, задля чого
й зібралася молодь, — продовження
щорічної традиції — встановлення нового студентського рекорду. Цьогоріч
студенти під вигуки „Політех“ створили
із кольорових карток (синіх та жовтих) Малий Державний Герб України.
Участь у встановленні рекорду взяло
270 політехніків.

→ Закінчення. Початок на 3 с.

пам’ятника Студентові. А виглядатиме він так: чотири фігури студентів,
ставши в коло, тримають на своїх
плечах Земну кулю. Композицію
увінчує академічна шапочка. Це все
символізує надзвичайну відповідальність студентства за майбутнє всього
світу. Фронтальна частина п’єдесталу,
на якому стоїть скульптура, облицьована полірованим гранітом. Тож
студенти, які стоятимуть поруч із па

Та на цьому свято не завершилося.
Адже ввечері на студентів чекав другий
півфінал щорічного фестивалю „Осінь
Політехніки“ та розважальна вечірка
у Студентському клубі. І, звичайно, продовження святкування 17 листопада.
Таким цікавим та насиченим студентське свято стало завдяки активістам Колегії та профкому студентів
і аспірантів Політехніки.
Разом зі студентами святкувала
Наталія ПАВЛИШИН

Найкращих нагородили
з нагоди Міжнародного Дня студента 15 листопада в сесійній залі
Львівської обласної ради відбулося
нагородження кращих студентів та
аспірантів Львівщини. Під час урочистости молодь почула чимало добрих
слів на свою адресу.
Заступник голови Львівської обл
держадміністрації Олег Рудницький
побажав студентам бути активними,
здобувати знання, наполегливо працювати над собою, будувати плани
на майбутнє та нагородив за активну
громадську діяльність, вагомий внесок
у реалізацію молодіжної політики у
Львівській області грамотами голови
ЛОДА 31 студента із 20 вищих нав
чальних закладів Львівщини. Серед
нагороджених були і політехніки: аспіранти Назар Тринько, Соломія Фаріон
та студентка Лідія Щемур.
Від керівництва та депутатського
корпусу Львівської обласної ради
учасників урочистостей привітав голова постійної комісії з питань б’юджету,
соціяльно-економічного розвитку

Світлина Наталії Павлишин

І

та комунальної власности обласної
ради Ярослав Качмарик. У вітальному слові він наголосив, що українські
студенти завжди були суспільно активні, в аванґарді громадських рухів.
Яскравим прикладом цього є бій під
Крутами, голодування студентів у

Києві 1990 року, участь студентів у
Помаранчевій революції 2004 року
та инші події, які стали ключовими в
історії нашої країни.
Грамотами Львівської обласної
ради за активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у
реалізацію молодіжної політики та
з нагоди Дня студента нагородили
голову Колегії та профкому студентів
і аспірантів Львівської політехніки
Богдана Поліщука, першого заступника голови Колегії та профкому
студентів та аспірантів Львівської політехніки Ігора Якубовського, голову
товариства „Молода Просвіта“ Наталю Прокіп та аспірантку Христину
Паньків.
На завершення урочистости молодь привітав представник Ради
ректорів Львівщини, ректор Національного лісотехнічного університету
України Юрій Туниця та заспівала
Народна хорова капела студентів
„Гаудеамус“ Львівської політехніки.
Н. П.

Старі леви в мантіях і новий мер

С

пеціяльно до Міжнародного Дня
студента 16 листопада левів біля
Ратуші одягли у студентські мантії.
Одяг для кам’яних звірів пошили
минулого року, бо старий вже „зносився“. Прибрані леви — багаторічна
львівська традиція.
Ще однією традицією є представлення новообраного студентського
мера. Цьогоріч усю львівську молодь,
яка здобуває освіту, очолюватиме

студент Національного університету
„Львівська політехніка“ та Львівського національного університету
ім. І. Франка Іван Попович. Його представлення у стінах Львівської міської
ради відбулося 16 листопада. Хлопець
поділився ідеями, які планує зреалізувати на новій посаді у 2013 році.
Пріоритетними у роботі будуть такі
напрями: спортивний, культурний,
сприяння реалізації професійного
потенціялу та соціяльно-правовий

захист студентів. Окрім цього, Іван
Попович запропонував провести у
Львові конференцію студентських
мерів, щоб обмінятись інформацією
та досвідом.
Новообраного студентського мера
привітав міський голова Львова Андрій Садовий. Мер вручив присутнім
студентам колекційні монети, виготовлені до 750-річчя Львова.
Наталія ПАВЛИШИН
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поминальні заходи

коротко

Пам’яті жертв Голодомору

В

Україні почались акції із вшанування пам’яти жертв Голодомору.
12 листопада Національний музей
„Меморіял пам’яті жертв голодоморів в Україні“ спільно з Асоціяцією дослідників голодоморів провели круглий стіл: „Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: підсумки та перспективи
дослідження“. А 13 листопада історики, правники та журналісти з різних
реґіонів нашої держави під час наукового семінару обговорили тему „Голодомор у світлі політики масового
винищення населення у ХХ столітті:
питання пам’яті та правової оцінки“.
Цьогоріч, 24 листопада, в День
пам’яти жертв Голодомору 1932 –
1933 рр., відбудеться ряд поминальних заходів у всіх обласних центрах
України та 32 країнах світу, серед яких
щорічна загальноукраїнська акція
„Запали свічку пам’яті“. Окрім цього,
відомі українські науковці проведуть
серію уроків пам’яти для школярів
і студентів.
Національна рада України з питань
телебачення та радіомовлення закликає мовників ЗМІ у цей день відмовитися від розважального контенту на
телебаченні та радіо.
16 листопада в Києві представники молодіжних громадських організацій провели акцію, присвячену
доброчинцям, які в часи Голодомору
1932 – 1933 рр. рятували инших від голодної смерти. Організатори акції наголосили на тому, що й у лихі часи мав
місце героїзм та життєствердні вчинки.
Кожному дереву у сквері навпроти
кінотеатру „Київська Русь“ (вул. Артема, 93), де колись був пам’ятник
одному з організаторів геноциду —
Станіславу Косіору, дали символічне
ім’я в пам’ять про одного з рятівників.
Відповідно до кількости врятованих,
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гілки дерев прикрасили янголами, що
символізують українців, які пережили
голод. Під час дійства історик Володимир Тиліщак, автор книги „Людяність
у нелюдяний час“ (вийде у грудні цього
року) розкрив тему взаємодопомоги
в період Голодомору. На завершення
заходу керівники громадських організацій підписали звернення до КМДА
з проханням надати нове ім’я скверові — „Сквер доброчинців“.
Тривають і дослідження страшної
трагедії українства. За сприяння Громадського комітету із ушанування
пам’яти жертв Голодомору-геноциду
1932 – 33 рр. в Україні цього року вийшли два нові видання про геноцид.
Зокрема, у вересні — перший в Україні
підручник з історії геноцидів ХХ ст.
доцента Львівського національного
університету ім. І. Франка Андрія
Козицького. Найближчим часом побачать світ рукописи Дмитра Гойченка
„Червоний апокаліпсис: розкуркулювання та голодомор“.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

