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Команда Інституту геодезії —  
чемпіони  
„Осени Політехніки 2012“ c. 14

Знавці української  
мови змагалися 
на конкурсі Яцика

Великі справи  
і великих особистостей 
час не затирає

Народний ансамбль 
„Вірність“: пів  
століття на сцені
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Що для Вас означає піст?
В українських православних 

і греко-католиків 28 листопа-
да розпочався сорокаденний 
різдвяний піст, який за-
вершиться 6 січня. Його ще 
називають Пилиповим постом 
або „Пилипівкою“, бо почина-
ється після 27 листопада — дня 
пам’яти апостола Пилипа. 
Римо-католики почали постити 
з 2 грудня і він у них триватиме 
до Надвечір’я Різдва, тобто до 
24 грудня.

Раніше постів дотримува-
лися дуже строго. У наш 
час Церква з різних причин 
пом’якшила їх, зокрема, це 
стосується дітей та хворих. 
Вірянам, які можуть постити, 
рекомендовано під час різдвя-
ного посту відмовитися від 
м’яса, вершкового масла, мо-
лока, яєць, сиру, не переїдати. 
Рибу дозволяється їсти лише 
в суботу, неділю та великі 
свята. Та все ж головна мета 
посту — духовне очищен-
ня: в цей час віряни багато 
і часто моляться, приймають 
Святі Тайни. Очистивши себе 
покаянням, молитвою, по-
стом, вони з чистим серцем, 
душею й тілом благоговійно 
зустрічають народження Сина 
Божого.

Різдвяний піст — це чудовий час 
для очищення думок і відсто-
ронення від світських проблем. 
Про це говорять і наші рес-
понденти — студенти Львів-
ської політехніки. Студентське 
життя накладає на них багато 
обов’язків, тому не всі вони го-
тові дотримуватися різдвяного 
посту за всіма його канонами, 
хоча намагатимуться уникати 
в цей час всіляких житейських 
спокус.

Загалом, як свідчать практики, 
дотримання церковних постів 
у широкому розумінні цього 
слова, робить людину світлі-
шою, добрішою, здоровішою, 
допомагає завжди зберігати 
душевний спокій, легше долати 
життєві труднощі. Просвітлений 
розум тоді стає чутливіший до 
голосу Бога і до Його впливу 
в оновленому житті.

Юрій Стахів, студент третього курсу Інституту енергетики та сис-
тем керування Львівської політехніки:

„Для мене піст нічого не означає“
Вважаю, що для людей піст — дуже важлива річ: тоді вони духов
но розвиваються, утримуються від їжі тваринного походження, 
дбають про чистоту духа. Я ж сам ніколи не постив, мої друзі та
кож цього не дотримуються, тож піст для мене нічого не означає. 
Можливо, буду це робити у зрілому віці. Хоча одну річ, думаю, 

всетаки зроблю: кину курити.

Ольга михайлів, студентка третього курсу Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Це, передовсім, — духовне очищення“
Піст для мене — аж ніяк не дієта. Це, передовсім, — духовне 
очищення. Як його прожити, кожна людина вибирає сама. Хтось 
обмежуватиме себе в їжі, ходитиме щонеділі до церкви. Я по
стараюся у цей час стати кращою: не ходитиму на різні вечірки, 
нічого помпезно не святкуватиму. Але строго посту дотримуватися не буду.

Іван Сидорчук, студент п’ятого курсу Інституту екології, при-
родоохоронної діяльности та туризму ім. В’ячеслава Чорновола 
Львівської політехніки:

„Піст допомагає мені тренувати  
силу волі“

До посту кожен ставиться порізному. У православних він стро
гіший, ніж у католиків, не лише в плані харчування, а й духов

ному. Піст допомагає мені тренувати силу волі: в цей час спробую позбутися якихось 
шкідливих звичок, не конфліктувати ні з ким, не вживати поганих слів.

катерина штибель, студентка другого курсу Інституту права 
та психології Львівської політехніки:

„Християнський аскетизм — не боротьба 
супроти тіла, а за нього“

Думаю, що буду дотримуватися посту, бо це важливо для мене, 
для моїх батьків, які навчили мене вірити в Бога. Під час пос
ту відмовлюся від м’ясних страв, не ходитиму на дискотеки, 

гулянки, не слухатиму музики. Скористаюся тим часом, щоб подумати про себе, про 
свої вчинки і помилки, спробую очиститися фізично і духовно, адже християнський 
аскетизм — не боротьба супроти тіла, а за нього.

Міркувала й опитувала Катерина ГРЕЧИН

Юрій Бобак, студент третього курсу Інституту архітектури Львів-
ської політехніки:

„Це час, коли можна змінити  
своє духовне життя“

Вважаю, що піст — невід’ємна частина життя християнина. 
Це час, коли можна змінити своє духовне життя. Під час різд
вяного посту я відмовився від деяких соціяльних мереж і від 
прослуховування улюбленої музики. Хочу очистити свої думки від перенавантаження 
буденщиною і більше наповнитися духовним життям.
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знай наших!

Добра 
мотивація 

для студента

Бакалаври кафедри метро-
логії, стандартизації та 

сертифікації ІКТА Львівської 
політехніки Христина Серкез, 
Наталя Фещук та Ольга Віко-
вич цьогоріч стали стипенді-
ятками відповідно Президен-
та України, Верховної Ради та 
видатних вчених Політехніки.

Дівчата добре вчаться, бе
руть активну участь у громад
ському житті й студентській 
науковій роботі кафедри й ін
ституту, тож відзначені почес
ними стипендіями не вперше. 
Так, Христина вже отримувала 
стипендію видатних учених 
Львівської політехніки, Ната
ля — Вченої ради університету 
і видатних вчених Львівської 
політехніки. В Ольги це перша 
вагома відзнака за навчан
ня. Дівчата давно дружать, 
разом вчаться, беруть участь 
у студентських науковотех
нічних конференціях, разом 
проводять дозвілля. Вони 
вважають, що розкрити себе 
їм допомогли їхні наукові ке
рівники — професори Василь 
Яцук, Володимир Ванько та 
Євген Походило, а ще майже 
родинне ставлення виклада
чів до своїх вихованців, адже 
політика кафедри — відкрити 
в кожному спудеєві його здіб
ності, нахили і творчо розви
вати їх.

Катерина ГРЕЧИН

з головної зали

Традиційне засідання: 
від нагород — до турнікетів

На черговому засіданні Вченої ради 
Політехніки, як завжди, поєднали-

ся святкові моменти і робочі питання. 
Після вручення нагород та відзнак, 
дипломів про наукові ступені і пере-
моги перейшли до майбутніх потреб: 
відповідальний секретар приймальної 
комісії Олег Давидчак ознайомив чле-
нів Вченої ради з Правилами прийому 
студентів у Львівську політехніку на 
2013 рік, а проректор Дмитро Федасюк 
та голова комісії ради з питань інфор-
матизації Маркіян Павликевич допо-
віли про автоматизовану (електронну) 
охоронно-пропускну систему у Львів-
ській політехніці.

Стипендії,  
дипломи, медалі

Від вересня до січня 2013 року 14 сту
дентів університету (по одному від 
кожного інституту) отримуватимуть по 
500 грн. стипендії від АТ „Златобанк“. Ке
рівник Львівської реґіональної дирекції 
банку Юрій Харчук вручив сертифікати 

Оксані Палько (ІАРХ), Мирославі Іванів 
(ІБІД), Богданові Рудніцькому (ІГДГ), 
Ользі Аверковій (ІГСН), Олені Пере
лигіній (ІНЕМ), Олегу Горошкові (ІЕСК), 
Мирославу Євчуку (ІІМТ), Володимиру 
Антоніву (ІКНІ), Анні Хомі (ІКТА), Дени
сові Мединському (ІМФН), Василю Пе

знак пошани

Засновника відомої у науковому світі львівської „школи рефракції“, про-
фесора Львівської політехніки аполлінарія Островського не стало чотири 

роки тому, 2 листопада. а минулого тижня на могилі вченого-геодезиста 
на Личаківському кладовищі освятили надгробний пам’ятник

Пам’яті професора Островського
Ця подія зібрала родичів, друзів, 

колег, студентів — усіх, хто пам’ятає ба
гаторічного завідувача кафедри геодезії 
Політехніки, видатного науковця і пре
красну людину. Професор кафедри фото
грамметрії та геоінформатики Христина 
Бурштинська нагадала, що під час Другої 
світової війни майбутній науковець був 
на фронті, зокрема артилерійським 
розвідником, за що згодом отримав 
низку відзнак. Пригадували його вірші, 
гарний баритоновий спів, привітну по
смішку, якої всім так бракує. Аполлінарія 
Львовича називають „загальновизнаним 
лідером геодезичної освіти і науки“: за 
60 років своєї професійної діяльности 
опублікував понад 200 наукових праць, 
за його монографіями і підручниками 
навчаються студенти, працюють нау
ковці. Перший проректор університету 
Володимир Павлиш згадує:

— Це була неординарна людина, відо
мий учений, знаний не тільки в Україні, 
а й за її межами. Доктор технічних наук, 
заслужений діяч науки й техніки України, 
почесний геодезист України та колиш
нього Радянського Союзу, по суті, все 
своє життя віддав Львівській політехніці: 
майже двадцять років очолював кафедру 
геодезії, підготував десятки кандидатів 
і докторів наук. Аполлінарій Львович 
залишив глибокий слід в історії нашого 
університету. І хоч сьогодні його нема 
серед нас, він назавжди залишиться в на
ших серцях.

Надгробний пам’ятник освятив отець 
Богдан з церкви святих Петра і Павла. 
Пам’ятник на знак пошани і вдячности 
ученому постав коштом Політехніки 
і геодезичної громади. Як зазначив один 

Закінчення на 4 с. →

Закінчення на 5 с. →
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тришаку (ІТРЕ), Анастасії Кудринецькій 
(ІХХТ), Василеві Зелінці (ІНПП), Марії 
Стрілці (ІЕПТ).

Західне реґіональне управління 
Державної прикордонної служби 
України з нагоди Дня працівників 
радіо, телебачення та зв’язку відзна
чило грамотою керівника Західного 
регіонального ННЦ захисту інформації 
Львівської політехніки Валерія Ду
дикевича, доцента кафедри ЗІ Петра 
Гаранюка, інженера І категорії центру 
Олександра Яструбецького, інженера 
ІІ категорії Андрія Кудряшова.

Ректор Юрій Бобало також вручив 
дипломи (та медаль) переможцеві 
VI відкритого конкурсу наукових сту
дентських робіт з актуальних проблем 
пакувальної індустрії студентові ІІМТ 
Ігореві Колодію та його керівникові 
доцентові кафедри ТТ Юрієві Шоловію, 
Почесну грамоту МОНМС доцентові 
кафедри технології нафти і газу Оле
гові Гринишину, а завідувачу кафедри 
напівпровідникової електроніки про
фесору Анатолію Дружиніну — диплом 
та медаль лавреата Державної премії 
в галузі науки і техніки.

Вчена рада затвердила результати 
конкурсу монографій, підручників та 
навчальних посібників у 2012 році. 
У номінації „Найкраща монографія“ 
переміг Олег Карий, „Комплексний 
розвиток міст: теорія та методологія 
стратегічного планування“, 2 міс
це — Марія Комова, „Українська до
кументознавча термінологія: шляхи 
творення та функційні особливості“, 
3 місце — Віктор Яворський та Кос
тянтин Блажівський, „Історія хімічної, 
хімікотехнологічної освіти і науки 
у Львівській політехніці“.

