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Молоді вчені 
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імені Е. Козака

І через рік, як ритуал,  
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Чи для Вас цьогорічний бал був відкриттям?
Юрій Бобало, ректор Львівської по-
літехніки:

„Мені приємно,  
що грали наші 

оркестри“
Спочатку ми переживали, чи зго-
лоситься достатньо людей, потім 
я вже почав хвилюватися, чи не 
бракуватиме місця усім. Цього року 
ми вперше запросили студентів 
і аспірантів. Це була добра ідея. Думаю, можна буде про-
водити і студентські бали. Мені найбільше приємно, що ми 
не запрошували оркестр зі сторони. Духовий оркестр має 
свої особливості, його учасники — це вже більш зрілі люди. 
Вони, мабуть, пам’ятають, як у парках грали оркестри. І ця 
музика їм, напевно, особливо приємна.

Олександр Форкушак, соліст  
Івано-Франківської філармонії:

„Я відкрив для себе 
Політехніку“

Для мене відкриття — це Політехніка. 
Я тут уперше. Не знав, що у Льво-
ві проводять такі бали. Я виступаю 
й у Львівській філармонії, Ярославській 
філармонії (РФ), в Києві. Погодився на 
цей виступ на прохання Назарія Яцківа. 
Був у Києві на Віденському балу. Тут усе затишніше, щиріше, 
тепліше. Ця зала менша, люди більше спілкуються, така майже 
сімейна атмосфера. Я весь вечір слухаю композиції у виконанні 
симфонічного, духового оркестрів. Є безліч цікавих людей, із 
якими приємно спілкуватися, нові знайомства.

Борис Козловський, працівник прес-
служби Львівської політехніки:

„Оркестр здивував 
мелодіями моєї 

молодості“
Я сьогодні вперше в метелику. 
Мені це зовсім чуже, я з про-
летарської родини. Безперечно, 
атмосфера тут вишукана. І я почу-
ваюся чужим на цьому святі життя. Пробував навчитися 
вальсувати у школі, але я до того не надаюся, як Азаров 
до української мови. Я вмію танцювати чарльстон і твіст. 
Але мені тут цікаво як журналістові. Найцікавіша для 
мене сьогодні виставка строїв. Я побачив, який вона 
викликала жвавий інтерес. Я знав, що Політехніка має 
симфонічний і духовий оркестри, але був подивований, 
що прозвучали мелодії моєї молодості. Попри те, що 
я зовсім не танцював, у мене піднесений настрій.

Опитувала Тетяна ПАСОВИЧ

Ірина Костів, аспірантка третього 
року навчання Інституту хімії та 
хімічних технологій Львівської 
політехніки:

„Я захоплена 
атмосферою“

Я вперше на балу. Захоплен-
ня починається вже від входу 
в головний корпус. Все дуже 
святково, урочисто, помпезно. Червона килимова до-
ріжка, почесна варта — почуваєшся, як на Віденському 
балу. Мені дуже подобаються класичні бальні танці. Всі 
жінки у вишуканих сукнях, мужчини святково вбрані. 
Ніколи не була на подібних заходах, і дуже задоволена, 
що потрапила сюди.

Михайло Романишин, студент п’ятого курсу Інституту приклад-
ної математики та фундаментальних наук, володимир Котля-
ров, аспірант третього року навчання Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Все виглядає інакше“
Сьогодні на балу ми вперше такі повноцінні учасники — гра-
ємо в актовій залі у складі оркестру як постійний музичний 
супровід. Щоразу дивуєшся, як по-іншому виглядає інтер’єр, 
як змінюється сама атмосфера. Всі люди інакше виглядають, 
поводяться, почуваються. Сама актова зала виглядає інакше, 
по-іншому підсвічена. Щойно ми грали в коридорі, і люди 
просто біля нас танцювали.

Олег Сєргєєв, голова Правління 
асоціації випускників Львів-
ської політехніки:

„Кожен бал —  
для мене відкриття“

Перед врученням відзнаки 
меценатам я зауважив, що це 
дуже добра ідея — створити 
Асоціацію випускників, а потім 
і друга — відновити традицію 
проведення балів. Як сприймається бал — це очікування 
і водночас відкриття. Перед першим балом ми дуже 
хвилювалися, чи варто буде робити другий. І по тому, як 
цього року проходить третій бал, маємо підтвердження: 
рішення було правильне. В чудовому приміщенні По-
літехніки зустріти знайомих, поспілкуватися в такому 
вишуканому товаристві — це вельми добре. Мені дуже 
сподобалося, що сьогодні грає оркестр Політехніки, це 
означає, що вона самодостатня: технічний виш, а зна-
йшли такі таланти. Для мене це відкриття. Я трохи хви-
лювався, чи все вдасться. Вийшло чудово, дуже гарно.
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із головної зали

Бюджет ухвалено. Працювати будемо

На черговому засіданні Вченої 
ради університету, яке відбулося 

5 лютого, мова йшла про виконання 
бюджету Політехніки 2012 року, про-
ект бюджету на 2013 рік й виконання 
Комплексної програми підготовки 
наукових та науково-педагогічних 
кадрів Львівської політехніки на 
2011 – 2015 роки.

Засідання розпочали із приємного: 
вручення нагород та дипломів достой-
ним. Ректор професор Юрій Бобало 
вручив Почесну грамоту Політехніки 
за багаторічну і сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, успіхи в органі-
заційній діяльності й за активну участь 
у громадському житті університету 
директорові МІОК, доцентові кафедри 
іноземних мов Ірині Ключковській.

Торік у травні Президент України 
своїм указом присудив науковцям 
вишів державну премію в галузі на-
уки і техніки 2011 року. Із Львівської 
політехніки таку премію за систему 

оперативного управління в кризових 
ситуаціях отримав і завідувач кафед-
ри телекомунікацій ІТРЕ професор 
Михайло Климаш (на світлині). Юрій 

Бобало вручив йому диплом і нагруд-
ний знак.

Радник голови правління Держано-
го фонду сприяння молодіжному бу-
дівництву Роман Богуславський вручив 
нагрудний знак „Почесний працівник 
будівництва та архітектури II ступеня“ 
професору ІБІД Богданові Демчині 
(світлина на 5 с.) за великий особис-
тий внесок в реалізацію молодіжної 
політики у сфері забезпечення молоді 
житлом і з нагоди 40-річчя діяльності 
молодіжних житлових комплексів.

Ректор Юрій Бобало відзвітував пе-
ред членами Вченої ради про виконан-
ня бюджету 2012 року і ознайомив із 
проектом бюджету на 2013 рік. Члени 
Вченої ради затвердили звіт і схвали-
ли бюджет поточного року, надавши 
ректорові право коригувати показники 
бюджету університету залежно від до-
ведених лімітів загального фонду та 
економічної ситуації в державі.