анонс

Прийди і пом’яни своїх земляків!
Колегія та профком студентів та аспірантів Львівської політехніки спільно
з товариством „Молода Просвіта“ запрошують усіх долучитися до поминальних заходів вшанування жертв Голодомору 1932 – 1933 рр.
27 листопада в холі головного корпусу Політехніки з 12.00 до 16.00 відбуватиметься демонстрація фільмів та фотодокументів на тему Голодомору.
О 17.00 розпочнеться урочистий вечір-реквієм біля входу в головний кор
пус університету. Завершаться заходи акцією „Запали свічку пам’яти“.

Міжнародний освітній фонд імени Ярослава Мудрого оголосив
конкурс на присудження премії
імени Ірини Калинець за активну
участь у громадсько-політичному
житті України. Присудження премії
відбуватиметься щороку до Дня
українського політв’язня — 12 січня. Її надаватимуть за видатні
здобутки та успіхи, що сприяють
розвитку українського суспільства,
за утвердження історичної пам’яти
українського народу, його національної свідомости та самобутности, за розвиток української освіти,
культури та літератури.
Інститут українських студій запрошує
всіх охочих на інтерактивну презентацію Европейської волонтерської служби. Програма дає змогу
учасникам подорожувати Европою,
краще вивчити іноземні мови, знайти нових друзів, з якими можна
втілити свої ідеї в життя та зробити
щось корисне для суспільства. Всі
витрати оплачують. У Львівській
політехніці презентація служби
відбудеться 20 листопада о 16.30,
в корпусі №7 (вул. Бандери, 55),
у 46 авдиторії.
Громадська організація „Молодіжна
Альтернатива“ оголосила конкурс
на стажування молоді у Верховній
Раді України на 2013 рік. Вимоги до
учасників: бути студентом старших
курсів або аспірантом; вільно володіти іноземною мовою; орієнтуватися
у сучасній політичній ситуації; мати
аналітичні здібності; заповнити
анкету та пройти два тури співбесіди.
Останній термін подання анкет —
30 листопада 2012 року. Термін стажувань — 5 – 8 місяців по 20 годин
на тиждень. Докладнішу інформацію
можна отримати за електронною
адресою: mol-alt@yandex.ru, тел.:
(044) 486-49-77, (044) 592-86-69 чи
знайти на сайті http://www.ya.org.ua.
Завершилися реставраційні роботи
скульптури Меркурія, авторства
Леонардо Марконі на колишньому
будинку залізниці (вул. Січових
Стрільців). Скульптуру реставрували фахівці кафедри РРАК Львівської політехніки під керівництвом
Олега Рибчинського, скульптурні
роботи виконала Любов Булгакова.
Всі роботи супроводжував експерт
GIZ, скульптор-реставратор Дірк
Брюггеман.
За матеріялами інформаґенцій
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з архіву пам’яти

наш календар

„Ми зродились із крови народу“

24 листопада — День пам’яти
жертв Голодомору та політичних
репресій.

Обірвалося життя,
замовкла скрипка…

[•]

Михайло Напора та Тетяна Слонська

Тетяна Слонська познайомилася з Михайлом Напорою у 1940 році в Криниці. Вона мала 17 літ, він — 21. Тетяна
приїхала зі села Дорожева, що на
Дрогобиччині, а Михайло — зі Старого Села Любачівського повіту. В неї за
плечима була польська заводська школа
у Самборі, в нього — гімназія і музична
школа в Перемишлі. Вони хотіли стати
вчителями, тому вступили в Українську
вчительську семінарію. Та воєнні роки
внесли корективи: Михайлові довелося
виїхати з Криниці, а Тетяна після матури
розпочала педагогічну працю на Самбірщині, в селі Дубляни.
І якось несподівано до неї завітав
Михайло. „Я зраділа, — згадувала
пані Тетяна. — Ми в Криниці дружили.
Скільки не бачилися — і от яка приємна
зустріч!“.
З того дня відновилася їхня дружба
і розквітло кохання.
Зі спогадів Тетяни Слонської: „Була
весна. Квітень, вся природа оживала:
трави, квіти, пташки. Михайло мав
гарний голос, чудово грав на скрипці,
гітарі та банджо і навіть співав у хорі
Осташевського. Він наспівував чудові
мелодії, нам було весело. Часто ми сиділи в садочку біля потічка, він розповідав
мені про Перемишль, де він вчився грати на струнних інструментах… У травні
1944 року ми повінчалися. Нашій любові,
здавалося, не буде кінця…
Політична ситуація в Галичині була
непевна: колективізація, облави. До нас
часто приходили Михайлові друзі, вони
грали на інструментах і про щось тихо
розмовляли….
Минала осінь, вже зима на порозі.
Почалися морози, сніги. Михайло приходив додому змучений, часто навіть не
Початок у числах 31 – 34