Найкращі підручники минулого 
року відповідно — „Математичне 
моделювання в електроенергетиці“ 
Олександра Кириленка, Михайла Се
геди, Олександра Буткевича, Тетяни 
Мазур, „Маркетинг інновацій“ Наталії 
Чухрай, „Токсикологічна хімія харчових 
продуктів та косметичних засобів“ Ста
ніслава Воронова, Юрія Стецишина, 
Юрія Панченка, Віктора Васильєва.

У номінації „Найкращий навчаль
ний посібник“ переміг колектив авто
рів Олена Федорова, Наталія Заярнюк, 
Романа Петріна, Наталія Стадницька, 
Юлія Ковтун, Ірина Пересадько, Олек

сандра Башура, Володимир Новіков, 
„Технологія та застосування лікуваль
нокосметичних засобів“, 2 місце — 
Володимир Малащенко, Володимир 
Янків, Володимир Павлище (світлої 
пам’яти), навчальний комплекс „Де
талі машин. Збірник завдань та при
кладів розрахунків“, „Деталі машин. 
Курсове проєктування“, „Муфти при
водів. Конструкції та приклади роз
рахунків“, 3 місце — Дмитро Заячук, 
„Нанотехнології і нано структури“.

Політехніку  
охоронятимуть 

комп’ютери
Ідея впровадження автоматизо

ваної охоронноперепускної системи 
викликає у політехніків неодноз
начні оцінки (наприклад, у багатьох 
виникли сумніви щодо пропускної 
спроможности двох турнікетів у кор
пусі перед початком занять; щодо 
відповідности системи правилам 
пожежної безпеки тощо). Як сказав 
після виступу доповідачів також Юрій 
Ярославович, „наразі є набагато біль
ше питань, ніж відповідей“, відтак 
поспішати ніхто не збирається, „цю 
систему ми будемо впроваджувати 
розумно, без зайвого ажіотажу. Це 
питання не одного — двох років. Ми 
не приступимо до впровадження, 
доки не буде сформовано технічного 
завдання“.

Однак така потреба назріла вже 
давно, вважає Дмитро Федасюк, по
заяк „в університеті функціонує і ще 
закуповується дороге обладнання 

(комп’ютерна техніка, електронні про
єктори, мережеве комутаційне облад
нання, дорогі прилади, інформаційне 
забезпечення тощо)“.

Вже найближчим часом планують 
упроваджувати систему у 19 (вул. Кня
зя Романа) та 28 (НТБ) корпусах, позаяк 
території цих корпусів не загороджені 
(як і ще кількох инших), що створює 
додаткові ризики.

Зокрема, система передбачає 
вста новлення турнікетів, ідентифі
кацію працівників і студентів з вико
ристанням пластикових посвідчень та 
студентських квитків (вже створюєть
ся база даних). Всі контролери (пункти 
пропуску, пункти видачі ключів у вах
терів) будуть об’єднані між собою 
й утворюватимуть мережу. На думку 
ініціяторів, система, зокрема, дасть 
можливість проаналізувати та оптимі
зувати доступ до авдиторного фонду, 
инших приміщень та їх використання.

Відтак, на засіданні Вченої ради 
ухвалили створити відповідну робочу 
групу, яка повинна розробити техніч
не завдання з виділенням етапів та 
календарних планів впровадження 
системи. До її складу увійдуть комісія 
Вченої ради з питань інформатизації, 
плановофінансовий відділ, до реалі
зації проєкту планують залучити фахів
ців і студентів обидвох комп’ютерних 
інститутів, ІТРЕ. Своє бажання взяти 
участь у роботі робочої групи ви
словили також представники Колегії 
та профкому студентів і аспірантів 
університету.

Тетяна ПАСОВИЧ

з головної зали

Традиційне засідання:  
від нагород — до турнікетів
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→ Закінчення. Початок на 3 с.
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із вихованців професора Островського 
директор ІГДГ Корнилій Третяк, на ого
лошений торік з ініціятиви ректора Юрія 
Бобала конкурс подали понад півсотні 
проєктів пам’ятника. Науковими керів
никами проєктів були доценти кафедри 
дизайну та основ архітектури Політех
ніки Христина Бойко, Оксана Білінська 
і Тетяна Клименюк. Конкурсна комісія, 
яку очолювали проректор Богдан Мор
кляник і директор ІАРХ Богдан Черкес, 
відібрала три найкращі роботи, а пере

міг проєкт студентки шостого курсу ІАРХ 
Анни Конської.

Своїми спогадами про колегу по
ділився й голова методичної комісії 
МОНМС напряму „Геодезія, картогра
фія і землеустрій“, декан факультету 
геоінформаційних систем і управління 
територіями Київського національного 
університету будівництва і архітектури 
Степан Войтенко. Зі словами вдячности 
до присутніх звернулася донька вчено
го Світлана Клим.

Ірина ШУТКА

знак пошани

Пам’яті професора Островського
→ Закінчення. Початок на 3 с.

освіта за кордоном

На науку до Франції
Минулого тижня політехнікам роз-

повіли про можливості навчання 
і наукових досліджень у Франції.

Представники „Альянс Франсез“ 
і б’юра Campus France Україна, а також 
координатор співпраці між „Альянс 
Франсез“і Львівською політехнікою 
Наталія Гоц ознайомили студентів, ас
пірантів і науковців з особливостями 
французької освіти й науки, стипенді
яльними і дослідницькими програмами 
уряду Франції.

Нині Посольство Франції в Україні 
пропонує стипендії на навчання в ма
ґістратурі, в аспірантурі (під подвійним 
українськофранцузьким науковим 
керівництвом), а також — увага, фахівці
інженери — програма „n + i“, маґістер
ська програма COPERNIC (для еконо
містів також); стипендії для наукового 

стажування, написання кандидатської 
дисертації.

Ольга Сурмак із Campus France у 
Львові розповіла про те, що, як і коли 
треба зробити, щоб поїхати в цю захід
ноевропейську країну. Щодо фінансу
вання, є два варіянти: або оплачуєш 
навчання самостійно, або шукаєш сти
пендійну програму. Вибрати її, як і виш, 
допоможе сайт campusfrance.org. Щоб 
навчатися у Франції, потрібні добрі 
фахові знання, ґрунтовний науковий 
проєкт, знання французької. Щоправда, 
серед пропонованих програм, крім 
франко, є й англомовні. Про можливос
ті вивчення французької й особливості 
іспиту DELF DALF поінформувала дирек
тор мовних курсів „Альянс Франсез“ 
у Львові Наталія МиколаєвичДжуман.

Ірина ШУТКА
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кабінет міністрів україни 3 груд-
ня схвалив законопроєкт про 
вищу освіту, розроблений робо-
чою групою під керівництвом 
ректора київської політехніки 
михайла Згуровського. Про це 
розповів виконувач обов’язків 
віце-прем’єр-міністра Сергій 
Тігіпко. Він додав, що законо-
проєкт схвалений з умовою 
доопрацювання його з Міністер-
ством фінансів, Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту, 
а також із Міністерством внут-
рішніх справ.

учора в 4 корпусі Львівської 
політехніки відбулась пре-
зентація програми erasmus 
Mundus eWent (програма 
мобільности у сфері вищої 
освіти). Студенти, аспіранти та 
викладачі, які хотіли би навча-
тися чи стажуватися в одно-
му з 7 европейських вишів, 
можуть заповнити аплікаційну 
форму он-лайн і заванта-
жити необхідні документи 
до 31 грудня на веб-сторінці 
http://ewent.meil.pw.edu.pl/. 
Координатор програми від 
Львівської політехніки — заві-
дувач кафедри САПР професор 
Михайло Лобур.

Нью-йоркське видання 1967 року 
„Історії україни“ михайла 
Грушевського можна читати 
онлайн. Відскановану й оциф-
ровану (разом із усіма ілю-
страціями) „Історію“ першого 
президента України розміщено 
на сайті бібліотеки української 
діяспори http://ukrbiblioteka.org.

українська система освіти не 
потрапила у двадцятку найкра-
щих. Рейтинг 20-ти найуспіш-
ніших освітніх систем світу 
очолили Фінляндія, Південна 
Корея і Гонконг. Рейтинг склала 
британська компанія Pearson 
на замовлення аналітичного 
відділу журналу Economist, його 
опубліковано в газеті Times. 
За словами одного з укладачів 
рейтингу сера Майкла Барбера, 
найуспішнішими виявилися ті 
країни, де статус вчителя висо-
кий та існує розвинена освітня 
культура.

За матеріялами інформаґенцій
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рідна мова

В своїй хаті своя правда і сила, і воля!

У Львівській політехніці 28 – 29 лис-
топада відбувся університетський 

етап XIII Міжнародного конкурсу 
з української мови ім. Петра Яцика, 
в якому взяло участь майже 100 сту-
дентів (30 майбутніх філологів та 
близько 70 нефілологів).

Конкурс проходив у два етапи, в які 
входили письмова й усна компоненти. 
У перший день студенти розв’язували 
тестові завдання й писали творимі
ніятюри на окремі фраґменти віршів 
Тараса Шевченка. Як відзначив за
відувач кафедри української мови 
Геннадій Вознюк, всі письмові роботи 
засвідчили добрий рівень знань та 
мовленнєвих навичок студентів.

До усної компоненти, яка проходи
ла під гаслом „В своїй хаті своя правда 
і сила, і воля!“, журі допустило по шість 

філологів і нефілологів. Перемогу се
ред філологів здобула студентка ІКНІ 
Марта Василів (ФЛ24), серед нефіло
логів — Тетяна Стадник, студентка ІНЕМ 
(ФК31). В суботу, 1 грудня, дівчата 
спробували свої сили в цьому конкурсі 
вже на обласному рівні. Вони вважа

ють, що конкурс дуже важливий для 
популяризації української мови. А та
кож — хороший шанс ще раз переві
рити свої здібності, знання української 
мови, самоутвердитися, щоб згодом 
з гордістю сказати: так, я українка!

Дуже задоволена цьогорічними 
учасниками конкурсу й голова журі, 
депутат Верховної Ради України, до
цент кафедри української мови Ірина 
Фаріон.

— Зустріч із цими студентами — це 
форма причастя, заглиблення в мову, 
в її утвердження, — говорить Ірина 
Дмитрівна. — Вони — фундамент буття 
мови. Без цієї низової ланки не буде 
вершин українського державотворен
ня. Ця молодь вчить нас рухатися по 
вертикалі і ніколи не зупинятися на 
досягнутому.

Катерина ГРЕЧИН

з життя профспілки

Роботу проаналізували, завдання визначили

Члени профкому працівників Львівської політехніки зібралися 28 лис-
топада на свої проміжні звітні збори, щоб заслухати звітну доповідь за 

2010 – 2012 роки голови профкому Володимира Гайдука та звіт ревізійної ко-
місії за цей же період, проаналізувати зроблене і визначити найнагальніші 
завдання, скеровані на якнайповніше виконання ухвали минулої конференції.

Звітуючи перед членами профспіл
ки, Володимир Гайдук відзначив, що 
в питаннях нормотворчої діяльности 
університету, на жаль, профспілка 
втратила законодавчу ініціятиву, 
зрештою, як і в загальнодержавному 
масштабі, бо майже не бере участи 
у розробці нормативних документів. 
Однак у полі її діяльности і далі за
лишається контроль за дотриманням 
законодавства, а тут зроблено чимало. 
Над цим працюють загалом комісії 
з виробничих і правових питань та 
умов і охорони праці, які очолюють від
повідно заступник голови профкому 
доцент кафедри ЕПМ Михайло Олій
ник та ветеран профспілки Михайло 
Лазорик.