палітра

За кілька днів до балу в аудиторії 226 гостинно відчинив свої двері вже традиційний зимовий салон 
„Політехніка-art“. утретє у стінах університету найкращі художні роботи здебільшого викладачів (їхні 

творчі здобутки переважно за останній рік) Інституту архітектури Львівської політехніки були виставлені 
для огляду

Мистецька кольоровість зими
Цьогорічний салон від-
різняється від попередніх 
і жанровим багатством, 
і кількісним наповненням. 
На стендах організатори 
виставки розмістили гра-
фічні й живописні, вишиті 
й вив’язані картини, гобе-
лени, фото, навіть листівки 
ручної роботи й монотипії, 
поряд із ними — інста-
ляції — цілі архітектурні 
споруди. Зокрема, посере-
дині кімнати виникла своя 
міні-кімнатка — медійний 
простір „Синестезія“. За за-
думом Маріанни Дубової 
й Ірини Дутко, ввійшовши 
в неї, ви вдягаєте навуш-
ники, слухаєте музику і які 
собі кольори при цьому 
уявляєте, такі кольорові 
кружечки й наліплюєте на 
полотно — полотно на-
строю. Головне в цьому 

процесі — емоції і душев-
ний порив. Переважали, до 
речі, оптимістичні барви — 
жовта, оранжева, зелена, 
синя…

На вернісажі представ-
лено каталог експонованих 
творів. Він цього року нага-
дує колективний мистець-
кий альбом і залишиться 
як пам’ять про подію. Його 
даруватимуть гостям Полі-
техніки. Старший викладач 
Віктор Штець розповів, що 
каталогізація творів від-
бувалася за двома розді-
лами — живопис і декора-
тивно-ужиткове мистецтво 
та художнє фото. Живопис 
кількісно переважає. По-
передні експозиції форму-
валися спонтанно, а ця вже, 
на його думку, виглядає 
більш професійно. Було на-
магання погрупувати твори 

по жанрах, а не авторах, 
але завадила незручність — 
стенди ж під час балу вино-
сять у фойє.

Збільшення кількості 
учасників салону і їхніх 
робіт примушує думати 

про розширення території 
експонування. Серед імо-
вірних закладів для про-
ведення салону — Палац 
мистецтв.

Наталя ЯЦЕНКО
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з нагоди ювілею

Ще одна вершина

Щоб привітати директора НТБ Львівської політехніки 
Олександра Шишку зі 70-річчям, 7 лютого на Про-

фесорській, 1 зібралося керівництво університету, колеги 
й друзі ювіляра.

Ректор Юрій Бобало згадав, як слухав цікаві лекції Олексан-
дра Володимировича, а потім вручив йому цінний подару-
нок — годинник із гербом Політехніки — „за досягнення 
у науковій, педагогічній та громадській роботі, багаторічну 
сумлінну працю на благо університету та з нагоди 70-річ-
чя від дня народження“. Добрі слова на адресу ювіляра 
сказали й інші політехніки, зокрема з ІТРЕ — у минулому 
радіотехнічного факультету, де навчався і викладав Олек-
сандр Шишка. А працівники НТБ здивували свого керівника 
цікавою презентацією, розповіли про його здобутки в науці 
та краєзнавстві, а також про те, що в молодості Олександр 
Шишка захоплювався гірським туризмом і здолав не одну 
карпатську вершину.

І. Ш.

молода наука

Вік великих можливостей

Минулого четверга від-
булася зустріч моло-

дих учених Львівської по-
літехніки. Захід ініціювала 
університетська Рада моло-
дих учених

— Таку зустріч ми провели 
вперше: запропонувала го-
лова РМВ Політехніки Окса-
на Юринець, підтримали на 
засіданні Ради, а також Лілія 
Володимирівна Жук, від якої 
завжди дізнаємось усю ко-
рисну інформацію. Основ на 
мета зустрічі — предста-
вити Раду і те, чим вона 
займається, та поінформу-
вати молодих науковців 
про гранти, стипендії і т. д. 
Плануємо організовувати 
такі заходи хоча б раз на рік. 
Наступна зустріч, можливо, 
відбудеться восени, після 
звітно-виборчої конферен-
ції Ради. Першою зустріччю 
ми задоволені: вважаємо, 
зібрали тих, хто дійсно за-
цікавлений і хоче знати про 
всі можливості для розвит-
ку. Ми свідомо не робили 
зустріч довгою, розказали 
про найголовніше, — роз-
повів учений секретар РМВ 
Олександр Стрямець.

Звертаючись до моло-
дих науковців, заступник 
начальника НДЧ Лілія Жук 
навела цікаву статистику за 
минулий рік: з 2260 науко-
вих і науково-педагогічних 
працівників 600 — особи 
віком до 35 років; це 3 док-
тори і 246 кандидатів наук, 
5 докторантів, 350 наукових 
працівників без наукового 
ступеня. Молоді політехніки 
захистили 94 кандидатські, 
2 докторські дисертації. 
Щодо якісних показників, 
то минулого року за участю 
молодих учених видано 
майже половину із 65-ти 
монографій, третину від 
усіх навчальних посібників 
і підручників, а також понад 
3600 наукових публікацій, 
зокрема й у виданнях, що 
входять до наукометричних 
баз даних. З іншого боку, 
вважає Лілія Жук, більшою 
могла б бути кількість здобу-
вачів грантів Президента чи 
Уряду: у 2012-му їх було 12. 
Заступник начальника НДЧ 
нагадала, що крім цих гран-
тів (де передбачені певні 
квоти), є й різні міжнародні 
конкурси, гранти, програми 
академічної мобільності 

тощо, а також бюджетна 
програма МОНМС України 
для навчання та стажування 
за кордоном. Тож молодий 
вік — „період, у якому є ба-
гато можливостей“, і добрий 
науковий доробок, знання 
мов, активність гарантують 
успіх.

Голова бюро секції Ради 
ІМФН Владислав Алєксєєв 
розповів про присутність 
РМВ у соцмережах, а стар-
ший викладач кафедри СКІД 
Олександр Березко — про 
міжнародний молодіжний 
фестиваль науки „Litteris 
et Artibus“, зокрема про 
особливості цьогорічного 
фестивалю, запланованого 

на листопад. Серед пла-
нів: збільшення кількості 
фестивалів (раніше їх було 
сім), повністю англомовні 
матеріали і введення їх до 
реферативної бази даних 
SciVerse Scopus, створення 
онлайн-системи управління 
конференціями і їх онлайн-
збірників, розширення між-
народної співпраці та нала-
годження контактів із тре-
тім сектором. Голова РМВ 
Оксана Юринець закликала 
науковців бути ініціативни-
ми й об’єднувати зусилля, 
щоб впливати на розвиток 
української науки.