роздягався, бо ходили чутки, що буде
облава. Але мене завжди заспокоював,
просив, щоб я не хвилювалася, бо в нас
буде дитина. Я поїхала в Дорожів до
батьків. Різдвяні свята провели щасливо.
Але й тут панувала тривога: облави, вивезення, арешти…
Ввечері 21 лютого Михайло прийшов з двоюрідним братом і товаришем
і сказав мені: „Таню, піди до сусідів“. Він
випровадив мене на двір і разом із друзями теж вийшов із хати. Раптом почувся
тупіт солдатських чобіт, постріли. Він
з товаришем заховався в криївку, брат
не встиг і застрілив себе. І тут з криївки
почувся вибух. То Михайло з другом підірвалися на гранаті, щоб не дати себе
ворогові живими…“.
Вночі 22 лютого 1945 року сусіди поховали трьох героїв у спільній могилі на
Дорожівському цвинтарі.
Михайло не дожив до народження
своєї донечки. Тетяна залишилася з нею
сама…

Про Україну — цілому
світові
Щасливо склалася доля иншого
семінариста —
Василя Дмитришина, який проходив підпільний
вишкіл, навчаючись у Криниці.
У 1947 р. він виїхав до США, де
в 1950 р. закінчив [•] Василь Дмитришин
бакалаврат в університеті штату Арканзас, у 1951 р. здобув ступінь маґістра, у 1954 р. — доктора
історичних наук в Каліфорнійському
університеті (Барклей). Викладав історію Европи та Росії у штаті Оріґон,
читав лекції в США, Канаді, Японії, Кореї,
Тайвані, Німеччині, Франції, Югославії,
Москві, Києві та Празі, був заступником директора Інституту міжнародної
торгівлі в Оріґоні. Написав багато праць
з історії, підручників для студентів, статей і рецензій. У 1991 – 1993 рр. був президентом Американської асоціації українознавства. У 1993 р. на запрошення
Києво-Могилянської академії працював
радником з організації навчального процесу на прикладі університетів Америки.
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде.

Пам’ятні дати
22.11.1873 — помер Михайло Максимович, український етнограф,
історик і літературознавець, ректор
Київського університету.
23.11.1860 — народилася Марія
Башкирцева, українська художниця.
23.11.1983 — помер Микола Бажан,
український поет, перекладач, громадський діяч.
24.11.1805 — народився Олекса
Стороженко, український письменник, автор повісти „Марко
Проклятий“.
24.11.1884 — помер Григорій Воробкевич, український поет.
24.11.1934 — помер на засланні
Михайло Грушевський, український
історик і громадський діяч, Голова
Центральної Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван Не
чуй-Левицький, український пись
менн ик, автор повісти „Кайда
шева сім’я“, драми „Маруся Богу
славка“.
25.11.1878 — Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт.
25.11.1891 — народився Клим Поліщук, український письменник, пуб
ліцист, автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Дов
женко, кінодраматург, письменник,
режисер кінофільмів „Земля“,
„Іван“, „Арсенал“.
26.11.1925 — народився Опанас Заливаха, український живописець.
27.11.1863 — народилася Ольга
Кобилянська, відома українська
письменниця, авторка творів „Царівна“, „Земля“.
27.11.1918 — створено Українську
академію наук.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей,
український графік і живописець.
28.11.1890 — народилася Зiнаїда
Тулуб, українська письменниця,
авторка романів „Людолови“,
„В степу безкраїм за Уралом“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків„Горновий“, провідник ОУН на
Львівщині, теоретик українського
націоналізму.
28.11.1954 — помер Енріко Фермі,
італійський фізик, лавреат Нобелівської премії.
28.11.1970 — убита за загадкових
обставин Алла Горська, талановита
українська художниця i правозахисниця, учасниця руху шістдесятників.
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фестиваль

Хоча надворі осінь і журба,
кохання й сміх продовжують життя

С

туденти Львівської політехніки традиційно розтягнули
задоволення від свого свята — почали відзначати ще
13 листопада (цього дня відбувся перший півфінал фестивалю КВН „Осінь Політехніки“, а 15 листопада — другий),
завершать 29 — фіналом „Осені…“. Справжній відпочинок
по-студентському!

Фінал має
бути запальний
і запеклий
До того ж фінальний
поєдинок заповідається
непередбачуваний — практично всі фіналісти показали
високий рівень. У першому півфіналі найбільше
балів набрала команда
ІЕСК „Хай пре“ (9,7). Друге
місце (з відривом лише
0,3 бала) посіла команда
ІГДГ „Навхтема вракаши“
(по-закарпатськи „Назав
жди разом“) — не лише
дотепна, а й надзвичайно
запальна (особливого колориту студентам надавала закарпатська говірка, а також
розкомплексованість — поміж окремими мініятюрами
хлопці танцювали у різних
стилях, явно не маючи за
плечима років тренувань,
тому виходило кумедно, але
дуже симпатично).
У другому перемогли
архітектори „Несучі конструкції“ (9,8 бала) — не
менш запальні у своєму
виступі: два „випускники
фестивалю“ Ігор Допілко
та Михайло Шикета створили неповторну атмос-

феру бурлеску-клоунади.
Лише молода команда ІНЕМ
„Файно є“ значно відстала
за кількістю балів (8) від
усіх трьох майбутніх суперників-фіналістів (проте мала
значну підтримку залу). Але
це зовсім не применшує
їхніх шансів на перемогу,
адже КВН — абсолютно непередбачувана гра: якщо
„На трьох“ (ІГСН) у конкурсі
„Візитка“ просто „вистрелили“ (їхнє привітання оцінили
і глядачі, і журі — після
першого конкурсу команда була на другому місці),
то їхній СТЕМ розчарував,
а флегматичний вихід енергетиків якраз і став їхньою
„фішкою“ та навіть вивів
команду „Хай пре“ на передові позиції; так само ніхто
не чекав, що лідер останніх
років ІКТА опиниться на
останньому місці у перший
день змагань.