Загалом, у звітному періоді добре 
працювали всі комісії профспілкового 
комітету, політехніки вчасно отриму
вали інформацію про наявність сана
торнокурортних путівок та инші мож
ливості лікування й оздоровлення. 
На це профспілковий комітет щороку 
виділяє певні кошти зі свого б’юджету. 
Крім цього, конкретну суму виділяють 

на матеріяльну допомогу членам 
профспілки та на инші потреби. Так, до 
прикладу, для табору відпочинку „По
літехнік4“ у селі Зозулі на Золочівщині 
профком виділив понад 163 тисячі гри
вень. 40 тисяч гривень виділено також 
на облаштування системи подачі гаря
чої води у „Політехніку3“. Працівники 
мали можливість за кошти профспілки 
ходити на концерти класичної музики 
у Львівській обласній філармонії, від
відувати різні благодійні концерти, 
побувати на виставах заньківчан та ин
ших театрів, які гастролювали у Львові.

Профспілковий комітет тісно спів
пра цює з адміністрацією, тому супе
реч ливих питань з дотримання за
конодавства про оплату праці не 
було. Тривалий час профком тримає 
на контролі питання стосовно змен
шення кількости строкових договорів, 
особливо з навчальнодопоміжним 
персоналом та працівниками робіт
ничих професій. Воно є на контролі 
і в обласній раді галузевої профспілки, 
хоча й донині не має позитивного ви
рішення. Реагував профком і на різні 

скарги політехніків. Багато з них вда
лося вирішити позитивно.

Члени профспілки, які взяли участь 
в обговоренні звітної доповіді і звіту 
ревізійної комісії, наголошуючи на 
позитивному в роботі комітету проф
спілки, загалом визнали її роботу на 
„задовільно“.

В роботі конференції взяли участь 
і виступили ректор Львівської по
літехніки професор Юрій Бобало та 
заступник голови Львівської обласної 
профспілкової організації працівників 
освіти Галина Долішня. Вони, а також 
Володимир Гайдук дали вичерпну 
відповідь на запитання, які хвилюють 
політехніків.

Профспілковий комітет зобов’язано 
й надалі працювати над виконанням 
ухвал ХХХIХ звітновиборної конферен
ції, активізувати роботу щодо залучен
ня нових членів профспілки, зокрема, 
з числа працівників Інституту права 
та психології й Інституту екології, при
родоохоронної діяльности та туризму 
ім. В. Чорновола, сприяти формуванню 
кооперативу з будівництва житлового 
будинку для працівників університету 
та взяти участь у розробленні Статуту 
новоствореного житлового кооперати
ву й формуванні його правління.

Катерина ГРЕЧИН
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кафедра

В екології важливий контроль

Кафедра екологічної без-
пеки та аудиту Інституту 

екології, природоохоронної 
діяльности та туризму іме-
ни В’ячеслава Чорновола 
ще дуже молода. Але вона 
об’єднала науковців-еколо-
гів, які давно працюють над 
цікавими дослідженнями, 
вже отримала ліцензію на-
вчати маґістрів, співпра-
цює з багатьма науковими 
колективами й організаці-
ями, намагається втілюва-
ти на практиці свої дослід-
ницькі напрацювання.

— За перший рік свого 
існування ми підготували 
документацію і подали на 
ліцензування дві маґістерські 
спеціяльності. 18 липня цього 
року отримали офіційний 
дозвіл готувати маґістрів 
за освітньокваліфікацій
ним рівнем „Екологічний 
контроль та аудит“. Подіб
них фахівців готують тільки 
Національний університет 
харчових технологій (м. Київ) 
та Одеський державний еко
логічний університет. Наші 
випускники можуть працю
вати експертами з екології, 
консультантами в галузі ін
женерної справи, екологами, 
провадити наукову роботу. 
На всіх етапах становлення 
кафедри я відчував щиру 
підтримку керівництва інсти
туту й університету, зокрема, 
директора ІЕПТ професора 
Олександра Мороза, першо
го проректора професора 
Володимира Павлиша та 
ректора професора Юрія Бо
бала, — розповідає в. о. заві
ду вача кафедри екологічної 
безпеки та аудиту професор 
Володимир Погребенник.

Наразі вчені кафедри 
виконують чотири науко
водослідні проєкти. Вони 
стосуються оптимізації еко
логічного стану територій 
внаслідок забруднення до
вкілля важкими металами 
(асистент Алла Войціховська); 
розроблення нових методів 
і систем онлайнекомоніто
рингу, які дають змогу опера

тивно фіксувати зміну пара
метрів водного середовища, 
здійснювати автоматичний 
і керований пробовідбір 
(ст. викл. Андрій Пашук); по
шуку методів та засобів під
вищення екологічної безпеки 
цукрового виробництва (до
цент Роксоляна Чаповська); 
створення методів та систем 
захисту інформації (асистент 
Роман Політило). До потреб 
науковців навчальнонаукова 
лабораторія з енергодис
персійним рентґенофлуо-
ресцентним аналізатором 
„EXPERT-3L“.

— Аналізатор призна
чено для оперативного ви
мірювання масової част
ки елементів із атомними 
номерами від натрію до 
урану в монолітних зразках 
металевих сплавів. Резуль
тати одразу з’являються на 
екрані під’єднаного до при
ладу комп’ютера. У межах 
однієї із кафедральних тем 
ми визначаємо вміст важких 
металів у цукрі та відходах 
цукрового виробництва, про
стежуємо весь процес від 
вирощування цукрового бу
ряка до виробництва готової 
продукції. Нашою лаборато
рією користуються науковці 
різних кафедр та інститутів 
Політехніки. Як тільки лабо

раторія пройде акредитацію, 
кафед ра зможе проводити 
замовні дослідження на 
вміст хімічних елементів 
у твердих речовинах. Стар
ший викладач Андрій Пашук 
працює над вдосконаленням 
методів визначення вмісту 
хімічних елементів у ріди
нах за допомогою наявного 
лабораторного обладнан
ня, — зазначає професор 
Володимир Погребенник.

— З якими науковими і ви-
робничими колективами 
співпрацюєте?
— Маємо плідну співпрацю 
з цілою низкою українських 
вишів, багатьма кафедрами 
нашого університету, інсти
тутами НАНУ, польським Ін
ститутом біотехнології сіль
ськогосподарської і харчової 
промисловости, з багатьма 
українськими цукровими 
заводами тощо. Минулоріч 
у березні ми провели пер
ший міжнародний науковий 
семінар у межах українсько
польської співпраці за те
мою „Екологічні проблеми 
цукрового виробництва“. 
Під кінець березня 2013 року 
спільно з Чорноморським 
державним університетом 
імени Петра Могили та Чер
нівецьким факультетом НТУ 

„Харківський політехнічний 
інститут“ запланували про
вести у Миколаєві конфе
ренцію „Стан та перспективи 
розвитку заповідної справи та 
екологічного туризму в Укра
їні“. Разом із Вінницьким НТУ 
та Тернопільським НТУ 
ім. І. Пулюя підготували спіль
ний проєкт, який передбачає 
створення методів і вимірю
вальних засобів контролю 
параметрів забруднення вод
ного середовища.

— Вас  вважають  фа-
хівцем  із  визначення 
характеристик води. Роз-
кажіть коротко про свою 
участь  у  Х Міжнародно-
му водному форумі „AQUA 
UKRAINE – 2012“.
— Справді, мене признача
ють опонентом до багатьох 
наукових робіт. У своїх науко
вих працях пропоную один із 
інтегральних параметрів вод
ного середовища — „загаль
ну концентрацію домішок 
у воді“, який дає змогу ви
значати рівень неорганічних 
та органічних забруднень. 
На практиці це можна ви
користати при оперативно
му контролі рівня росту за
бруднень у річках та инших 
водой мах. Знаково, що ди
ректор Українського інститу
ту екології людини професор 
Михайло Курик, з яким ми 
зустрілися на водному фору
мі, що відбувся 6 – 9 листопа
да, також дійшов до подібної 
думки, але він пропонує ви
значати тільки мінералізацію 
води (неорґанічні забруднен
ня). Українські стандарти не 
передбачають вимірювання 
питомої електропровідности, 
структури, енергетики води 
тощо, а це важливі показни
ки. У світі з’являється дедалі 
більше наукових відкриттів, 
що стосуються води. Праці 
Масару Емото про пам’ять 
води — це, на мою думку, 
крок у майбутнє, в якому, 
навіть допускаю, реальними 
стануть „водні комп’ютери“.

Анна ГЕРИЧ
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близьке і далеке

шестикурсник ІтРЕ Ганнам шаді Жамал — палестинець, який народився в Лівані, навчається в україні, планує 
працювати в ОаЕ. Побувати в рідній Палестині — наразі лише його мрія. можливо, крок до неї — важлива 

минулотижнева подія: 29 листопада Палестина отримала статус держави-спостерігача в ООН, що дає право 
брати участь у важливих обговореннях організації, активніше долучатися до роботи в її структурах

Освіта як інвестиція в майбутнє
Палестинець із Лівану
— Я народився і більшу частину 

життя прожив у Лівані. Але моє коріння 
в Палестині. Мої батьки — палестин
ські біженці: у 1948 році через війну 
з Ізраїлем палестинці змушені були 
тікати у сусідні країни — Сирію, Єгипет, 
Йорданію. Мої батьки жили на півночі 
Палестини, тому виїхали до Лівану. За
галом маю родичів у різних державах.

— Ви навчалися в Лівані — країні, 
де мирно співіснують різні релігій-
ні конфесії та світогляди. Яка там 
освітня система?
— У школі 12 класів, у 9му і 12му є дер
жавний іспит. Навчання відбувається 
не тільки арабською, а й англійською 
і французькою. Для палестинських бі
женців ООН створила спеціяльні шко
ли, де навчають англійською. Я вчився 
арабською, а деякі предмети (мате
матика, фізика, хімія) були англомов
ні. Вища освіта трохи відрізняється від 
української — є акцент на кредитах: ти 
вільно обираєш предмети, ходиш на 
заняття, коли зручно, і потім складаєш. 
А український варіянт більше нагадує 
нашу школу, де мусиш відвідувати 
пари за розкладом.

— У Лівані є потужні університети 
з добрими традиціями. Чому виріши-
ли здобути вищу освіту в Україні?
— Поперше, я закінчив школу 
у 2006 році, коли розгорілася війна між 
Ліваном та Ізраїлем. Все відбувалося 
на півдні Лівану, де живе моя родина, 
я бачив, як падали ракети, — все це 
дуже страшно. Було зруйновано майже 
половину країни. Крім цього, у Лівані 
навчання дуже дороге. Тому за пора
дою мого дядька, який живе в Україні, 
я вирішив навчатися тут. Після приїзду 
спочатку був підготовчий факультет 
в ЛНУ ім. І. Франка. Я ще в Лівані вчив 
український алфавіт, але з мовою було 
важко, бо вона дуже відрізняється від 
арабської. Та з нами, іноземцями, 
працювали висококваліфіковані ви
кладачі — і за сім місяців ми вже го
ворили українською. Коли я вступив 
у Політехніку, жив у гуртожитку з укра
їнцями, і постійне спілкування з ними 
допомогло поліпшити знання мови. 

Телекомунікації обрав, бо, поперше, 
це дуже цікаво для мене, подруге, 
сподіваюся знайти нормальну роботу. 
12 грудня захищаю маґістерську робо
ту, яка стосується мультимедійних сер
вісів четвертого покоління.