Ірина ШУТКА
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Львівська політехніка, як відзна-
чив проректор із наукової роботи 
професор Зорян Піх у своїй допо-
віді, має добрі передумови для 
підготовки наукових та науково-
педагогічних кадрів (докторантура 
за 31 спеціальністю та аспірантура 
за 93 спеціальностями, 18 спеціа-
лізованих вчених рад за 50 спе-
ціальностями).  Однак поряд із 
позитивною роботою у цій царині 

є ще великий простір для роботи, 
адже з року в рік спостерігається 
невиконання ряду показників Про-
грами та недостатній контроль із 
боку навчально-наукових інститутів 
за її виконанням. Ухвалою Вченої 
ради відповідальних за Програму 
зобов’язано проаналізувати пер-
спективи виконання плану підготов-
ки докторів наук на поточний рік та 
вжити заходів щодо його реалізації.

Катерина ГРЕЧИН

→ Закінчення. Початок на 3 с.

із головної зали

Бюджет ухвалено. Працювати будемо

вручення дипломів

Закінчив університет — шукай роботу

Минулого тижня до числа щаслив-
чиків, які отримали дипломи 

про закінчення університету, потра-
пили випускники ІІМТ та ІТРЕ Львів-
ської політехніки

„Пам’ятатимемо про вас 
завжди“

Урочистості з нагоди вручення дипло-
мів магістрам і спеціалістам Інституту 
інженерної механіки та транспорту 
вже традиційно відбулися в найкраси-
вішій залі університету. Випускників із 
цією хвилюючою подією привітав ди-
ректор ІІМТ професор Зіновій Стоцько. 
Він побажав їм завжди пам’ятати свою 
альма-матер, пишатися нею і примно-
жувати добру славу університету.

З напутніми словами від керів-
ництва університету до винуватців 
торжества звернувся проректор із 
науково-педагогічної роботи Дми-
тро Федасюк. Він нагадав колишнім 
студентам, що вони „реалізували 
свій перший дуже важливий проект: 
здобули якісну вищу освіту“. Тепер 
перед ними стоїть не менш важливе 
завдання: знайти гідну роботу, отри-
мувати від неї задоволення й ділитися 
успіхами і досягненнями зі своїми ви-
кладачами.

В минулому стипендіат Президен-
та, а нині аспірант Політехніки Надія 
Прокопець від імені своїх товаришів 
подякувала викладацько-профе-
сорському колективу за добру на-
уку, за підтримку у навчанні і в жит-
ті й пообіцяла своїм наставникам: 
„Пам’ятатимемо про вас завжди“. 

Молоді люди у мантіях разом із Надею 
хором проскандували своїм виклада-
чам могутнє „дякую“.

Цього дня дипломи отримало 
208 випускників ІІМТ із 16 спеціальнос-
тей. Серед них — 86 магістрів (43 ди-
пломи з відзнакою) і 122 спеціалісти 
(9 дипломів з відзнакою).

Найкращі роки — 
студентські

Тиждень вручення дипломів своїм 
випускникам завершив Інститут те-
лекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки. У президії, окрім 
директора, його заступників та заві-
дувачів кафедр — колишні випускники 
інституту, професори — ректор Львів-
ської політехніки Юрій Бобало та пер-
ший проректор Володимир Павлиш 
(він же завідувач кафедри ЕЗІКТ).

Директор ІТРЕ професор Іван Пру-
диус добрим словом згадав усіх цьо-
горічних випускників інституту, серед 

яких — іменні стипендіати Микола 
Бешлей (Президента України), Євген 
Бережанський (ім. Юрія Рудавського), 
Ольга Харко (Вченої ради університе-
ту), Тарас Панський та Павло Тарадаха 
(Львівської облдержадміністрації), 
Олександр Сидорчук (Видатних вче-
них і вчених рад інститутів); Катерина 
Краснянська (чемпіонка України з фех-
тування), майстри спорту і кандидати 
у майстри спорту. Гордістю інституту 
є й 11 магістрів, 9 з яких мають дипло-
ми з відзнакою і рекомендовані до 
аспірантури.

Вітаючи випускників із урочистою 
подією, ректор Юрій Бобало нагадав 
їм, що „студентські роки — найкращі, 
неповторні“, та істинне розуміння того 
прийде лише згодом. Він побажав їм 
терпеливості, наполегливості, адже 
саме це допоможе досягнути високих 
вершин у житті. Юрій Ярославович вру-
чив випускникам дипломи з відзнакою. 
Із святковою подією випускників також 
привітали Володимир Павлиш і заві-
дувач кафедри телекомунікацій Михай-
ло Климаш. Вчорашнім студентам 6 на-
прямів підготовки і 10 спеціальностей 
разом із напутніми словами дипломи 
вручали завідувачі кафедр інституту.

Загалом цього року дипломи отри-
мало 223 випускники ІТРЕ (181 студент 
денної форми навчання та 42 за-
очники). Серед них — 83 магістри 
денної форми навчання (40 дипломів 
з відзнакою) і 10 заочників, 98 спе-
ціалістів-стаціонарників (3 дипломи 
з відзнакою) та 32 заочники.

Катерина ГРЕЧИН
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Вивчаємо досвід залучення 
іноземних інвестицій

Одна з найцікавіших дисциплін, яку вивчають студенти спеціальності „Між-
народна економіка“, — „Економіка зарубіжних країн”. Цей курс передбачає 

вивчення економік провідних держав світу, їх основних галузей, особливостей 
державного управління та, що найголовніше, інвестиційного потенціалу.

Нещодавно в Інституті економіки і ме-
неджменту відбулась лекція-дискусія 
на тему „Інвестиційна привабливість 
країни, що досліджується“. Перед 
заняттям кожен студент отримав за-
вдання дослідити особливості націо-
нальної економіки обраної держави 
(наприклад, Австралії, Іспанії, Китаю, 
Колумбії та ін.). У ході лекції-дискусії 
під керівництвом викладачів кафедри 
менеджменту та міжнародного підпри-
ємництва професора Ліани Чернобай та 
асистента Марти Кізло обґрунтовували 
можливості кожної з держав здійсню-
вати інвестиції в національну економіку 
України. Кожен студент представив 
результати дослідження чинників 
роз витку відповідної національної 
економіки, ознайомив із її структурою, 
виявив сильні та слабкі сторони.