Їх не буде
у фіналі
Прогнозовано (бо новачки) програли ІНПП „Зідан“
та ІЕПТ „Де логіка?“. Сатира
„Механізатора“ (ІІМТ) на
Колегію та профком студен-

тів і аспірантів, натяки на
корупцію чомусь не розсмішили глядачів у залі — або
тема не настільки актуальна
для глядачів, або команді не
вдалося підійти до неї з гумором. У першому півфіналі
приблизно на одному рівні
виступали „Деруни“ (ІХХТ),
„СНиП і Молот“ (ІБІД), „Бігом“ (ІКНІ), а другий півфінал аж три команди завершили з однаковим результатом: „Примати“ (ІМФН),
„М.О.Р.Г. — Міжстудентська
організація радіотехнічних
геніїв“ (ІТРЕ), „На трьох“
(ІГСН).

Наболіле
і студентське
Якщо ведучий Вадим
Струк намагався жартувати
на студентську тематику (наприклад, „У вересні
в сауни та на траси Львівщини поступило те, що не
поступило у серпні у виші
Львова“), то команди більше зачіпали инші теми —
очевидно те, що більш наболіле: політика, зокрема,
вибори (ІКНІ поєднали Хелловін із виборами до ВР);
музична експансія хітів (кілер з ІХХТ не лишає слідів,
бо замість зброї використовує навушники — вбиває
жертву мега-популярним
хітом); жарти на професійну тематику (будівельники
клеять дівчат на цемент,
IАРХ

Світлина Ольги Мельник

Світлини Ірини Шутки

IЕСК

IГДГ

а комп’ютерники пишуть
свої жарти на мовах Java
і C++, тому багатьом вони
незрозумілі); маршрутки;
заборона куріння; реалітішоу.
Було у жартах і студентське життя: сесія по телефону (ІГДГ), „Студенти Львівської політехніки не вміють
працювати, бо того не було
в методичці“ (ІГДГ); „Щоб
не спати на сесії, студентиархітектори не вчаться цілий
рік“ (ІАРХ).
І саме студентською історією про Ромео і Джульєтту
(він після дискотеки в Біті,
вона в гуртожитку, де „лицарю, у нас біда, на вахті
знову та стара“) завершився
другий півфінал. Й мораллю
СТЕМу архітекторів можна
підсумувати увесь фестиваль: „Хоча надворі осінь
і журба, кохання й сміх продовжують життя“.
Тетяна ПАСОВИЧ
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презентація

коротко

Думки про мистецтво
у двотомнім виданні

Щ

о об’єднує Львівську
політехніку і ЛНАМ?
Культура. Як цемент нації
та елемент нашої самоідентифікації. Один із її
аспектів — образотворче мистецтво, а також
книжка про нього — „Ідеї,
смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва:
Українська теоретична
думка ХХ століття. Антологія“ Романа Яціва і стали темою зустрічі, організованої МІОК 15 листопада в актовій
залі головного корпусу Політехніки.
Ця антологія увійшла у десятку
найкращих книг цьогорічного Форуму
видавців і засвідчила проевропейську
орієнтацію українського мистецтва.
„Вона відкриває для нас цілу галерею
видатних постатей і свідчить про тяглість традицій і теоретичної думки,
всупереч історичним обставинам, —
вважає директор МІОКу Ірина Ключковська. — Антологія показує, що Україна
впродовж століть не обмежувалася
кордонами — вона завжди була там, де
є українці. Антологія вчить, що ми мали
власний інтелектуальний продукт, який
дає нам силу опору до всього чужого,
до того, що атакує наш духовний простір. А ще вона переконує, що для самозбереження потрібна копітка робота…“.
Про книжку і її автора присутні
на презентації почули багато мудрих
і теплих слів. Зокрема, поет Ігор Ка-

линець зізнався, що антологія Романа
Яціва є для нього настільною книгою.
Народний артист України Богдан Козак
зауважив, що поява такої праці — це
явище для всієї України. Крім того, закони, за якими діють художники, властиві і театральному мистецтву. Один із
них відображений в антології — суголосність у діянні тих, хто жив і творив
у 20 – 30 роки минулого століття, і тих,
що творять сьогодні.
Сам автор, мистецтвознавець, професор і проректор ЛНАМу, подякував
усім авторам, тексти яких увійшли до
антології. Для нього важливо було
збалансовано показати реґіони України та співвідносність між художниками-попередниками й сучасниками.
А те, що наш гість не лише теоретик
мистецтва, а й практик, присутні мали
змогу переконатися, оглядаючи його
картини, виставлені в залі. Роман Яців
сподівається, що навесні ця антологія
стане трилогією.

У галереї Гері Боумена відкрито виставку
художниці з Лондона Лючії Макадам
Фройд „Ігри розуму“. Правнучка засновника психоаналізу Зигмунда Фройда
та дочка найвисокооплачуванішого
художника сучасности Люсьєна Фройда
виставила нову серію робіт в Україні
вперше. Для цих картин, у яких йде
мова про ігри, в які люди грають у житті, мисткиня обрала техніку монопринту.
22 листопада у Львівській філармонії
відбудеться концерт, присвячений
20-річчю створення ансамблю
„19-й клас“ та 55-річчю одного
з його засновників — Олександра
Загороднюка. У програмі прозвучать
твори ювіляра, створені у „19-му
класі“, а також світові хіти. Відомі
виконавці, які вітатимуть колектив із
ювілеєм, будуть співати і грати під
акомпанемент „19-го класу“. Більшість із них саме у цьому колективі
розпочинали свій творчий шлях.
Британська рада в Україні та Артхаус Трафік з 20 до 25 листопада
у 12-й раз представляють українським
глядачам фестиваль „Нове британське кіно“. Це щорічна добірка новинок
британського кінематографа. Цього
року до основної програми фестивалю
ввійшли п’ять фільмів: „Зламані“ —
кінодеб’ют знаного театрального
режисера Руфуса Норріса, історична
драма „Таємничий Альберт Ноббс“,
документальний хіт цього року „Самозванець“, екранізація роману Емілі
Бронте „Буремний перевал“, мелодрама „Тиранозавр“. Спеціяльна подія
цьогорічного фестивалю — добірка
короткометражних фільмів-номінантів
на премію BAFTA „Британія. Коротко“.
За матеріялами інформаґенцій