Різні люди, різні місця
— Отримаєте диплом — поверне-
тесь у Ліван?
— Там є запит на фахівців у галузі теле
комунікацій, але працевлаштуватися 
порівняно з ліванцями складно, адже 
палестинці — не просто іноземці, а бі
женці. Тому, якщо вдасться, я хотів би по
їхати в Об’єднані Арабські Емірати, в Ду
баї. Там теж живуть мої родичі, є трохи 
ліпші професійні можливості, можна 
спокійно, без війн, жити і працювати.

— Чим запам’ятається Україна? Як 
загалом Вам тут живеться?
— За шість років я знайшов багато 
друзів. Це і українці, й іноземці з різ
них кутків світу. Тепер більше знаю 
про инші культури і народи. Я зустрів 
тут більше приємних, ніж неприємних 
людей. Був у Києві, Донецьку, Криму, 
але Львів мені подобається найбіль
ше, вже став рідним для мене… Важко 
буде покидати Україну.

Мрія про повернення
— Нестача  води,  продовольства, 
медикаментів — звичні для палес-
тинців проблеми…

— Території, які належать палестин
цям, — Сектор Гази і Західний берег — 
по суті заблоковані, люди живуть, як 
у тюрмі. Вирішення проблем із водою, 
медициною залежить від позиції Ізраї
лю: він може дозволити або не дозво
лити постачання гуманітарної допомо
ги. Як відомо, щойно два тижні тому 
закінчилася чергова війна. За тиж
день у Секторі Гази померло близько 
200 людей, багато поранено. Світ не 
звертає на це уваги: про Палестину 
мало хто знає правду, нас у всьому 
вважають винними…

Сьогодні палестинці попри все 
стараються дати своїм дітям освіту. 
Свого часу вони втратили всі джерела 
заробітку грошей, як сільське госпо
дарство, торгівля, промисловість, тому 
освіта стала для нас нагальною потре
бою, найважливішим аспектом життя 
і майбутнього Палестини. Нині серед 
палестинців чи не найвищий відсоток 
освічених людей в арабському світі. 
Инша справа, що це непомітно, адже 
вони розсіяні по всьому світі: Европа, 
Америка, Близький Схід.

— Які проблеми доводиться долати 
біженцям?
— Їм досить складно, бо вони не є по
вноцінні громадяни тих країн, у яких 
живуть. Тому виникає багато проблем, 
наприклад, із житлом: у Лівані є спе
ціяльні райони для біженців, і умови 
життя там не такі, як у столиці Бейруті 
чи тому ж Сидоні, де живе моя сім’я. 
Бувають труднощі з навчанням, робо
тою (біженці не можуть працювати, 
наприклад, інженерами чи лікарями) 
або отриманням візи для поїздки за 
кордон. Все це пов’язано з тим, що 
Палестинська держава офіційно ще 
не ствердилась.

Я живу в Лівані, ніколи не був у Па
лестині, але де б не знаходився, по
чуваю себе палестинцем. Я хотів, хочу 
і завжди хотітиму жити в Палестині. 
Парадоксально, але я як палестинець 
навіть не можу поїхати туди… Чимало 
з нас народились у чужих країнах, але 
ми завжди пам’ятаємо, хто ми, мріємо 
про свою країну і свободу. Так, як мріяли 
про це українці, і як мріє кожен народ.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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пошуки дому

Завершення другої світової війни у Львові називають по-різному: окупація або визволення, продовження 
занепаду або початок відбудови об’єктів промисловости, щоденне клопітне життя. Як мешканці повоєнного 

Львова, зокрема Підзамча, з якого якраз розпочали ешелонами відправляти людей на Сибір, сприймали те, 
що опинилися в місті радянської держави, спробували з’ясувати наукові працівники Центру міської історії 
Центрально-Східної Европи у співпраці з музеєм „територія терору“ в межах проєкту „Пошуки дому“. Про 
„одомашнення“ міського простору Підзамча докладніше розповів співробітник Центру, координатор проєкту, 
доктор філософії Люблінського університету імени марії кюрі-Склодовської андрій Бондаренко

Підзамче: „точка неповернення“
— Дослідження, до яко

го долучився Центр евро
пейських досліджень (Шве
ція) та низка европейських 
суспільних інституцій, про
водиться в межах програми 
„Історична майстерня Евро
пи“, що фінансується німець
ким Федеральним фондом 
„Пам’ять, відповідальність, 
майбутнє“. Німців цікавить 
колективна пам’ять повоєн
ної Европи й України зокре
ма. Підзам че 1944 – 1960 ро
ків обрали тому, що в часі 
війни тут відбулися події 
Голокосту, які спричинили 
розірваність між старими 
та новими мешканцями. 
Згодом звідси депортували 
поляків і почали будівництво 
зразкового радянського 
індустріяльного району. 
Питання віднайдення дому 
для підзамчанукраїнців по
своєму особливе.

— Відколи триває  дослі-
дження? Яку собі ставите 
мету?
— Працюємо вже понад пів 
року. Багато драматичних 
сторінок минулого існують 
тільки завдяки пам’яті лю
дей. „Усні історії“ від очевид
ців подій тих років — один 
із методів, які використали 
дослідники. Вивчаємо цей 
період також за архівними 
матеріялами, відтворюємо 

ключові моменти „радяні
зації“ Львова на основі ана
лізу тогочасних путівників, 
кінохронік, пропаґандист
ських брошур. На жаль, не 
знайшлося людей, які б на 
момент завершення Дру
гої світової війни були вже 
дорослі. Ті 25 осіб, з якими 
вдалося поспілкуватися, 
у 1944 – 1960 роках були ді
тьми. Тож їхні розповіді про 
події і батьків звучать не тіль
ки полюдськи суб’єктивно, 
а й часто у формі ностальгії 
за дитинством. Нас цікави
ли корінні львів’яни і ті, кого 
сюди занесла війна. Вийшло 
так, що більшість опита
них — українці, корінні під
замчани. Намагаючись уник
нути політизації історичного 
досвіду, зосередилися на 
темі обживання, „одомаш
нення“ міського простору. 

Адже незалежно від того, 
як про певний історичний 
період нам тлумачать те
пер, тогочасні львів’яни 
переймалися насамперед 
конкретними повсякденни
ми питаннями — як знайти 
і облаштувати житло, як пе
ретворити його на дім.

— Що цікавого Вам вдало-
ся з’ясувати?
— У часі війни населення 
Львова зменшилося майже 
на половину, в 1944 – 46 ро
ках багато поляків депор
тували. Ми виявили, що 
відбулися вимушені мі
ґрації й всередині Львова. 
На вулиці Замарстинів
ській було майже 300 дво
чотириповерхових будинків, 
майже 30 % їхніх мешканців 
становили євреї. Під час 
формування ґетто у 1941 році 
більше 20 тисяч українців 
Підзамча просто виселили 
з помешкань, щоб заселити 
туди близько 150 тисяч єв
реїв. До 1943 року табір, як 
і більшість його мешканців, 
ліквідували. Проте за той 
час сотні львів’ян опинили
ся на вулиці, деяких пере
селяли в колишні єврейські 
квартири в инших районах 
міста, повернутися додому 
вони не змогли. Аналізуючи 
архівні матеріяли, розумієш, 
що перебратися до Львова 

одразу після війни було не
легко. Для цього видавали 
мало дозволів. Тому період 
1944 – 1960 років тутешні 
старожили суб’єктивно вва
жають останніми роками 
існування старого „нерадян
ського“ Підзамча. Кажуть, 
попри випробування війною, 
у 40 – 50 роках зберігався 
лад у під’їздах і на вулицях, 
існувала давня батярська, 
але доброзичлива атмос
фера, яка згодом змінилася 
бандитською. Тобто під час 
війни Львів не змінився для 
них так кардинально, як зда
ється нам з відстані часу.

Різка зміна населення 
на Підзамчу відбулася після 
1960 року. Сюди перевозили 
з инших республік Союзу цілі 
фабрики з робітниками, ак
тивно будували нові підпри
ємства. Частина робітників 
прибули з близьких сіл.

— На якій стадії реалізації 
проєкт і як висвітлювати-
мете його результати?
— Наші співробітники ще 
працюють з архівними до
кументами, кінохроніками. 
Вони не суперечать спога
дам людей, а доповнюють 
їх. Результати дослідження 
будуть презентовані на пу
блічних семінарах, у науко
вих статтях та у формі тема
тичної виставки, яку 7 грудня 
презентуємо у Центрі місь
кої історії. Вона буде ман
дрівною: спочатку світлини, 
спогади опитаних, старі фото 
району й деякі инші матері
яли можна буде оглянути на 
території станції Підзамче 
(вул. Огіркова, 2). Згодом 
перемістимося на площу 
Старий Ринок, проспект Сво
боди, площу Ринок.

Анна ГЕРИЧ
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замість квітів на могилу

З когорти лицарів
(пам’яті Ірини Калинець)

Важко уявити громадсько-політич-
не життя Львова останніх десяти-

літь без Ірини Калинець, без її вну-
трішньої сили, блискучого розуму. 
Ми добре знали про її дисидентську 
діяльність у 60-х — початку 70-х ро-
ків, про її відвагу й незламність у від-
стоюванні політичних прав українців, 
про самопожертву в ім’я незалежної 
України.

Не раз запрошували її до Політех
ніки. Коли виходила до виступу — ви
сока, струнка. гордої постави — зал 
наче завмирав: стільки в ній було 
величного, достойного і шляхетного. 
Ірина Калинець виробила свій власний 
публіцистичний стиль виступів: дуже 
конкретний, змістовний, без над
мірного пафосу і деталізації. Словом 
володіла бездоганно і власне тому не 
вживала слівпокручів.

Народилася Ірина Калинець (діво
че — Стасів) 6 грудня 1940 р. у Львові 
в патріотичній працьовитій українській 
родині. Навчалася у Львівській серед
ній школі № 87, після закінчення якої 
працювала два роки на виробництві. 
Боротьбу з ворогом бачила на власні 
очі: дехто з родичів був пов’язаний 
з ОУН, а в школі щезали друзі — їх 
разом із батьками вивозили в далекі 
Сибіри.

Роки навчання на слов’янському 
відділі філологічного факультету Фран
кового університету припали на час 

хрущовської відлиги. Студенти гаряче 
дискутували, читали поезію, вивчали 
історію України за забороненими 
книжками. Тоді зпід її пера народи
лися перші вірші.

Як викладач української мови та 
літератури (працювала на підготов
чому відділенні Львівського політех
нічного інституту) гостро відчувала 
напрям компартії на створення „єді
ной общності“, що супроводжувалося 
організованою асиміляцією, насту
пом на мову, зведенням української 
культури до найпримітивніших форм. 
За участь у дисидентському русі 
Ірину Калинець звільнили з роботи.

Дуже чесна, смілива, безкомпро
місна, у липні 1971 р. Ірина підписала 
протест проти арешту Валентина 
Мороза; брала участь у підготовці 
матеріялів до нелегального журна
лу „Український вісник“, який ви

давав В’ячеслав 
Чорновіл; у грудні 
разом з однодум
цями створюва
ла громадський 
комітет на захист 
диси дентки Ніни 
Строкато ї Кара
в а н с ь к о ї ,  я к и й 
став першою пра
возахисною орга
нізацією в Укра їні. 
12 січня 1972 р. її 
заарештували „за 
антирадянську агі
тацію і пропаган
ду“ і засудили до 
6 років ув’язнення 
в таборах суворо
го режиму та на 
3 роки заслання. 
Через пів року та

кий самий вирок отримав її чоло
вік — уже знаний поет Ігор Калинець. 
Залишилася без батьків дев’ятирічна 
донька Дзвенислава. Коли вони по
вернулися до Львова, дівчинка вже 
закінчувала школу.