Готувалися студенти дуже ретель-
но, адже вони вперше брали участь 
у лекції-дискусії. Робота з книжками, 
комп’ютером, інтернет-статтями, по-
шук відповідної інформації, аналіз зі-
браних даних щодо теми презентації, 
переживання — все це передувало 
виступу кожного. Спудеї були зосеред-
жені не тільки на суто економічному 
змісті інформації про інвестиційну при-
вабливість країн. Вклад креативності 
у свою презентацію — не останній чин-
ник, що посприяв успішному виступу 
кожного. Так, у день лекції всі студенти 
спеціальності „Міжнародна економіка“ 
прийшли у вишитих сорочках, а також 
кожен мав із собою маленький прапо-

рець країни, яку досліджував. Активну 
участь взяли й іноземці — Юй Жунь 
Чжан, котрий приїхав навчатись до 
України із Китаю, та Трезор Біакабутука, 
який подолав відстань від Республіки 
Конго до нашої вітчизни заради знань 
від викладачів Львівської політехніки.

Експерти, які брали участь у лекції-
дискусії, висловили позитивні вражен-
ня та подякували кожному студентові, 
а також керівникам заходу.

А які ж враження від лекції отри-
мали студенти? Студент Віталій Завада 
передав свої емоції щодо Республіки 
Ємен (саме цю країну він досліджував) 
у віршованій формі.

Трезор Біакабутука: „Думаю, лекція 
була дуже цікава для кожного. Завдяки 
такій парі я краще вивчив характер 
економіки Австралії — країни, яку до-
сліджував. Хотілося б, щоб такі лекції-
дискусії відбувались частіше“.

Софія Сулік: „Мені дуже сподоба-
лась лекція-дискусія. Незважаючи на 
обмеження часу для доповіді, кожен 
зумів чітко і лаконічно висловити свою 
думку про інвестиційну привабливість 
досліджуваної країни“.

Міхаель Хадба: „Я вдячний викла-
дацькому колективу за можливість 
реалізувати свій потенціал при дослі-
дженні національних економік різних 
країн та показати набуті знання“.

Соломія СТОЦЬКО,  
студентка 4 курсу ІНЕМ  
Львівської політехніки

коротко

Львівська політехніка — в п’ятірці 
українських вишів, які ввійшли у рей-
тинг вебометрікс, де представлено 
21 250 університетів світу. За резуль-
татами оприлюдненого міжнародного 
рейтингу вищих навчальних закладів 
за рівнем інтернет-присутності на 
основі даних, зібраних у першій по-
ловині січня 2013 року, перший серед 
українських вишів — НТУУ „Київський 
політехнічний інститут“ (510 місце 
у світі). На п’ятому місці розташувався 
Національний університет „Львівська 
політехніка“ — 1242 місце (1704 — 
у 2012 році).

у верховній Раді україни зареєстрова-
но урядовий законопроект № 2232, 
відповідно до якого держзамовлення 
на випуск і розповсюдження підруч-
ників має формувати Кабінет Міні-
стрів. Текст проекту закону опубліко-
вано на офіційному сайті парламенту. 
У пояснювальній записці йдеться, що 
необхідність відповідних змін полягає 
в особливостях підготовки підручни-
ків до випуску та строках виконання 
цього державного замовлення.

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту україни визначилося з датами 
проведення останнього дзвоника та 
державної підсумкової атестації у за-
гальноосвітніх навчальних закладах. 
Про це йдеться у листі відомства. 
Згідно з постановою, цей навчальний 
рік у школах завершиться останнім 
дзвоником 24 травня (25 травня для 
шкіл, які працюють за шестиденним 
робочим тижнем). У 4-х класах ДПА 
проводитиметься з 13 до 21 трав-
ня з української мови та читання, 
математики, у 9-х — з 28 травня до 
11 червня з 5 предметів, для випуск-
ників 11-х класів — з 27 до 31 травня 
з 3 предметів у письмовій формі.

україні доцільно відмовитися від 
практики видачі випускникам усіх 
вишів дипломів державного зразка. 
Таку думку висловив ректор НТУУ 
„Київський політехнічний інститут“ 
Михайло Згуровський. Він вважає, 
що потрібно дозволити ліцензованим 
ВНЗ видавати дипломи від свого 
імені, трансформувавши систему 
акредитації на інститут контролю 
якості освітніх послуг, а не його 
гарантування. „Будучи „у вільному 
плаванні“, кожен виш дуже швидко 
знайде свою „нішу“ й отримає свою 
оцінку на ринку праці“, — зазначив 
Згуровський.

За матеріалами інформагенцій
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Повернути престиж спеціальності

Нещодавно кафедру зва-
рювального виробни-

цтва, діагностики та віднов-
лення металоконструкцій 
ІІМТ Львівської політехніки 
очолила професор Ганна 
Похмурська. Сьогодні роз-
мовляємо з нею про керів-
ництво суто „чоловічою“ 
кафедрою, її бачення май-
бутнього та гендерну полі-
тику у зварюванні.

— Ганно Василівно, кафед
ра має давні традиції як 
у науці, так і в навчанні. 
Що  хотіли  б  змінити  чи 
удосконалити?
— Кафедра зварювально-
го виробництва, як окре-
мий структурний підрозділ 
Львівського політехнічного 
інституту, була створена 
1945 року, тож, звичайно, 
має свої усталені традиції. 
За цей час підготовлено 
понад 2000 висококвалі-
фікованих спеціалістів зі 
зварювання, які працюють 
у різних галузях промис-
ловості, транспорту, в на-
уково-дослідних установах. 
Близько 50 випускників ка-
федри захистили кандидат-
ські та докторські дисерта-
ції. На жаль, труднощі, які 
переживає наша промисло-
вість в останні десятиріччя, 
негативно позначилися і на 
стані підготовки спеціаліс-
тів багатьох напрямів. Не-
зважаючи на це, хотілося б 
повернути престиж нашої 
спеціальності, адже рані-
ше інженер-зварювальник 
належав до „вищої касти“ 
інженерів. І це зрозуміло, 
адже зварювання поєднує 
в собі майже всі напрями 
інженерної науки.