високі ноти

„У світі ходять не на опери, а на виконавців“

ХІІ

Міжнародний фестиваль оперного мистецтва, присвячений
140-річчю оперної співачки Соломії
Крушельницької, 14 – 17 листопада зібрав на сцені львівської Опери приблизно 20 високопрофесійних солістів
і дириґентів із оперних театрів світу.
Генеральний директор Львівського
національного академічного театру
опери та балету імени С. Крушельницької, голова організаційного комітету
цього фестивалю Тадей Едер вважає,
що проведення цього заходу є певним
звітуванням і значною оцінкою праці

театру: „У нас нема проблем із глядачем,
проблема лише в тому, який це глядач.
А взагалі, у світі люди ходять не на окремі
опери (їх лібретто можна знайти і ознайомитись), а на окремих виконавців“.
Почути й побачити за кілька днів
відразу кільканадцять оперних знаменитостей львів’янам дав змогу ХІІ
Міжнародний фестиваль оперного
мистецтва.
Відкривала фестиваль опера Джакомо Пуччіні „Мадам Баттерфляй“ —
твір, врятований (після провалу у „Ла
Скала“) завдяки тріумфальному виступу Соломії Крушельницької. Го-

ловну партію Чіо-Чіо-сан на цьому
фестивалі виконала японка Манамі
Хама, „велика діва опери“ (виступила
у 250 великих театрах Европи, почавши
оперну кар’єру саме з партії Чіо-Чіосан у Німеччині).
Завершував фестивальну програму,
до якої ще ввійшли балет „Повернення
Баттерфляй“, опери „Аїда“ та „Балмаскарад“, святковий гала-концерт.
Два його відділення склали відомі
твори, контрасні й різностильові.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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культурно-комунікаційні мости

Про японську гору Фудзі, українські буряки
і танці ніхон буйо

Н

ещодавно в приміщенні Національного академічного драматичного театру імени М. Заньковецької
японці представили своє самобутнє
автентичне танцювально-драматургічне мистецтво.
Два роки тому в Національному
музеї імени А. Шептицького у Львові
в холі була розміщена виставка одного
з сучасних художників. Серед його живописних робіт виділялась одна дуже
гарна картина, у світло-сірих тонах, яка
була підписана-названа приблизно
так: „Коли на японській горі Фудзі виверження вулкану — в Україні збирають буряки“. І якось мимоволі подумалося: Фудзі — то відомий символ Японії, а от відколи буряки стали таким же
впізнаваним символом України? Так
чи инакше, а художник із гумором показав на одному полотні, що Японія від
нас не така вже й далека, як то може
видатися на перший погляд, зокрема,
вимір географічний зовсім не є перешкодою до культурної комунікації. Бо
вже за останні два роки, відколи була
ця виставка, Львів справді розширив
культурно-освітні небокраї співпраці
з Японією. І пріоритетну роль у цьому
відіграли два потужні осередки вивчення японської мови та культури
у місті Лева та Західноукраїнському
реґіоні загалом — ЛНУ імени І. Франка
та Львівська політехніка.
У стінах цих двох університетів
постійно відбуваються найрізноманітніші лекції представників країни
сходу сонця і львівських японологів
про самобутні і визначальні явища
культури Японії, на які запрошують

не тільки студентів та університетську
громадськість, а, взагалі, всіх охочих.
Кульмінаційною ж подією, яка зайвий
раз доводить, що успіхи львівських
японологів помітні не тільки співвітчизникам, а й самим японцям, став
показ японських традиційних танців
ніхон буйо в приміщенні Національного академічного драматичного театру
імени М. Заньковецької. Це пластично-хореографічне мистецтво, як зазначив у вступному слові до присутніх
надзвичайний і повноважний посол
Японії в Україні Тоїджі Соката, входить
у перелік національних скарбів Японії.
Це перший такий виступ митців цього
сценічного виду мистецтва в Україні
та, зокрема, Львові, а тому є вагомою
історичною подією як для Японії, так
і для України. Ще два виступи цієї
трупи, приурочені до вшанування
20-річчя українсько-японських дипломатичних відносин, відбулися у Києві
та Донецьку.
Ніхон буйо, як акцентує увагу про
грамка вистави, — найдавніші автентичні танці Японії. Ці танці були
поєднані в одне ціле, хоча структурно
презентувалися три оповіді-танки на
національну міфологічну тематику. На
мою думку, цей виступ треба було б
швидше окреслити як хореографічнопластична вистава. Зрештою, так цей
виступ і характеризувала ведуча Міцко
Танака. Вона коментувала особливості
музичного виконання, пояснювала
специфіку гри на інструментах та співуречитативу, що звучав упродовж усієї
вистави. Також Міцко Танака подала
присутнім коротку історичну довідку
про виникнення ніхон буйо, а це сталося більш, ніж 300 років
тому. З театру Кабукі ці
танці виділилися в окремий вид мистецтва, тож
у них наявна своя специфічна драматургія.
Отже, ця постава —
поєднання кількох національних міфологічних
сюжетів із наростаючою
драматичною напругою та складністю виконання. Так, наприклад,
перший танець — то
своєрідна коротенька
моновистава у виконанні Міносуке Нішікава,
яка називалася „Ойма-