Ув’язнення відбувала в таборі у 
Мордовії разом із Стефанією Шабату
рою, Надією Світличною та иншими. 
Навіть за колючими дротами вони 
брали участь в акціях спротиву (в про
тесті проти заборони святкування 
Великодня, підписали листа на під
тримку Андрія Сахарова, зверталися 
до Комітету прав людини ООН зі 
скаргою на табірні умови; Ірина голо
дувала на знак протесту проти відмови 
побачень з рідними). Не переставала 
творити вірші.

Після звільнення в 1981 р. — знову 
митарства, боротьба за прописку, але 
друга половина 80х — це її час, її сти
хія. Ірина Калинець виступає з лекція
ми, створює культурологічний журнал 
„Євшанзілля“, обкладинку до якого 
опрацювала С. Шабатура, бере участь 
у створенні Товариства Лева, Товарис
тва української мови, Народного Руху 
України, „Меморіалу“, у відродженні 
УГКЦ, з її ініціятиви створено Марій
ське товариство.

У травні 1990 р. Ірина Калинець 
стала начальником Львівського об
ласного управління освіти, рішуче 
виступила за українізацію шкільної 
освіти, відкриття нових гімназій, ліцею 
ім. Героїв Крут. У цьому ж році її обира
ють депутатом Верховної Ради України 
першого демократичного скликання, 
яка проголосила незалежність Укра
їни. І тут Ірина Онуфріївна робила 
все можливе, щоб незалежність була 
справжня, а не декоративна.

На жаль, поетична та наукова 
творчість Ірини Калинець менше зна
на серед загалу, ніж її диси дент ська 
та громадськополітична діяльність. 
А вона є вельми цікава і свідчить про 
глибокий аналітичний хист авторки.

Для увічнення пам’яти письмен
ниці стараннями Ігора Калинця зараз 
видається восьмитомник її творів 
(вийшло вже 5 томів). У першому 
томі — поезія „Шлюб із полином“. 
Це — інтелектуальні вірші, вони вима
гають знання історії, культури, звичаїв 
народу. У них відбилася епоха підне
вільного стану України.

[•] 9 січня 1972 року. Різдво в домі Садовських у Львові. 
Стоять — Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена антонів, 
Ірина калинець, марія й Ганна Садовські, михайло 
Горинь; сидять — Стефанія шабатура, вбрана циганом, 
мар’ян Гатало, Олександр кузьменко
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наш календар

6 грудня — День Збройних сил України. 
7 грудня — День місцевого самовря
дування. 
10 грудня  — Міжнародний день прав 
людини. 
12 грудня — День Сухопутних військ 
України. 

Пам’ятні дати
6.12.1778 — народився Жозеф Луї Гей
Люссак, французький математик і хімік.
6.12.1892 — народився Микола Куліш, 
видатний український письменник
драматург.
6.12.1991 — початок створення Зброй
них сил незалежної України. 
6.12.1903 — народився Микола Колес
са, відомий український композитор, 
дириґент, засновник львівської дири
ґентської школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вербиць
кий, український композитор, автор 
Державного гимну „Ще не вмерла 
Україна…“.
7.12.1900 — народилася Катерина Біло
кур, українська майстриня народного 
декоративного живопису.
7.12.1881 — народився Микола Усти
янович, український письменник і 
громадський діяч.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник, 
видатний український письменник, 
майстер новели.
8.12.1868 — у Львові засновано Това
риство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян Опіль
ський, український письменник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі керівни
ки України, Білорусії та Росії ухвалили 
рішення про ліквідацію СРСР. 
9.12.1641 — помер Антоніс ван Дейк, 
фламандський живописець.
9.12.1863 — народився Борис Грінчен
ко, український письменник, педагог, 
лексикограф, перекладач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен 
(Микола Хомичевський), український 
поетперекладач.
11.12.1803 — народився Гектор Берліоз, 
французький композитор і дириґент.
11.12.1873 — у Львові засновано Науко
ве товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потебня, 
український мовознавець.
12.12.1890 — народився полковник Ан
дрій Мельник, Голова Проводу ОУНм.
12.12.1900 — помер Олександр Конись
кий, український письменник.
12.12.1902 — помер Павло Грабовський, 
український поет і перекладач, за
сланий в Сибір, автор збірок поезій „З 
чужого поля“, „Кобза“.
12.12.1928 — народився Чингіз Айтма
тов, відомий киргизький письменник, 
автор романів  „Рябий пес біжить краєм 
моря“, „Білий пароплав“, „Плаха“.

…Зерно, відсіяне з полови —
ласкавий засів моїх днів,
коли скажу: я так любила
і ненавиділа я так,
що словом зраненим спалила
свої заковані уста!
За кожну квітку на могилах,
За кожну втоптану сльозу…
Коли скажу: я так любила
Святої волі чистий звук!

Власне збірки „Оранта“, „Дорога 
вигнання“, „Дзвони“, „Гротеск“ після 
рецензії на них „спеціялістів“, були 
кваліфіковані в КДБ як „наклепи“ на 
радянську дійсність, як такі, що мають 
націоналістичні тенденції. „Авторка 
хоче протиставити сучасній Радян
ській Україні якусь иншу вимріяну 
нею та її однодумцями, воскреслу 
із мук, з традиціями княжої доби 
і християнської віри націоналістичну 
Україну“, — йшлося в рецензії. Рецен
зенти не помилилися — власне таким 
був задум.

У доробку Ірини Калинець — но
вели, роман „Вбивство тисячолітньої 
давності“ (ІІ том), казки і твори для 
дітей (ІІІ том). Дуже цікавими є її істо
ричні праці, які ввійшли у IV том „За
гадки хрещення УкраїниРусі“, „Житіє 
Феодосія Печерського“, „Студії над 
„Словом о полку Ігоревім““ й „Епоха 
гунів та її передісторія: у світлі Біблій
них джерел“ (V том).

І якщо у своїх політичних кредо 
поетеса і громадська діячка безкомп
ромісна, то в науковопубліцистичних 
творах відчувається виваженість, 
аналітичний хист дослідниці. Авторка 
розглядає історичні праці всебічно, 
спираючись на літописи, першодже
рела, висновки вчених різних країн, 
дедалі більше схиляється до сили на
укової думки, ніж історичної інтуїції.

Київська Русь захоплює її уяву най
перше тому, що входить у генетичну 
пам’ять кожного свідомого українця, бо 
в ній — джерела нашої культури, основ 
державотворення. Не ідеалізуючи деякі 
вчинки осіб княжої крови, вона аналі
тично відтворює епоху утвердження 
Руси з її міжусобицями, загадковими 
смертями двох найбільших будівничих 
держави — князів Володимира і Ярос
лава Мудрого, тривалою боротьбою 
між християнством і поганством, як 
і двома формами цієї релігії — західною 
і східною. Її захоплюють постаті величні, 
рішучі, з гострим історичним поглядом, 
які в розбурханий час Середньовіччя 
вміли бачити на десятиліття вперед, 
розбудували, зміцнили велику нашу 
Русь, утвердивши християнство як духо
вну основу держави.

Скільки ж то ударів войовничих 
сусідів пережив наш золотоверхий 
Київ, постійна борня з половцями, 
хазарами, які у ІХ–ХІІ століттях вика
зували силу і звитягу, а держав своїх 
створити не змогли, бо не мали цієї 
об’єднавчої сили, і загубився їхній слід 
у пітьмі віків. А хіба без княжої доби, 
без постатей наших далеких предків 
піднялася б на руїнах кривавих імпе
рій Українська держава? І без таких як 
Ірина Калинець не піднялась би!

У 2000 р. Ірина Калинець по праву 
отримала орден Княгині Ольги ІІІ сту
пеня, бо була Великою Українською 
Княгинею нашої доби.

Покинула цю грішну землю велика 
українка 31 липня 2012 р. Але вона 
живе у своїй творчості, у нашій вдячній 
пам’яті. Бо великі справи і великих осо
бистостей час не затирає.

Христина БУРШТИНСЬКА, 
професор, голова Товариства  

„Просвіта“ Львівської політехніки

увага: конкурс!

Я з повстанського роду!
Стартував конкурс „Я з повстанського роду!“, присвячений 70-ій річниці 
створення УПА. Учасники конкурсу — учнівська та студентська молодь 
Львівщини. Роботи приймають до 31 грудня 2012 року. Обсяг роботи — 
до десяти сторінок друкованого тексту А4, шрифт — Arial, розмір — 12, 
полуторний інтервал. На титульній сторінці роботи обов’язково вказати 
прізвище, ім’я, вік, місце навчання та домашню адресу, контактний те
лефон автора.
Авторські роботи та скановані фотографії надсилайте за адресою: 
upa70upa@gmail.com.
Голова оргкомітету конкурсу — Олег Котис (067) 150 23 30.
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поминальні заходи

Нерукотворний пам’ятник 
мільйонам загиблих

27 листопада у Львівській політехні-
ці відбувалися поминальні захо-

ди за жертвами Голодомору. Протягом 
дня в головному та четвертому корпу-
сах демонстрували документальний 
фільм та фотодокументи про репресії 
в Україні.

На площі біля входу до головного 
корпусу Політехніки відбувся вечіррек
вієм. Пом’янути загиблих від голодної 
смерти прийшло чимало студентів та ви
кладачів. Були присутні й усі проректори 
на чолі з ректором університету Юрієм 
Бобалом.

Як зауважила ведуча вечора пам’яти 
жертв Голодомору Соломія Максимо
вич, наша спільна пам’ять — головний 
камінь у підмурку загальнонаціональної 
пам’яти про трагічні сторінки історії.

Політехніки вшанували замордова
них земляків хвилиною мовчання.

— Убивство голодом — найстрашні
ший спосіб нищення людей, — наголосив 
проректор Богдан Моркляник. — Осо
бливо страшно працювати на землі, 
збирати хліб, а помирати повільною го
лодною смертю. Наша пам’ять — це не
рукотворна могила мільйонам загиблих.

Як завжди, актуальним і фактологіч
но концентрованим був виступ голови 
Товариства „Просвіта“ Львівської полі
техніки Христини Бурштинської. Вона, 
зокрема, зауважила:

— Кожен в Україні має пам’ятати 
про страшні дні Голодоморугеноциду, 
організованого більшовицьким режи
мом у 1932 – 33 роках, коли, за різними 
статистичними даними, загинуло від 
6 до 10 млн. українців. Ця національна 
трагедія трапилася через те, що українці 
у 1919 році втратили політичну владу.

Голод має імена: Сталін, Молотов, 
Каганович, Косіор, Чубар, Баліцький, 
Хатаєвич. Він був добре спланований 
і зорганізований: у 1930 році Сталін роз
почав новий виток колективізації, тоді ж 
ухвалили постанову ЦК ВКП(б) про те, 
що селяни мусять здавати до третини 
свого урожаю. Це призвело до того, що 
не було чим сіяти. У 1932 році з’явилася 
постанова про охорону колгоспної 
власности — „Закон про п’ять колосків“ 
(дозвіл без суду розстрілювати людей 
за те, що хотіли порятуватися зернятка
ми, які вони ж самі виростили). Апогей 
голоду припав на 1933 рік: тоді органі
зували надзвичайні хлібозаготівельні 
комісії (було заангажовано 110 тис. до

бровольців), які забирали в населення 
все до крихти. А постановою від кінця 
1932 року оголосили блокаду України 
із забороною українцям виїжджати 
в сусідні області та ввозити будьякі про
дукти в „голодні“ реґіони. На додаток 
31 серпня 1933 року ухвалили постанову 
про переселення на територію Кубані 
й України людей з инших республік. Так 
опустілі села заселили иншим людом.