— Які шляхи для цього Ви 
бачите?
— Це, перш за все, об’єд-
нання зусиль однодумців. 
Зараз на базі існуючого 
на кафедрі науково-на-
вчального центру з пра-
вами Відділення цільової 
підготовки (Львівської 

політехніки та Західно-
го наукового центру НАН 
України) разом із Фізико-
механічним інститутом 
ім. Г. Карпенка НАН України 
організовуємо міжвідомчу 
навчально-дослідницьку 
лабораторію з відновлен-
ня та захисту від корозії 
й зношування елементів 
металоконструкцій. Це до-
зволить нам офіційно ви-
користовувати матеріаль-
но-технічну базу ФМІ для 
лабораторних і практичних 
робіт. Також розраховуємо 
на їхню допомогу в модер-
нізації науково-навчальної 
бази кафедри. Участь у на-
вчальному процесі відо-
мих учених, співробітни-
ків Національної академії 
наук професора Валенти-
на Скальського і доктора 
технічних наук Михайла 
Студента (ФМІ) та профе-
сора Мирона Николишина 
(Інститут прикладних про-
блем механіки і математи-
ки ім. Я. Підстригача НАН 
України) є суттєвим вкла-
дом у підвищення рівня 
підготовки студентів.

Сприятиме у досягнен-
ні цієї мети й створення на-
вчально-наукових кафед-
ральних, міжкафедральних 
і міжінститутських лабо-
раторій. Ми вже маємо 
попередню домовленість 
із кафедрою електронно-
го приладобудування, яку 
очолює професор Зіновій 
Стоцько, про створення 
спільної лабораторії між 

нашими кафедрами. Це 
дозволить впровадити у 
нас їхній досвід з авто-
матизації технологічних 
процесів. Торік підписали 
угоду про наукову спів-
працю з факультетом ма-
шинобудування Технічного 
університету міста Хемніц 
(Німеччина).

— Що  передбачає  Ваша 
співпраця  з  німецькими 
колегами?
— Сподіваюся, що спів-
праця з університетськи-
ми колегами з Хемніца 
та нещодавній вступ ІІМТ 
до Німецького товариства 
зварювальників спростять 
нам доступ до сучасної на-
уково-технічної інформації 
та навчальних видань, до-
поможуть тісніше контак-
тувати з представниками 
вишів і промислових під-
приємств. Перша така зу-
стріч відбулася на нашій 
кафедрі минулого тижня. 
В розмові з технічним 
директором німецької 
фірми DURUM доктором 
Франком Шрайбером та 
представником цієї фірми 
на теренах СНД Михай-
лом Токмачовим ми об-
говорювали перспективи 
співпраці й можливість 
запуску на кафедрі нового 
технологічного процесу — 
плазмового порошкового 
наплавлення покриттів.

Підписуючи угоду з ні-
мецькими колегами, пе-
редбачали спільну наукову 
роботу, участь у міжнарод-
них конференціях та публі-
кацію отриманих результа-
тів. Найголовніша ж мета 
цієї співпраці — підвищити 
інтерес наших студентів до 
навчання, допомогти їм 
позбутися пасивності, сти-
мулювати їх до вивчення 
іноземних мов.

Наступний крок — ор-
ганізація при кафедрі ЗВДВ 
студентської групи Україн-
ського товариства зварю-
вальників, яка стане дієвою 

формою добровільного 
залучення в свої лави тих, 
хто хоче знати більше, удо-
сконалити свої практичні 
вміння, розширити доступ 
до фахової літератури, мати 
можливість інтенсивніше 
займатися науковою робо-
тою та краще ознайомитися 
з роботою профільних під-
приємств.

— Не страшно було очо
лювати кафедру  із  суто 
чоловічими  спеціальнос
тями?
— Якщо говорити про ген-
дерну політику у галузі 
зварювання в Україні, то 
ця спеціальність історично 
є переважно чоловіча. До 
прикладу, нині на майже 
100 наших студентів маємо 
лише одну дівчину. „Жіно-
ча квота“ серед співробіт-
ників кафедри дещо вища, 
але це менше 20 відсот-
ків. Однак у промислово 
розвинених країнах світу 
вже давно спостерігається 
тенденція до „фемінізації“ 
чоловічих спеціальностей. 
Мені видається цікавою 
ініціатива нашого партне-
ра — Технічного універси-
тету в Хемніці, машино-
будівний факультет якого 
практикує проведення що-
річного „дівчачого дня“ 
для випускниць шкіл і ко-
леджів, запрошуючи їх 
обирати саме їхні спеці-
альності. Адже з розвит-
ком науки і техніки вони 
перестають бути фізично 
тяжкими — дедалі більше 
фізично важкої роботи пе-
ребирає на себе техніка, 
автоматика тощо. Сучасно-
му молодому інженерові 
потрібен інтелект, праце-
любність, цілеспрямова-
ність, бажання вчитися но-
вого, цікавість до життя. 
У дівчат все це є, тож мені 
теж хотілося б, аби їх було 
більше і на нашій кафедрі.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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близьке і далеке

Литва є прикладом євроінтеграції для україни, зазначив під час недавнього візиту 
до Литви український Президент і задекларував наміри розвивати двосторонню 

співпрацю з невеликою балтійською країною. П’ятикурсниця ІНЕМ Олена Пасічник 
із вільнюса теж переконана, що поглиблення контактів, зокрема освітніх, було б 
вигідне для обох держав

„Чим більше місто, тим більше 
можливостей“

Олена з Литви
— Олено, чому Ти вирішила здобу
ти освіту в Україні, тоді як чимало 
українських студентів навпаки хо
тіли б навчатися за кордоном?
— Багато литовців справді їде вчитися за 
кордон: Англія, Німеччина. У мене скла-
лося інакше: я українка (мій тато з Хмель-
ницької області, мама має українські 
корені), в Академії друкарства у Львові 
навчався мій брат. Тому я приїжджа-
ла сюди, з’явились друзі. Навіть хотіла 
відразу після школи навчатися тут, але 
спочатку таки вступила в університет Мі-
коласа Ромеріса у Вільнюсі, на факультет 
економіки і управління фінансами.

А на магістерку, знала: поїду в Укра-
їну. І не шкодую. Спочатку, звичайно, 
був жах: я розуміла українську мову, 
писала нею, але не могла говорити. 
Та досить швидко адаптувалась. Можу 
сказати, що навчання в Литві й Україні 
трохи відрізняється. Там ми робили 
багато презентацій, тести-тести-тести, 
нам давали завдання, далі ми самі 
шукали, цікавились. А тут — більше 
спілкування з викладачем: він скеро-
вує, що і як робити, — це корисно для 
студента. Ті викладачі, з якими спілку-
юсь, мені подобаються, вони молоді, 
амбітні, відкриті, готові допомогти.

— А які стосунки з групою?
— Перший тиждень навчання я про-
пустила: мусила зібрати в Литві деякі 
документи. А коли приїхала, одногруп-
ники мене прийняли привітно: „Ти, на-
певно, Олена з Литви?“.