цу“ („Стара сосна“). Його пластичний
виступ пояснив нам, чому сосна в Японії стала одним зі священних символів.
Другий танок — це вже дуетне виконання леґенди про рибалку Хакурьо та
небесну Фею. Тут виконавці у пластично-діялогічній формі точно передали
переживання кожного зі своїх героїв.
При цьому вони досягли справді неперевершеної майстерности — абсолютно без метушні та істерії показали
навіть найтонші порухи душевних
чуттів. Третю, завершальну частину,
яка мала назву танець „Міццу Нінгьо“
(„Три ляльки“) презентували вже троє
акторів — вони продемонстрували
драматургію любовного трикутника на
японський лад. Основна дія розгортається між самураєм, гейшею та воїном.
Власне, цей танок є певним пластично-хореографічним перекладом ніхон
буйо однієї з пісень театру Кабукі: на
відміну від попередніх танків, у цій
частині оповіді виконавці рухаються, як
ляльки, дотримуючись усіх канонічних
поз, більшість із яких є і в Кабукі.
Своєю колористикою та самобутнім автентичним пластичним мистец
твом японці вразили глядачів. Тож
будемо сподіватися, що наше глибше
знайомство з традиційною національною культурою Японії буде тільки
поглиблюватись. Як зауважив Тоїджі
Соката, їхнє посольство та инші інституції надалі робитимуть усе можливе для
того, аби ознайомлювати львів’ян зі
зразками високого мистецтва і надалі,
а також висловив побажання, щоб такі
зустрічі стали систематичними.
Оксана ПАЛІЙ
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спортивна альтернатива

Під куполом парашута на мить
відчути себе птахом

Х

то з вас не мріяв коли-небудь стрибнути
з парашутом? „Боюсь висоти“, „не маю грошей“,
„а раптом парашут не розкриється?“ — фрази, які
найчастіше кажуть ті, хто
просто шукає причину,
щоб відмовитися стрибати.
А доки ви вагаєтесь, кореспондент „Аудиторії“ поділиться своїми враженнями
від першого стрибка і дасть
декілька важливих порад.
Перший стрибок. Мені
запропонували стрибнути
з парашутом несподівано.
Ввечері подзвонили, а зранку я вже проходив підготовку. Тому сильного страху
чи дурних думок у мене не
виникало, на відміну від тих
людей, які впродовж років
планують стрибнути. Хоча
від ранку, аж до моменту
приземлення, почуття хвилювання мене не покидало.
А взагалі — перший стрибок
найцікавіший, адже коли
вистрибуєш з літака, ти ще
не знаєш, що на тебе чекає…
Забігаючи наперед, скажу,
що наважитися на другий
стрибок набагато важче, ніж
на перший.
Літак „АН-2“ піднімається на висоту 800 метрів.
Ним трохи трясе. В той день
нас було 12 парашутистів, як
досвідчених, так і тих, хто
стрибав уперше. Вистрибуємо відповідно до ваги:
тобто найважчий стрибає
перший, відповідно найлегший — останній. Коли
відчиняються двері, бачу
маленькі будиночки і ква-

дратики-поля. Раптом на
панелі загоряється зелена
лампочка і чути попереджувальний сигнал.
— Перший пішов! — перекрикує інструктор ревіння
двигуна і свист вітру.
Стрибаю шостий. Підійшовши до дверей, страху
вже не відчуваю. Інструктор
кладе руку на плече і кричить: „Пішов!“. Не вагаючись, вистрибую. Протягом
5 секунд вільного падіння
контролювати свої рухи
практично неможливо. Не
кажучи вже про те, щоб
у разі чого відкрити свій
запасний парашут. Раптом щось різко тягне вгору.
Відкрився купол. „Слава
Богу“ — думаю. Після приземлення ще довший час
відчувається ейфорія. От
воно — щастя!
Інформація для новачків. Небо відкрите для всіх
шукачів адреналіну. В період з квітня до жовтня на
летовищі „Цунів“, поблизу
Городка, запрошують усіх
охочих політати під куполом
парашута і на мить відчути себе птахом. Проте
просто так, без підготовки, до стрибка ніхто вас
не допустить. А підготовка
починається вже з ранку
і триває приблизно 6 годин.
Відпрацьовується все: як
потрібно вистрибувати з літака, як поводити себе в повітрі, і найголовніше — як
правильно і безпечно приземлятися. Також навчать
користуватися запасним
парашутом у разі, коли б
раптом ваш, основний, не

відкрився (до слова, такого
тут ще не траплялося). В кінці підготовки пояснять, як
правильно скласти парашут
після приземлення. Проводять навчання досвідчені
парашутисти, в активі яких
більше двох тисяч стрибків.
Інструктор присутній у літаку і під час стрибків, що
дуже важливо з психологічної точки зору. До слова,
перше, що роблять люди
після приземлення, біжать
до інструктора подякувати
за опіку, потиснути руку чи
навіть обняти.
Однак самого лише інструктажу замало. Дуже
важливий ваш стан здо
ров’я. Не допускають до
стрибка людей із серцевосудинними захворюваннями, із психічними розладами і людей із поганим
слухом чи зором. Безпосередньо на летовищі вас обстежить лікар, який і винесе
вам остаточний „вердикт“.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛЕТОВИЩЕ ЦУНІВ
Тел. (0322) 75-05-91, extreme.lviv.ua
До аеродрому „Цунів“ зі Львова можна добратися електричкою, що їде у напрямку Мостиськ,
Городка, Шегині. Виходити на станції „Затока“. Далі пішки йти до летовища. Найоптимальніший варіянт — їхати власним автом. Це буде набагато зручніше, і вам не потрібно буде
бігти на останню електричку в напрямку Львова. Адже зазвичай вечір після стрибка люди,
яких об’єднав адреналін, закінчують в колі біля вогнища, смакуючи апетитний шашлик.