Доказом злочинного задуму є вислів 
секретаря ВКП(б) Менделя Хатаєвича: 
„Між селянами і нашою владою то
читься боротьба на смерть… Голод по
казав, хто в країні господар. Колгоспна 
система буде існувати назавжди!“. Але 
Голодомор, немов двосічний меч, одним 
кінцем вразив Україну, а другим — лю
диноненависницький режим, — завер
шила свій виступ Христина Василівна.

Спільною молитвою політехніки 
вшанували померлих у роки Голодо
мору. Молебень провів голова Центру 
студентського капеланства отець Богдан 
Грушевський.

На завершення поминального вечо
ра всі присутні запалили свічки пам’яти, 
якими утворили великий хрест. Також 
на спомин про ті страшні події активісти 
Колегії та профкому студентів і аспі
рантів Львівської політехніки роздали 
всім брошури „Голодомор 1932 – 33 рр. 
в Україні — Геноцид українського на
роду“, які видала „Молода Просвіта“ 
Львівської політехніки, яка й була орга
нізатором заходу.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

студентські витівки

Довідник для 
обдарованих

Студентський довідник ва-
кансій, заввишки 3 м і 4 м 

в ширину, виготовили члени 
організації ВЕST. Презентували 
його 28 листопада. Докласти 
стільки зусиль для створення 
цього неймовірного каталогу 
студентів надихнув Інженерний 
ярмарок кар’єри, який відбува-
тиметься у Львівській політехні-
ці 5 грудня.

На свій витвір молодь вико
ристала чимало енергії, трохи 
веселого настрою, перебрала 
купу ідей і витратила аж понад 
десять метрів паперу.

На сторінках книги розміс
тили інформацію про компанії, 
які будуть учасниками Інженер
ного ярмарку, перелік вакансій, 
інструкцію з написання резюме 
та ще чимало цінної інформації. 
На десяти гігантських сторін
ках вмістилася інформація про 
чотирнадцять компанійро
ботодавців.

коротко

1 грудня стартував доброчинний 
проєкт „Приймальня святого 
миколая“. У IV навчальному 
корпусі Львівської політехніки 
для онкохворих дітей збирати-
муть подарунки та кошти, які 
передадуть у благодійний фонд 
„Крила надії“. Фонд надає під-
тримку різним дитячим закладам 
охорони здоров’я м. Львова. 
„Приймальня святого Миколая“ 
працюватиме до 18 грудня. Кон-
тактна особа — Тетяна Кунинець, 
тел. (093)6243362.

З 19 до 24 грудня у києві відбу-
деться перша сесія молодіжної 
Верховної Ради україни І скли-
кання. До складу Ради ввійшли 
лідери студентських і молодіжних 
організацій, профспілок, дитячих 
і спортивних організацій. Молодь 
отримає відповідне посвідчення 
депутата Молодіжної Верхо-
вної Ради України I скликання та 
матиме можливість повчитись 
у діючих депутатів ВРУ роботи 
народного обранця.

За матеріялами інформаґенцій
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підсумки фотоконкурсу

Нагороди, переможці та новий конкурс
Завершився фотоконкурс „ЕВРО-

2012 крізь призму об’єктива“, який 
проводила серед студентів редак-
ція тижневика „Аудиторія“. З 19 до 
29 листопада всі охочі мали мож-
ливість оглянути виставку фоторобіт 
у головному корпусі університету. 
29 листопада відбулося урочисте на-
городження переможців та відзна-
чення учасників конкурсу.

Змагання між фотографамилю
бителями ми проводимо вже чимало 
років. Але цьогорічний конкурс по
рівняно з попередніми викликав чи
мало сумнівів та обговорень, як бути 
далі. Адже лише восьмеро студентів 
вирішили поділитися своїм бачен
ням резонансної події — Еврочем 
піонату.

Тож, проаналізувавши все, редак
ція вирішила — наступний конкурс 
все ж таки буде, АЛЕ лише за умови 
високої конкуренції — не менше два
дцяти учасників. Тому спершу всі охочі 
позмагатися у своїй майстерності по
винні принести світлини в електронно
му варіянті. І саме кількість покаже — 
бути чи не бути конкурсу і, відповідно, 
фотовиставці.

Світлини на новий фотоконкурс, 
тема якого дозволяє неймовірний 
розгул фантазії — „Я, ти, ми, він, вона, 
воно, вони“, можна приносити вже 
з 1 лютого і аж до кінця травня. Більше 
того, вже можемо повідомити про 
додаткову премію одній із кращих 
робіт — 500 гривень від спонсора — 
„Фотостудії Баранських“.

Тепер більше про урочистості 
і призи. Конкурсанти почули чимало 
добрих слів про свою творчість, про 
бажання розвиватися та вчитися, 
заклики бути більш активними і за
лучати ще й своїх друзів до участи 
у дальших конкурсах від голови журі, 
проректора Львівської політехніки 
Богдана Моркляника, начальника 
управління з питань сім’ї та молоді 
Львівської облдержадміністрації 
Анатолія Ігнатовича, голови Колегії 
та профкому студентів та аспірантів 
Львівської політехніки Богдана Полі
щука, заступника голови Товариства 
„Просвіта“ Надії Любомудрової. 
Один із членів журі, викладач ІТРЕ, 
фотолюбитель Леонід Сніцарук про
аналізував роботи конкурсантів та 
порадив молоді: „Не все, що бачите — 
фотографуйте, не все, що сфотогра
фували — роздруковуйте, не все, що 
роздрукували — показуйте“.

Але найважливіше для учасників — 
посісти призове місце. Переможцем 
фотоконкурсу у номінації „Сюжетне 
фото“ став четвертокурсник ІНЕМ 
Олексій Дікун. Журі високо оцінило 
його роботу „Танцюю — перемогу 
чую“. А світлина „Пан веде паню вбо
лівати за Данію“ отримала нагороду 
від Товариства „Просвіта“.

Друге місце у номінації „Сюжет
не фото“ за роботу „The best friends 
forever“ отримала студентка 2 курсу 
ІМФН Олеся Кузьмінська.

Третім у номінації „Натюрморт“ із 
роботою „Таїна Різдва“, незважаючи 
на невідповідність до тематики кон
курсу, журі визначило третьокурсника 
ІТРЕ Дмитра Григорчака. А у номінації 
„Сюжетне фото“ з роботою „Вболівай 
з усмішкою“ третім став студент 3 кур
су ІІМТ Руслан Якимишин (на світлині 
вгорі). Ця ж робота перемогла у номі
нації „Приз глядацьких симпатій“.

Товариство „Просвіта“ відзначило 
роботи „Спокусниця“, „Коли команда 
програє“ та „До перемоги!“ студентки 
2 курсу факультету журналістики Львів
ського національного університету 
ім. І. Франка Галини Ткачук та роботу 

п’ятикурсника ІЕСК Євгена Щегольського 
„Україно, вперед!“ (на світлині внизу).

Усіх учасників нагородили дипло
мами та квитками у львівські театри, 
а переможці отримають грошові пре
мії від Колегії та профкому студентів 
та аспірантів.

Спонсорську допомогу фотокон
курсу „ЕВРО2012“ надали „Фотостудія 
Баранських“ та магазин художніх ма
теріялів „Артскринька“.

Також редакція „Аудиторії“ ви
словлює подяку за щорічну підтримку 
наших фотоконкурсів Колегії та про
фкому студентів і аспірантів Львівської 
політехніки й Товариству „Просвіта“.

Чимало допомоги цьогоріч ми 
отримали і від студентів. Особливо 
від четвертокурсника ІБІД Миколи 
Веприка та п’ятикурсника ІЕСК Євгена 
Щегольського.

За допомогу у монтуванні фото
виставки дякуємо студентам 3 курсу 
ІАРХ Степанові Басарабу та Максимові 
Майданюку, студентам 4 курсу ІТРЕ 
Роману Пришляку, Юрію Берездець
кому, Мирославу Сердечному, Назару 
Василюку та другокурсникам цього ж 
інституту Олександру Чижикову та 
Сергієві Оніщенку.

Наталія ПАВЛИШИН
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студентські забави

Команда Інституту геодезії — чемпіон 
„Осени Політехніки 2012“

Команди КВН, які наро-
джуються у Політехні-

ці і перемагають у різних 
фестивалях на університет-
ській сцені, зазвичай і нада-
лі успішно розвиваються. 
Наприклад, „Загорецька 
Людмила Степанівна“ (ви-
пускники Інституту геодезії) 
стала одним із шести фіна-
лістів Ліги КВН „Европа“, 
який відбудеться у грудні.

Чи залишаться учасники 
командфіналісток „Осени 
Політехніки“ КВНниками 
після закінчення універси
тету, невідомо. Але влашту
вати вечір гумору 29 лис
топада для переповненої 
зали в першому корпусі їм 
точно вдалося. Такої маси 
студентів на фіналі і такої 
гучної підтримки команди 
КВН у Львівській політехніці 
не мали давно. Перед по

чатком глядачі виходили 
з ущерть заповненої зали, де 
вже не було вільних місць, 
і піднімались на балкон. 
А потім групи підтримки 
скандували назви інститутів 
або команд, які їх пред
ставляли. В такій атмо сфері 
чотирьом суперникам було 
легше виступати, водночас 
кожній команді хотілося 
вибороти Кубок „Осени…“. 
Відтак попри те, що у фінал 
потрапило  лише 4 команди, 
конкуренція була висока.

Оливи у вогонь підлива
ла інтрига, яка зберігалась 
до кінця: передовсім на слух 
важко було порахувати оцін
ки членів журі, бо організа
тори вирішили застосувати 
систему „Сім я“ — по одній 
найнижчій і найвищій оцінці 
відкидали, а середнє ариф
метичне вираховували з ре
шти п’яти оцінок; подруге, 

жодна команда у жодному 
конкурсі не змогла набрати 
максимуму балів, відтак 
непросто було визначити 
лідера до останку.

Навіть коли голова журі 
Ігор Гулюк та начальник 
управління сім’ї та молоді 
ЛОДА Анатолій Ігнатович 
вийшли на сцену оголошу
вати переможців, глядачі 
продовжували скандува
ти — кожен своє, хто за кого 
вболівав. І тільки після того, 
як Ігор Гулюк назвав коман
ду, яка набрала найменше 
балів („Файно є“, ІНЕМ), 
а Анатолій Ігнатович вручив 
відзнаки за друге й третє 
місця відповідно команді 
„Хай пре“ (ІЕСК) та „Несучі 
конструкції“ (ІАРХ), стало 
очевидно — перемогли 
геодезисти з закарпатською 
назвою („Навхтема в рака
ши“, тобто навіки разом), за
карпатським колоритом та 
жартами, а також із запаль
ними танцями (до речі, їхні 
танцювальні не те що мініа
тюри, а малесенькі епізоди 
не повторювались із півфі
налу, тому смішили щоразу 
поновому). Команда ІГДГ, 
за словами багаторічного 
редактора фестивалю Рос
тислава Заколябіна, вперше 
за історію його проведення 
виборола звання чемпіона.

Всупереч очікуванням, 
студенти у своїх виступах 
мало торкалися актуальної 
нині в суспільстві теми прог
нозованого чи то 21 груд
ня 2012, чи то 14 лютого 

2013 року (скажімо, у моєму 
телефоні календар закін
чується 2099 роком) кінця 
Світу, позаяк для них це або 
не страшна подія (як казав, 
Іван Микуляк з ІГДГ, „ми 
з Закарпаття, нас уже топи
ло“), або спасіння — сесію ж 
складати не доведеться 
або захищати диплом (Ігор 
Допілко, ІАРХ: „В кінець 
Світу не вірю, але дуже на
діюся — у мене попереду 
захист дипломної!“).