— Запитують про Литву, особли
вості литовської економіки?
— Так, і викладачі, і студенти. Я навіть 
готувала кілька доповідей. Сама за-
пропонувала тему, яка стосується моєї 
спеціалізації, тобто страхування, — по-
рівняння страхової системи Литви, Лат-
вії, Естонії та України. Литва — досить 
маленька країна, після вступу в Євросо-
юз там з’явився потужний скандинав-
ський капітал. Зараз для Литви, як і для 
інших країн, — складний, кризовий час. 

Непросто знайти роботу, багато хто ви-
їжджає за кордон. З одного боку добре, 
що ми можемо вільно пересуватися, 
але з іншого — в країні залишається 
мало фахівців.

Про економіки і кордони
— Що Ти плануєш, коли отримаєш 
диплом?
— Я ще думаю. Мабуть, більше можли-
востей для професійної самореалізації 
є в Європі, хоч загалом мені й тут по-
добається. Економіка — широка сфера. 
Ще з третього курсу моїм улюбленим 
предметом стало страхування, а в По-
літехніці я потрапила в групу, яка спе-
ціалізується на страхуванні, тож було б 
добре працювати, наприклад, у стра-
ховій компанії. Зараз саме шукаю місце 
для практики, яка буде навесні. Я зро-
зуміла: чим більше місто, тим більше 
можливостей. Взагалі, Львів мені дуже 
подобається. Він трохи схожий на Віль-
нюс; єдине, чого мені бракує, — це річ-
ка (хоч знаю, що вона є під Львовом), 
адже у Вільнюсі тече Няріс.

— А що цікавого в Литві може знай
ти іноземець?
— У столиці Литви, як і у Львові, є багато 
храмів — мої друзі якось назвали Віль-
нюс містом храмів. Історичний центр 
міста належить до Світової спадщини 
ЮНЕСКО. Символи столиці — вежа Ґеди-
мінаса, костел св. Анни, Кафедральний 
собор. До нас тепер приїжджає багато 
іноземців, зокрема поляків, які з інте-
ресом оглядають, як вони кажуть, Вільно, 
що, як і Львів, колись був під Польщею. 
У Тракаї, за 20 км від Вільнюса, є цікавий 
середньовічний замок. А можна й на 
море поїхати, це 350 км від столиці.

— Литва швидше, ніж Україна, ви
значилася  з  курсом:  люстрація, 
ринкова економіка, вступ у ЄС… Як 
думаєш, куди прямує Україна?
— Важко відповісти… Литва — трохи 
ближча до Заходу, а в Україні, певно, 
є якісь інші впливи. Мені сподобалось, 
як один викладач у Політехніці сказав: 

зі вступом у будь-який союз — чи Мит-
ний, чи Єропейський — країна втрачає 
частину свого суверенітету. Напевно, 
в кожному об’єднанні є свої недоліки, 
але, думаю, було б добре, якби кордон 
був відкритий, і українці легко могли 
побачити світ.

— Що змінилося для Литви зі всту
пом у ЄС у 2004 році?
— Правова база — відповідно до ви-
мог. Також у 2007-му країна мала ввес-
ти євро, але цього не сталося, бо саме 
тоді починалась криза, яку всі відчули 
у 2008 році. Але можна сказати, що 
з 2004 до 2007-го Литва досить непо-
гано розвивалася, люди могли жити 
і жили в кредит; ЄС дає допомогу ма-
леньким країнам, щоб вони розвива-
лись. Та криза погіршила ситуацію.

— Які сфери діяльності в Литві най
розвиненіші?
— Дехто працює у торгівлі, має свою 
справу. Але це не так просто, бо ринок 
у Литві — досить монополізований: 
якщо, наприклад, в Україні на вулиці 
може бути кілька продуктових магази-
нів, то в нас „панують“ великі мережі. 
Крім того, ЄС постійно вводить якісь 
вимоги, обмеження для підприємців. 
Загалом Литва не має потужної про-
мисловості, є швидше країною послуг. 
Якщо колись литовський телевізор 
Šilelis був популярний в усьому Радян-
ському Союзі, то зараз такого відомо-
го продукту не маємо, переважно все 
імпортуємо. Непоганий наш трикотаж, 
меблі, на високому рівні медичне об-
слуговування. Потужним промисло-
вим центром вважається місто Каунас, 
де також розвиваються ІТ. Недавно 
читала, що спочатку інтернет начебто 
з’явився там, а тільки потім у столиці.

У нас є потужний Вільнюський 
технічний університет ім. Ґедимінаса. 
Думаю, було б чудово, якби Львівська 
політехніка співпрацювала з ним. Між 
Литвою й Україною є багато спільного, 
і у сфері вищої освіти, як мені відомо, 
теж є початки співпраці.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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презентація

Михайло Гаврилко — повернення із забуття

Асоціація українських письменників висунула книгу„Михайло Гаврилко: 
стеком і шаблею“ письменника, краєзнавця, президента Історичного клубу 

„Холодний Яр“ Романа Коваля на здобуття Шевченківської премії. 5 лютого 
у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії 
Крушельницької відбувся творчий вечір з цієї нагоди.

Вечір вів письменник Василь Шкляр. 
Він наголосив, що Роман Коваль ство-
рив велику книгозбірню про найдра-
матичніший період нашої історії — 
визвольну боротьбу 1912 – 20 років. 
Його історичний клуб „Холодний Яр“ 
щороку видає 3 – 4 книжки, які по-
вертають імена видатних українців 
із нашого без пам’ятства.

Ім’я українського скульп тора та 
художника Михайла Гаврилка до-
недавна було маловідоме. Вперше 
про цього митця автор книжки 
почув наприкінці 90-х років у Пол-
таві на Петлюрівських читаннях, 
пізніше мистецтвознавець Віталій 
Ханко написав невелику статтю про 
вояка-митця. Упродовж чотирьох 
років Роман Коваль „бореться“ за 
повернення з забуття імені великого 
українця. Торік минуло 130 років від 
дня народження Михайла Гаврилка, 
але держава ніяк не долучилась до 
увіковічення пам’яті видатного мит-
ця. Зараз планують відкрити йому 
пам’ятник у Болехові. На завершення 
роботи бракує 200 тис. грн., тож Ро-
ман Коваль пообіцяв: якщо отримає 
премію, то віддасть ці кошти на до-
сягнення мети.

Найбільше підтримки автор отри-
мав саме від галичан, які вважають 
уродженця Полтавщини Михайла 
Гаврилка частково своїм, адже його 
життя тісно пов’язане з Галичиною 
(з 1907 року він жив у Львові та Бо-
лехові). Тому письменник вважає 
цю особистість символом собор-
ності України. Свого часу скульптор 
отримував підтримку тут — від 
Митрополита Андрея Шептицького 
(фінансову) та письменниці Натал-
ки Кобринської (допомогла йому 
завершити навчання у Краківській 
академії мистецтв, віддала кімнату 
свого будинку у Болехові під май-
стерню). Саме звідси він „виніс“ 
Шевченка в Галичину через плакет-
ки, листівки, пам’ятники, зокрема, 
створив пам’ятники Тарасові Шев-
ченкові в Коломиї, Косові, Кіцмані 
(у 1914 році зруйнували більшовики).