Стрибати дозволяють
тим, кому виповнилося
18 років (неповнолітнім
потрібен письмовий дозвіл батьків). Одяг повинен бути на довгий рукав
і бажано з цупкої тканини.
Звичайні штани і футболка
не підійдуть. Безпосередньо на летовищі варто вибрати собі зручний шолом
і чоботи потрібного вам
розміру. Не забудьте взяти
з собою паспорт. Окрім
цього, раджу прихопити
з собою бутерброди та инші
харчі. Звичайно, на все це
необхідно витратити час та
гроші. Але результат того
вартий.
Коментар:
— Кожна людина боїться висоти, — каже Василь
Гулик, другий пілот „Боїнг
737“ авіякомпанії МАУ, парашутист. — Однак у кожного
цей страх різний. А взагалі,
боятися не варто. Кожного,
хто стрибає вперше, страхує
„стабілізатор“ — невеличкий страхувальний парашут,
який відкривається автоматично. Хоча бували випадки,
коли люди відмовлялися від
стрибка вже у літаку.
Артур БОБРИК,
студент четвертого
курсу ІКНІ
Львівської політехніки
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Вільна

Вільна — коли мені не говорять: „Підеш п’ять кроків
направо, потім десять кроків наліво, і далі підеш прямо…“
Бо хто знає, якої довжини мій крок? І скільки цих кроків
я хочу зробити у тому чи іншому напрямку? І чи захочу
я взагалі кудись іти?
Вільна — коли я не стаю полонянкою зовнішніх чинників,
вони не подразнюють моє внутрішнє „я“ і ніяким чином не
впливають на мою думку про цю подію чи людину.
Вільна — коли я можу сміятись, якщо мені насправді
смішно і плакати, коли мені зле.

Вільна — коли я можу любити тих, кого насправді люблю і не
приховувати своєї нелюбові до тих, які не заслуговують на краще.
Вільна — це коли я не прислухаюсь до натовпу. Бо „натовп може піднести тебе до небес, коли ти в’їжджаєш на
маленькому віслюкові в місто, а поперед тебе летить маленька голубка… І який у мить зрадить, щойно хтось, у кого
шати вишиті золотою ниткою, а на ногах взуття з телячої
шкіри — крикне „Ату його!“
Наталка ЯРЕМА,
старший викладач кафедри геодезії

Кросворд
Горизонтально:
3. Роман Станіслава Лема. 4. У давньогрецькій міфології,
жінка, яку послав Зевс на Землю зі скринею, наповненою
лихом. 6. Ріка в Україні та Молдові. 8. Попереднє оголошення про спектакль, фільм, концерт. 10. Полярний регіон
північної півкулі Землі. 11. Місце зустрічі всіх меридіянів.
13. Особа, яка заперечує кому-небудь у публічній бесіді,
на диспуті, під час захисту дисертації. 15. Чоловічий голос,
за висотою середній між басом і тенором. 17. Взяття під
варту кого-небудь. 19. Ансамбль із дев’яти виконавців.
21. Незаперечна істина, що не потребує доведення. 22. Загальноосвітній навчальний заклад. 24. Щорічна нагорода,
яку присуджують у Лос-Анджелесі за найкращий фільм.
28. Місто в Англії, де є найстаріший і найвідоміший університет у світі. 29. Тренувальний бій у боксі. 31. Священна
книга мусульман. 32. У давньоримській міфології богиня
долі, талану, щасливого випадку. 34. Мінерал найвищої
твердости. 35. Артилерійська вогнепальна зброя з довгим
дулом. 36. Український шахіст, міжнародний гросмейстер.
37. Справжнє прізвище Олега Ольжича.
Вертикально:
1. Відчуття в’язкости в роті, а також неприємні больові відчуття на зубах від споживання чогось кислого, терпкого.
2. Сукупність знань, здобутих у навчанні. 4. Крупи з проса.
5. Бланк установленої форми для запису в ньому певних
відомостей. 6. Щипковий музичний інструмент, сила і висота звуку якого регулюється ротовою порожниною того,
хто грає. 7. Згорнутий у трубку папір, тканина. 8. ІСQ ― мовою програмістів. 9. Гімнастика, атлетика, футбол, туризм.
11. Український вчений, іменем якого названо суцільно
зварний металевий міст на Дніпрі. 12. Нарада, збори глав
держав та урядів. 14. Заборона державною владою ввозити
або вивозити валюту, цінності, деякі товари. 16. Авторська
примітка в тексті п’єси. 18. Одиниця літочислення. 20. Дуже
З Н А Ч О К
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отруйна змія родини гадюкових, поширена в Середній Азії.
22. Заклад, де колись продавали на розлив спиртні напої.
23. Хімічний елемент, атомний номер якого 33; миш’як.
24. Листяне дерево, тополя тремтяча. 25. Співочий птах, що
будує гніздо у вигляді підвішеної кулі; очеретяна синиця.
26. Дружина Карася. 27. Ріка в Росії, права притока Амуру,
частково на кордоні з Китаєм. 28. Територіяльна одиниця,
створена для проведення виборів. 30. Підвісна колиска
зі сітки або парусини для відпочинку на повітрі. 32. Український письменник, автор збірки поезій „Мій Ізмарагд“.
33. Середньоазіятська вівчарка.
Склала Христина ВЕСЕЛА

J

― За що ви побили цього чоловіка?
― Цей негідник відібрав у мене 10 тисяч доларів.
― Це ж як?
― Не схотів віддати за мене свою дочку…

J

J

J

― Пане депутате, вам не соромно брати хабар ― 5000 гривень?
― Звичайно! Навіть дуже соромно! Але що
робити, якщо він не хотів дати більше.

J

J

J

Лікар хворому:
― Наразі у вас тільки маленька простуда.
Прийдіть за кілька місяців, може з того розвинеться щось серйозне, тоді почнемо лікувати…

J

J

J

― Ваш пес вив усю ніч.
― Це погана прикмета! Хтось покине цей світ.
Цікаво хто?
― Ваш пес, якщо він буде знову вити цієї ночі.
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса

22 листопада — „Запорожець за Дунаєм“
(опера). 18.00.
23 листопада — Вечір одноактних
балетів — „Пахіта“, „Кармен-сюїта“,
„Ніч Вальпургії“. 18.00.
24 листопада — Концертна програма
„Реквієм“. 18.00.
25 листопада — „Наталка Полтавка“
(опера). 12.00, „Корсар“ (балет,
прем’єра). 18.00.
28 листопада — Концертна програма
„Львівська хвиля 20-х років“. 18.00.