І загалом жодна команда 
не змінила свого стилю: еко
номісти знову почали свою 
Візитку з представлення ко
манди (тільки цього разу 
їм на допомогу прийшла 
команда ІМФН, котра сама 
до фіналу не пройшла, але 
друзям вирішила допомог
ти), енергетики й далі працю
вали на „флегмі“, архітектори 
вражали голлівудськими 
посмішками зпід намальо
ваних вусів, запальні геоде
зисти танцювали і жартували 
про Закарпаття (наразі ця 
фішка запалює зал).

Кого найвище оцінили 
глядачі, важко сказати — до 
останнього в залі вигукували 
назви всіх команд. Але Кубок 
„Осени…“ таки дістався гео
дезистам. А вже 4 та 5 груд
ня „Навхтема в ракаши“ 
та команда ІЕСК „Хай пре“ 
представляли Політехніку 
у чвертьфіналах Студентської 
Ліги КВН Львова (серед 10 ко
манд із вишів Львівщини).

Тетяна ПАСОВИЧ
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арт-проєкт

„Франко Фест: Зів’яле листя“ — пізнаватимемо 
класика впродовж року

Фестиваль „Франко Фест“, який цьо-
го року наприкінці липня відбувся 

вперше, розширює свої часові і лока-
ційні межі. Три липневі дні читань, те-
атралізованого дійства, співів і музики 
в рідному селі Івана Франка Нагуєвичах 
дали творчий імпульс до проведення 
проєкту „Зів’яле листя“, у котрому по-
єднається розмаїття мистецьких жан-
рів, упродовж року і в різних містах.

У планах організаторів — літератур
ні зустрічі, театральні вистави, імпрові
зації, концерти, виставки, перформан
си, „задля створення тієї України, про 
яку мріяв Іван Франко“. Для всіх цих 
акцій його постать і творчість стануть 
об’єднуючим чинником.

28 – 29 листопада у дзиґівській 
арткав’ярні „Квартира, 35“ уже 

реалізовано перші творчі задуми — 
розмови про Франка з Віктором 
Небораком і Богданом Тихолозом, 
концерт іванофранківського гурту 
„КораЛЛі“ (спеціяльно для „Франко 
Фесту“ хлопці підготували кілька 
пісень на слова письменника, одна 
з найновіших — „Фантастичні думи, 
фантастичні мрії“), джазовий вечір із 
музикантами „Jazz Club. Lviv“ і показ 
театральної імпровізації „Improv“ (на 
тему Франка і не тільки, із залученням 
акторів і глядачів) дрогобицького те
атру „Альтер“.

Подібні розмови — мінімально 
академічні, трохи провокативні мікро
лекції (тривалістю 15 – 20 хвилин) про 
найцікавіші факти з життя та творчости 
Івана Франка у фаховій подачі літерату
рознавців — будуть перед кожним кон

цертом. У перспективі — видання на їх 
основі цікавої книжки. Також заплано
вано запис спільного диску гуртів, які 
виконують пісні на слова письменника. 
Із ще одних задумок на наступний 
рік — серія короткометражок, які зняв 
за модернізованими Франковими опо
віданнями Київський національний 
університет театру, кіно і телебачення 
імени І. КарпенкаКарого.

— Аналогічні акції „Франко Фес
ту“ відбудуться також у Києві, Іва
ноФранківську та Дрогобичі. І такі 
заходи плануємо організовувати 
щомісяця. От відомо вже, що у грудні 
матимемо гостей із Мукачева — гурт 
„Рокаш“, — розповів директор фес
тивалю Остап Походжай. Фестиваль, 
схоже, стане одним із найбільш уні
кальних в Україні.

коротко

Ніно катамадзе & Insight 10 грудня 
представлять довгоочікуваний новий 
альбом „Green“. У Львові презен-
тацію нового альбому відзначать 
грандіозним концертом в Опері. 
„Green“ виходить через рік після 
альбому „Red“. Із „Red“ нову платівку 
ріднить не тільки феноменальний 
голос співачки, а й прагнення її колег 
до діялогу з видатними майстрами-
інструменталістами.

Завершився Всеукраїнський проєкт 
„конкурс образотворчого та декора-
тивного мистецтва „Просто небили-
ці“. Відкриття виставки найкращих 
робіт, нагородження учасників 
і переможців відбудеться 8 грудня 
у приміщенні Львівського палацу 
мистецтв. Цьогоріч на конкурс надій-
шло з 14 областей України 918 робіт, 
з яких понад 250 міжнародне журі 
відібрало до експозиції.

Львівській національній галереї 
мистецтв нададуть ім’я мисте-
цтвознавця Бориса Возницького. 
Як повідомила її директор, донька 
Бориса Возницького Лариса Разін-
кова, 20 грудня у галереї відкриють 
виставку, присвячену батькові, і від 
того дня установа матиме його 
ім’я. Рішення про надання його 
імени культурній установі ухвалив 
колектив.

За матеріялами інформаґенцій

фестиваль

Джаз із, джаз без…

Початок львівської 
зими буде джазо-

вим. Але і в инших містах 
має бути по-музичному 
незимно: меломанів 
Луцька, Києва, Харкова, 
Тернополя, Івано-Фран-
ківська, Рівного, Севас-
тополя, Одеси, Черкас, 
Перемишля, Любліна, 
Санока, Новиці, Ярослава 
та Білостока удванадця-
те, з 7 до 16 грудня, гріти-
муть ритми міжнародно-
го джазового фестивалю 
Jazz Bez.

Родзинкою цьогорічного свята джа
зу є, як і раніше, представлення на ньо
му максимальної кількости джазових 
стилів — swing, fusion, bebop, jazz rock, 
funk, cool, free jazz… Упродовж десяти 
днів джазуватиме більше 100 музикан
тів зі США, Канади, Ізраїлю, Німеччини, 
Швейцарії, Великобританії, Португалії, 
Росії, Литви, Словаччини, Польщі та 
України. Концерти львівської частини 
Jazz Bez’у відбуватимуться у філармо
нії, „Jazz Club. Lviv“, клубах „Picasso“ 
та „Культ“.

Увага: на квитки для студентів — 
знижка 50 %!

Але захопитися джазовою ат
мосферою можна було ще майже 

за 10 днів до фестивалю — у „Дзизі“ 
відкрито виставку світлин, на яких 
київський фотожурналіст Олексій 
Карпович зафіксував миттєвості джа
зу. На більш ніж 20 його концертних 
фотороботах, виконаних упродовж 
1,5 року — зарубіжні й українські ви
конавці, як відомі, так і молоді, які 
тільки отот стають відомими. Деякі 
фото мають свою історію, пов’язану, 
наприклад, із забороною зйомок на 
концерті. Чорнобілі кадри відобра
жають поєднання любові їх автора до 
джазу і фотографування.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО
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ґратуляції

„Вірність“, вірна танцювальним традиціям пів століття

Народний ансамбль тан-
цю „Вірність“, який діє 

при Народному домі „Про-
світа“ Львівської політехніки, 
цьогоріч разом із художнім 
керівником, талановитим 
балетмейстером Анатолієм 
Фолюшем святкує кілька 
ювілеїв — 50 років від часу 
заснування, 30 років, відко-
ли колектив отримав звання 
народного, і 25 років осо-
бливо вдалого — нагород 
і подяк не злічити — висту-
пання-керування.

Історія „Вірности“ по
чиналась із  невелико
го танцювального гуртка, 
який за 16 років розрісся 
до ансамблю. Її першим 
керівником був Микола 
Мілов. У 1982 році за ви
соку виконавську майстер
ність та професійний рівень 
програм ансамблеві було 
надано почесне звання 
„народний“. Згодом воно 
було підтверджене. Тепер 
у програмі ансамблю по
над 20 хореографічних но
мерів — переважно танці 
різних реґіонів України, хоч 
є і демікласика, хореогра
фічні картинки, композиції 
на основі народного танцю.

За час свого існування 
ансамбль успішно виступав 
з концертами в Греції, Поль
щі, Канаді, Угорщині, Югос

лавії, Словаччині, Еспанії, 
Португалії, Литві, Естонії, Росії 
(Карелії), двічі в США — його 
танцюристи змогли ще по
бувати на вежахблизнюках, 
які тепер зруйновані, а, при
їхавши вдруге, на запрошен
ня отця грекокатолицької 
церкви Олександра Кенеса, 
виступали перед україн
ською громадою, пізнавали 
американську культуру, жи
вучи в місцевих сім’ях. Най
більше ж поїздок у колективу 
було до Польщі. Нещодав
но географія танцювальних 
мандрів розширилась — 
12 – 18 листопада „Вірність“ 
побувала на Балканських 
днях у М’юнхені. Запро

сила колектив до Німеччи
ни випускниця Політехніки 
Мар’яна Самчук, яка там 
тепер живе, разом із добро
чинною організацією, що 
займається еміґрантами, 
„Людина людині“ — Україна 
на цих святкуваннях була 
почесним гостем. Показ 
танцювальних вмінь наших 
танцюристів німецькі глядачі 
оцінили настільки тепло, 
що через рік заплановано 
вже повноцінний виступ 
у М’юнхені лише самої „Ві
рности“. Після подорожі 
у танцюристів залишилися 
у пам’яті знайомство із зятем 
Степана Бандери Андрієм 
Куцаном, екскурсії в мерії, 

баварському парламенті 
і поїздка в Дахау.

— Оглядаючи пройде
ний шлях, бачимо, що ми 
досягли багато, — підсу
мовує художній керівник 
„Вірности“ Анатолій Фо
люш. — Однак хотілося б, 
аби студенти Львівської 
політехніки проявляли біль
шу активність і цікавість до 
нашого колективу, адже 
народні танці є основою 
для всіх инших — хто вміє 
танцювати їх, здатен легко 
осилити й сучасну хорео
графію. Адже раніше, до 
1994 року в складі ансамб
лю було 95 % політехніків, 
а тепер — лише половина 
з того, решта — випускники, 
школярі, студенти училища 
культури. Та для цього, мені 
здається, має бути насам
перед відповідна політика 
держави й виховання пова
ги до рідної культури у сім’ї.

Урочистості з нагоди юві
леїв колектив планує провес
ти навесні наступного року. 
Все впирається у фінансу
вання. Адже хочеться, щоб 
святкування було загально
міським, щоб змогли при
їхати друзі — танцювальний 
колектив Талліннського тех
нічного університету „Кау
люс“. Найближчим же часом 
на „Вірність“ чекають ново
річні вечори в університеті.

прем’єра

„Віяло леді Віндермір“: сміх крізь сльози

І сміх тут, щирий і веселий, у гляда-
чів, а сльози — в героїнь, які грають 

у цій комедії. Нова постановка однієї 
з найкращих п’єс (шість кіноекрані-
зацій) Оскара Уайльда на сцені Наці-
онального академічного українського 
драматичного театру імени М. Зань-
ковецької — данина традиції, звер-
таючись до сучасної драматургії, не 
забувати про класику.