Крім усього, Михайло Гаврилко 
зробив великий внесок в історію січо-

вих стрільців не лише як організатор 
і учасник визвольної боротьби, а уві-
ковічнивши образи вояків на папері 
(у 1952 році в бібліотеці ім. В. Сте-
фаника у Львові були знищені ро-
боти Гаврилка, пов’язані з січовими 
стрільцями). Він міг успішно прожити 
в Європі (навчався в Кракові, потім 
у Парижі), але повернувся в Україну, 
бо розпочалася Перша світова війна, 
і поневолені нації отримали надію на 
визволення. Він став одним із органі-
заторів січового стрілецтва, одним із 
засновників Союзу визволення Укра-
їни, воїном-сірожупанником, а зго-
дом, коли Армія УНР зазнала краху, 
пішов у партизани та повернувся на 
Полтавщину, де продовжив відчай-
душну боротьбу. Михайло Гаврилко 
згорів за Україну в прямому сенсі — 
більшовики спалили його живцем 
у печі локомотива.

Лауреат Національної премії 
ім. Т. Шевченка, поет Ігор Калинець 
проаналізував поезію Гаврилка (деякі 
вірші опубліковані у книзі), зауважив-
ши, що якби митець мав спокійніше 
життя і більше часу, то міг стати пер-
шорядним поетом.

Глибокий аналіз книги та постаті 
скульптора зробив заслужений діяч 
мистецтв України, мистецтвознавець 
Роман Яців:

— Це видання надзвичайно ва-
гоме для мистецького і культуроло-
гічного життя. Зокрема, світлини, 

які вміщені у цій книзі, відкривають 
особистість Гаврилка: його сильний 
погляд, уміння заглибитися у творчий 
процес навіть у бойових умовах. Він 
навчався в Європі, тож знав особли-
вості сучасної пластики, але зберігав 
власну національну ідентичність; 
у творенні образів часто оперував 
алегоричними засобами, загострюю-
чи форму там, де необхідно. На мою 
думку, найбільш успішним і сильним 
твором, який заслуговує європей-
ського визнання, є твір „Прометей“, 
який може стати об’єктом спеціаль-
ної уваги науковців і увійде в історію 
українського мистецтва першої поло-
вини ХХ ст. Саме цей твір демонструє 
транспозицію щодо цього автора, 
його глибоко закорінені експресивні 
сили, які він реалізовував у своїй 
авторській методології. Твори, при-
свячені Шевченкові, демонструють 
еволюцію поглядів на постать поета 
через громадянську і національну 
позицію Михайла Гаврилка. Ця книж-
ка — шанс українській науці збагатити 
контекст суджень про прояви україн-
ського мистецтва та відчути глибокі 
первні української культури, які мала 
нація на тих етапах відновлення укра-
їнської державності.

У творчому вечорі взяли участь 
народні артисти України Святослав 
Максимчук та лауреат Національної 
премії ім. Т. Шевченка Богдан Козак, 
заслужений артист України кобзар 
Тарас Силенко, етно-гурт „Коралі“ та 
онуки Михайла Гаврилка.

Глядачі також мали нагоду пере-
глянути двосерійну документальну 
стрічку про скульптора-воїна „Стеком 
і шаблею“. У фільмі переплелися 
акторська гра учасників Товариства 
пошуку жертв війни „Пам’ять“ та 
роздуми поета Ігоря Калинця про 
значення постаті Михайла Гаврилка, 
скульптора Василя Ярича, художника 
Ореста Скопа, істориків Івана Голо-
вацького та Володимира Бойка, Івана 
Радковецького, Романа Сколоздри, 
Олега Ситюка, онуків митця — Ярос-
лава, Ореста і Любомира Абрага-
мовичів.

Після прем’єри фільму виступила 
творча група — режисер Володимир 
Бондаренко, співавтор сценарію Вале-
рій Тетерятник та Володимир Пащенко 
(зіграв у фільмі головну роль).

Наталія ПАВЛИШИН
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зустрічі

Тарас Чухліб „стимульнув“ до читання

Оригінальна зустріч із 
неординарною осо-

бистістю відбулася 7 люто-
го в книгарні „Є“. Доктор 
історичних наук, директор 
НДІ козацтва при Інституті 
історії України НАНУ Тарас 
Чухліб приїхав до Львова, 
щоб обговорити дві свої 
праці — „Шлях до Полта-
ви“ (2008 рік) та „Козаць-
ке коріння Миколи Гоголя“ (2009 рік).

Традиційно на зустрічах у книгарні 
письменники чи науковці переказу-
ють зміст своїх книг та відповідають 
на запитання слухачів, які не завжди 
стосуються самого твору чи навіть 
особи автора.

Цього разу зустріч тривала десять 
хвилин, з них трохи більше двох хвилин 
Тарас Чухліб розповідав про основну 
ідею написання своїх праць. Більше 
уваги він приділив особі Миколи Гоголя, 
який, як зауважив автор, є найбільшим 
українським героєм і своєю творчістю 
прославив Україну на весь світ:

— Упродовж бага-
тьох років Гоголь є най-
більш цитованим укра-
їнським письменником. 
На жаль, досі його не-
дооцінено в Україні. 
Хоча з томиками Тара-
са Шевченка і Миколи 
Гоголя солдати йшли 
в бій у Першій та Другій 
світових війнах, з ними 

в руках боролися і воїни УПА. Це наша 
історична пам’ять. Саме Гоголь показав 
усьому світові козацтво і на початку ХІХ 
ст. довів, що українці існують як народ.

На цьому зустріч завершилася, не 
враховуючи кількох запитань, на які 
гість не бачив доцільності відповідати, 
оскільки вже все сказав у книзі, яку, як 
з’ясувалося, ніхто з присутніх не читав. 
Такий ориґінальний підхід „стимуль-
нув“ багатьох, зокрема й мене, при-
дбати праці історика, аби дізнатися 
думку автора про ці неоднозначні по-
статі — Івана Мазепу та Миколу Гоголя.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

директора МІОК Львівської політех-
ніки Ірину Ключковську удостоєно 
премії імені Ірини Калинець за 
2012 рік у номінації „За громадян-
ську позицію та мужність у відсто-
юванні українських ідеалів“. Також 
лауреатами стали Сергій Козак та 
Вікторія Садова. Урочиста церемонія 
нагородження відбудеться у Києві 
21 лютого.