23 листопада — „Театр злочину“. 19.00.
24 листопада — „Формула екстази“. 19.00.
25 листопада — „Забави для Фауста“. 19.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
22 листопада — „Сватання на Гончарівці“.
15.00.
23 листопада — „Одруження“. 18.00.
24 листопада — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
27 листопада — „Гамлет у гострому соусі“.
18.00.
28 листопада — „Бояриня“. 18.00.

Камерна сцена
22 листопада — „Гойдалка на двох“. 17.00.
25 листопада — „Вернісаж“. Прем’єра. 18.00.
27 листопада — „Антігона“. 16.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
23 листопада — „Розбите серце“. 19.00.
24, 25 листопада — „Розбите серце“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
22 листопада — „Олівер Твіст“. 15.00.
23 листопада — „Олівер Твіст“. 14.00.
24 листопада — „Троє поросят“. 14.00,
„Коли у світ з’являється людина“.
18.00.
25 листопада — „Дюймовочка“. 12.00,
15.00, „Оскар…“. 18.00.
27 листопада — „Олівер Твіст“. 14.00.
28 листопада — „Олівер Твіст“. 13.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
24 листопада — Концерт з творів
львівського композитора Ізидора
Вимера. 17.00.
25 листопада — Концерт дитячих хорових
колективів Львова. 17.00.

профілактичні заходи

Знати, щоб бути здоровим
У ці дні всі небайдужі до власного здоров’я студенти Львівської політехніки
мають можливість поповнити свої знання про способи профілактики страшних
недуг нашого часу. Як уникнути ВІЛ-СНІДу, вірусного гепатиту, туберкульозу,
цукрового діабету, наркоманії, алкоголізму та инших захворювань розкажуть
спеціялісти з поліклінічного відділення 10 міської лікарні. Тематичні лекції відбуваються до 14 грудня.
А до 30 листопада триває загальнообласна інформаційно-профілактична
акція щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію. Всі охочі можуть
пройти анонімне та безкоштовне тестування не тільки в обласному центрі з
профілактики та боротьби зі СНІДом (Львів, вул. Лисенка, 45), а й у кабінетах „Довіра“ та кабінетах інфекційних захворювань поліклінік за місцем проживання.

оголошення

Потрібна
саме твоя допомога!
Студентське братство Львівської політехніки за підтримки
Мальтійської служби допомоги оголошує акцію до Дня Святого Миколая, яку проводять із
метою подарувати дітям-сиротам Лопатинської школи-інтернату свято.
Потрібна саме Твоя допомога
в підготовці. Всі охочі допомогти зголошуйтеся за адресою:
вул. Глибока, 12.
Електронна адреса:
olenkastorozh@gmail.com
чи тел.: 237-00-01,
моб.: 093 84 18 492.

Як подати експресоголошення
в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо від під
приємств, організацій та приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення
(не більше 25 слів):
• комерційного характеру — 50,00 грн.;
• про загублені документи — 10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
Вартість експрес-оголошення до
50 слів — за подвійним тарифом.
Експрес-оголошення понад 50 слів —
за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від суми
замовлення.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 758-21-33.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

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

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

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

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення

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

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

Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон/факс (0322) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

ч. 35 (2795)
22 – 28 листопада 2012

Щиро вітаємо з Днем народження
проректора з науково-педагогічної
роботи Львівської політехніки

Анатолія Григоровича
ЗАГОРОДНЬОГО.
Бажаємо миру і світлої долі,
запалу енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
щедрости серця, людської поваги.
На довгих стежинах Вашої ниви,
будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Вважати недійсними:
утрачений диплом № 0-992763, виданий
Львівським технікумом радіоелектроніки на
ім’я Костициної Олени Павлівни;
утрачений студентський квиток № 08475966,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Назар Наталії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ковальчук Марини Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Броварник Лілії Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Савчук Іванни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Писаріва Назара Тарасовича;
утрачений студентський квиток № 08402396,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Серга Максима
Романовича;
утрачений студентський квиток № 1002197,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мілантьєва Дениса
Вікторовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Хомина Михайла Євгеновича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Люби Романа Несторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Лапичак Оксани Володимирівни;

О С В І Т Н І Й

Колектив кафедри охорони праці
Інституту енергетики та систем керування Національного університету
„Львівська політехніка“ сердечно вітає
з ювілеєм ― 60-річчям від дня народження доцента
кафедри

Ростислава Арсеновича ЯЦЮКА.
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

утрачений студентський квиток № 067664496,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Савчука Володимира
Руслановича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пилата Андрія Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Костіної Вероніки Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Костіва Івана Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шенгілевича Андрія Ігоровича;
утрачений студентський квиток № 1005107,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Магир Роксолани
Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хомич Зоряни Сергіївни;
утрачену залікову книжку № 09100080, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Смачила Романа
Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Максимюка Юрія Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мельника Петра Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федюк Марії Євгенівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Біловуса Олега Романовича.

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №121081.
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МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

експрес-оголошення

[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]

передплата-2013
Дорогий друже! Передплати тижневик „Аудиторія“ на 2013 рік — і
будеш у курсі найважливіших подій.
Вартість передплати через відділен
ня Укрпошти:
• на 12 міс. — 52,08 грн.; на 6
міс. — 26,04 грн.
Вартість передплати у редакції
(головний корпус, кімн. 103):
• на рік — 30 грн. (для студентів),
40 грн. (для инших категорій читачів).
Передплатний індекс — 35004.
Ректорат Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює глибоке співчуття керівникові прес-служби
університету Ярославу Мельнику з приводу тяжкої втрати — смерти матері
Ольги Олексіївни,
яка пішла із життя після тяжкої хвороби
на 95 році життя.

Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ висловлює щире співчуття керівникові прес-служби Львівської політехніки
Ярославу Мельнику з приводу тяжкої
втрати — смерти матері
Ольги Олексіївни.

Т И Ж Н Е В И К

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

„ АУД И ТО Р І Я “

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

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