„Віяло леді Віндермір“ — твір, 
написаний ще в 1892 році, успіх від 
інсценізації якого зробив „блискучого 
Оскара“ найпопулярнішою людиною 

Лондона. Але ця історія про мораль 
і любов, кохання і ревнощі, „історія про 
те, як з дрібниць можна роздути скан
дал і, навпаки, як великі і мужні вчинки 
залишаються скромними та не помі
ченими“, є актуальною і досі. Бо чого 
варті афористичні репліки „життя — це 
таїнство, його ідеал любов“, „шлюб — 
це гра, яка вже виходить з моди, бо 
в жінок самі козирі“, „сентиментальний 
романтик, який у всьому бачить ціннос
ті, але не знає, що по чому на базарі“ 
й парадоксальні діялоги: „— А це не 
ваша справа! — Саме тому вона мене 
й цікавить, бо моє наводить на мене 

нудьгу“… Режисер вистави Федір Стри
гун для висвітлення цієї історії дуже 
ретельно підібрав акторів, як на чоло
вічі ролі (найбільший шквал оплесків 
за правдивий комізм перепав на долю 
герцога Берквіка — Януша Юхницького), 
так і на жіночі (місіс Ерлін, довкола якої 
все і обертається — Альбіна Сотникова).

Загалом, перша прем’єра 95го 
заньківчанського сезону не розчару
вала — геніяльного Уайльда не зіпсули 
ані грою, ані режисерським підходом, 
ані художнім оформленням.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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ювілей

Роман Опалинський:  
патріот Городка, художник світу

Мистець, який народився і мешкає в Городку, постійно 
демонструє свою творчість за кордоном, улюблений 

художник галереї „LvivArt“ Роман Опалинський (працює 
в техніці левкасу) у кінці листопада відзначив ювілей. 
З цієї нагоди в ресторані-музеї „Княжий Двір“ у Городку 
відкрито його персональну виставку.

У прохолодні і похмурі 
листопадові дні шануваль
ники мистецтва уродинника 
мали нагоду насолодитись 
весняною зеленню іконопо
дібних портретів та сюжетів, 
обрамлених також кованим 
металом. Чимало творів ху
дожника зараз експонуються 
на персональних виставках 
у Швейцарії та Польщі.

Позаяк Роман Опалин
ський — не лише знаний 
мистець, а й депутат міської 
ради з активною громадян
ською позицією, справжній 

патріот рідного міста, на від
критті виставки його вітали 
як колеги зі Львова (прибула 
ціла делегація НСХУ на чолі 
з головою Львівської об
ласної організації Олегом 
Микитою) та з Городка, так 
і представники влади, ди
пломатичних кіл, депутати, 
вчителі, громадські діячі.

Олег Микита передав 
уродинникові пензлики від 
кожного цеху (секції) спілки, 
а також спрезентував камінь 
із бруку, по якому ходив Іван 
Франко.

Відомий мистецтвозна
вець Володимир Гусар зау
важив, що завдяки вистав
кам Романа Опалинського 
за кордоном, там тепер 
знають не лише Чорно
биль чи український футбол, 
а й українське мистецтво, 
а також акцентував на люд
ських якостях уродинника 
(„надзвичайно чесна і по
рядна людина“).

Городоцький та львів
ський художник, викла
дач Української академії 
друкарства Богдан Рожко 
згадав, як на відкритті пер
шої персональної виставки 
ювіляра в Національному 
музеї написав йому таке по
бажання: „Бажаю Романе, 
щоб твій творчий віз їхав 
тільки вгору й вгору“. Те 
побажання збулося і далі 
збувається („мистецькочу
мацький шлях“), творчістю 
Опалинського захоплюють
ся у все нових галереях і но
вих країнах. Колега привіз 
ювіляру Грамоту за вагомий 
особистий внесок у розви
ток українського мистецтва 
та високий професіоналізм 
від обласного управління 
культури. А голова районної 
організації ВО „Свобода“ де
путат облради Галина Пирч 
вручила Грамоту ЛОР за ба
гаторічну сумлінну працю, 
активну творчу діяльність.

Романа Опалинсько
го привітали також гене
ральний консул України 
в Неаполі Володимир Ка
раченцев, консул Польщі 
у Львові Лідія Аньоловська 
з чоловіком Мар’яном та 
представники Польського 
товариства шанувальників 
мистецтва (художник за
проєктував пам’ятну дошку 
королю Ягайлу, розміщену 
біля костелу в Городку), 
очільники міста та району, 
депутати міської ради та 
громадських організацій. 
Зокрема, прибули друзі 
з міста Яворова — соліст 
Львівського театру опери 
та балету ім. Соломії Кру

шельницької та учасник 
телепроєкту „Зірки в Опері” 
Петро Радейко з батьком 
Романом Петровичем (ро
дина особливо цінує пода
ровану художником картину 
„Хрещення Ісуса Христа“).

Боже благословення на 
дальшу творчість Роман 
Опалинський одержав від 
настоятеля храму Преоб
раження Господнього (коли 
монастир францисканів 
16 століття відроджували 
з руїн, художник подарував 
нововідкритому храму влас
норуч написану ікону, яка 
займає на стіні чільне місце) 
отця Тараса Цікала, котрий 

відзначив: „Ви є знаряддям 
Божим в Його руках“, „хай 
Господня рука Вами керує“.

Сам ювіляр додатково 
продемонстрував свою при
родну скромність, якої не 
втратив, здобувши славу 
в Европі, із хвилюванням 
зауваживши, що набагато 
легше відкривати виставки 
за кордоном, де тебе ніхто 
не знає, лише твою твор
чість, „надзвичайно важко 
слухати всі ці добрі слова 
про себе“.

Тетяна ПАСОВИЧ
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Кросворд
Горизонтально:
6. Власноручний портрет художника. 9. Держава у Вест
Індії, столиця якої Кінґстон. 10. Сукупність обрядів, що су
проводять релігійну відправу; церемонія. 11. Сорт яблунь. 
14. Український письменник, автор роману „Прапороносці“. 
16. Слова до музичного твору. 18. Предмет, явище, що 
зберег лися як залишок давніх епох. 20. Дрібні намистинки 
з прозорого чи кольорового скла з отворами для нанизуван
ня. 21. Багатофункціональна сільськогосподарська машина. 
22. Австрійський композитор і дириґент, автор оперет „Весе
ла вдова“ та „Граф Люксембург“. 23. Прилад для визначення 
сторін світу. 26. Папська грамота, послання. 27. Отвір на 
вершині вулканічної гори, через який під час виверження 
виливається лава. 29. Стійка, історично сформована на 
певній території спільність людей; плем’я, народність, на
ція. 31. Металевий стрижень для приготування шашлику. 
32. Найбільший міжнародний аеропорт Великобританії. 
33. Адміністративнотериторіяльна одиниця у Франції.

Вертикально: 
1. Сторож біля вхідних дверей ресторану, готелю, бізнес
цент ру, який відкриває двері, зустрічає відвідувачів. 
2. Прилад для виявлення підводних об’єктів за допомогою 
звукових хвиль; гідролокатор. 3. Схильність людини до 
спілкування, товариськість. 4. Момент початку спортивних 
змагань з бігу, плавання. 5. Істота з кінським тулубом і люд
ською головою у давньогрецьких міфах. 7. Повітряний вихор 
великої руйнівної сили. 8. Алтайський олень, з нескостенілих 
рогів якого виготовляють пантокрин. 12. Пристрій для від
творення зображення на екрані комп’ютера. 13. Перевірка 
знань з якогонебудь навчального предмета. 15. Головна 
артерія, що виходить зі серця. 16. Згусток крови, що утво
рюється у кровоносних судинах людини. 17. Хвойні ліси 

Сибіру. 19. Заварне тістечко з кремом усередині. 24. Футляр 
для зберігання ручок, олівців. 25. Пристрій для швидко
го скріплювання листків паперу металевими скобками. 
27. Підбір акторів, співаків, дикторів ТБ для нових проєктів. 
28. Професійний виконавець ролей у театральних виставах. 
29. Неповноцінний замінник чогось; сурогат. 30. Спрощене 
зображення чогось у загальних, основних рисах. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

суботній вечір

Сучасні мелодії і класичний оркестр

Поринути в магічний світ відо-
мого фентезі „Володар Перс-

нів“ у виконанні симфонічного 
оркестру „Cantabile Orchestra“ 
(ЛНМА ім. М. Лисенка) та На-
родної хорової капели „Дніпро“ 
(КНУ ім. Т. Шевченка) всі охочі 
мали нагоду 1 грудня.

Творчість Говарда Шора у по
єднанні з текстами Дж. Р. Р. Толкіє
на заводили слухачів у найзагад
ковіші куточки світу Середзем’я.

„Cantabile Orchestra“ підго
тувала ще один подарунок — 
„Різдвяна містерія“ — композиції 
з відомих фільмів: „Сам удома“, 
„Полярний експрес“, „Доктор 
Хто“ та ин. Концерт відбудеться 
29 грудня о 18 год. у концертній 
залі Палацу мистецтв. Докладні
ше на сайті: www.cantabile.com.ua.
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Многая літа!

Щиро вітаємо з Днем народження 
проректора з навчальновиробничої 
роботи

Володимира Ярославовича  
КРАЙОВСЬКОГО.

Хай Бог Вам пошле літа щасливі
і рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
неначе килим, стелиться до ніг.
Хай радість буде в домі,
хай серце не знає невдачі і втоми.
Здоров’я Вам, щастя на довгі роки!

Колектив  Міжнародного  інституту  освіти,  культури  та  зв’язків 
з діяспорою Національного університету „Львівська політехніка“ 
висловлює  глибоке  співчуття  працівникам  Інституту  Ярославу 
Романовичу Литвину і Любові Іванівні Литвин із приводу тяжкої 
втрати — смерти найріднішої людини — матері

терези Ільківни.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 2582608; email: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua
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Національний 
університет  

„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення 

посад завідувачів кафедр:
• туризму;
• гуманітарної підготовки.
До участі в конкурсі допускаються особи, які, зазвичай, 
мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора 
наук, 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, завірених 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 університету „Львівська 
політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 12, кімн. 303.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Національний 
університет  

„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення 

посад науково-педагогічних 
працівників кафедр:

• електричних систем та мереж ― доцент (1); 
•  прикладної екології та збалансованого природокорис

тування ― доцент (1), асистент (1);
• фінансів ― професор (2).
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, завірених 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 університету „Львівська 
політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 12, кімн. 303.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Ліцензування магістратури  
на кафедрі СКІД

Сьогодні забезпечення потреб ринку праці у професіоналах 
з організації документаційних систем та інформаційної діяль
ності у виробничій і невиробничій сферах, на підприємствах 
різних галузей, у науководослідних інститутах, державних 
архівах, інших закладах різних форм власності набуло особливої 
актуальності, оскільки успішність ділової діяльності та розвиток 
суб’єктів господарювання визначає володіння інформацією. 
Сучасна економіка базується на знаннях, які підтримуються 
комп’ютерними технологіями. Керування документаційними 
та інформаційними процесами стало одним із провідних видів 
діяльності, а тому спеціальність „Документознавство та інфор
маційна діяльність“ є перспективна та престижна.

Підготовку фахівців і професіоналів з цієї спеціальності 
у Львівській політехніці проводить кафедра соціальних кому
нікацій та інформаційної діяльності, що сформувало базу для 
реалізації наукового напрямку кафедри „Соціальні комунікації 
в глобальному інформаційному просторі“.

Нещодавно Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України дало згоду на проведення ліцензування діяльності Націо
нального університету „Львівська політехніка“ з надання освітніх 
послуг зі спеціальності 8.02010501 „Документознавство та інфор
маційна діяльність“ освітньокваліфікаційного рівня „магістр“.

На кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної ді
яльності передбачено підготовку магістрів за кваліфікацією 
„професіонал у галузі інформації та інформаційний аналітик“.