7 лютого у Папській раді з культури 
у ватикані обговорили нові молодіж-
ні культури. Бенедикт XVI поділився 
з учасниками пленарного засідання 
своїм баченням сучасної молоді і її 
проблем: безробіття, невпевненість 
і слабкість. Крім того, на думку Свя-
тішого, емоційна і почуттєва сфери, 
як наприклад тілесна, під впливом 
сучасної культури серед молоді зна-
ходять вираження в „театралізації 
інтимного та особистого життя“. 
З іншого боку, Папа відзначив 
і позитивні феномени: відкритість 
на волонтерську роботу, глибока 
і щира віра, радісне свідоцтво при-
належності до Церкви.

вищий адміністративний суд україни 
відмовився визнати незаконним 
указ, відповідно до якого воїни ОуН 
і уПа були оголошені борцями за 
незалежність україни. Позов про 
скасування цих указів, котрі ухвалив 
Президент України Віктор Ющенко 
(2005 – 2010 рр.), подала голова Про-
гресивної соціалістичної партії Ната-
лія Вітренко. Судовий розгляд тривав 
кілька років. Позов соціалістки 
спочатку окружний адмінсуд Києва 
відхилив, далі відхилив і Київський 
апеляційний суд. Тепер аналогічне 
рішення виніс й ВАСУ.

український музей і український кі-
ноклуб Колумбійського університе-
ту спільно з Польським культурним 
інститутом у Нью-Йорку репрезен-
туватимуть документальний фільм 
про Бориса возницького „Охоро-
нець минувшини“. Фільм триваліс-
тю 50 хвилин Малгожата Потоцька 
зняла ще за життя хранителя мис-
тецької спадщини — у 2004 році. 
Стрічка дає змогу глядачам озна-
йомитись із ексклюзивною колек-
цією сакрального мистецтва, яку, 
незважаючи на радянську тиранію, 
зібрав Борис Возницький, очолюю-
чи Львівську національну галерею 
мистецтв.

За матеріалами інформагенцій

з читацької пошти

Можна викинути героїв із підручників, 
із наших сердець — ніколи!

Доброго дня, редакціє. Нещодав-
но почула про те, що „Бандері 

немає місця в історії“… Це обурливо, 
хіба ні?! І я, як майбутній журналіст, 
сподіваюся знайти в редакції вашої 
газети підтримку!

Друга світова… Звичайні люди опи-
няються між вогнів двох систем. Біль, 
страждання всюди. Будь-який супро-
тив жорстоко карається. „Ворог на-
роду! Несе загрозу партійній ідеології! 
Розстріляти!“ — лунає звідусіль.

Люди перетворюються на безлику 
масу, маловажливі гвинтики всюди-
сущої системи. Навіть думки про інші 
погляди не допускаються. Хто ж не 
цінує власного життя?! Хто ладен по-
жертвувати власним добробутом за-
ради загального блага?! Немає таких, 
думаєте? А от і є…

Мужньо стоячи перед владною 
верхівкою, ні на мить не сумніваючись 
у власній правоті, звучить його голос, 
підіймаючи на боротьбу поневолений 
народ. „Україна повинна бути неза-
лежною, суверенною! Ми не частина 

чогось глобального, ми — єдине ціле! 
Геть від України руки!“

І у відповідь: „Ворог народу! Зни-
щити, не допустити! Ув’язнити!“

Та вже пізно: маховик всенародно-
го невдоволення запущено, запущено 
рукою героя, рукою Степена Бандери…

Немало води з того часу спливло… 
І що ж ми маємо тепер? Самі, руками 
тих, за кого віддавали життя банде-
рівці, для кого будували незалежну 
Україну, вириваємо ці героїчні сторінки 
з історії. Мовляв, не було такого!

Та чи без сорому ви дивитиметесь 
в очі онукам? Хіба маєте ви право на 
свій лад перекроювати пам’ять на-
родну?

Зникли герої з паперу, та ніколи не 
зникнуть із сердець!

Проти цього ви безсилі! Завжди 
в душах наших палахкотітиме вогонь 
всенародної та власнелюдської вдяч-
ності визволителям, героям, борцям!

Анастасія МАЦЬКО, 
учениця 11 класу, Ленінської ЗОШ 

(Миколаївська область)
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студентський лідер

Така молодь творить майбутнє

Цілеспрямованість та виваже-
ність — постійні супутники п’яти-

курсника Інституту ком п’ю терних 
технологій, автоматики та метрології 
Львівської політехніки Тараса Крета:

— Стати студентом Політехніки — була 
одна з моїх мрій. Тож спершу вступив 
у Львівський технічний коледж, який 
закінчив із відзнакою і був зарахо-
ваний одразу на другий курс універ-
ситету. Обрав спеціальність „захист 
інформації“, бо частково ознайомився 
з цим напрямом у коледжі.

Під час навчання Тарас долучаєть-
ся й до роботи в Колегії та профкомі 
студентів і аспірантів університету. 
Засідання інститутського профбюро 
хлопець відвідував періодично. Саме 
це дало можливість бути в курсі діяль-
ності своїх колег, а згодом впевнено 
долучатися до невеличких благодійних 
проектів, які проводили у профспілці. 
Так, наприклад, у 2011 році на Миколая 
студенти організували свято для дітей 
однієї зі львівських шкіл-інтернатів; 
відвідували стареньких людей у при-
тулку. Тарас Крет влаштовував також 
краєзнавчі поїздки замками Львівщи-
ни, в яких брали участь не лише його 
однокурсники, а й студенти інших 
інститутів, зокрема багато іноземців. 

Минулого року Тарас очолив проф-
бюро студентів ІКТА. Відтоді почався но-
вий виток у громадському житті студента:

— Завжди кажу своїм колегам, що 
в єдності наша сила. Лише так можна 
діяти і творити. Хоча об’єднувати не-
просто: з одного боку є нерозуміння 
старшого покоління, з іншого — па-
сивність молодшого. Я докладаю мак-
симум зусиль, щоб на результати моєї 
праці могли покластися ті, хто прийде 
опісля. Хочу, щоб було усвідомлення, 
що голова профбюро — не той, хто 
організовує лише розважальні заходи, 
а людина, на яку покладені величезні 
обов’язки. У своїй діяльності до всього 
стараюся підходити виважено. Для 
мене завжди пріоритетні не власні 
інтереси, а громади, яку представляю.

Окрім продуктивної громадської 
роботи, Тарас ще є зразком доброго 
студента: вчиться „на відмінно“, бере 
участь у наукових конференціях, зараз 
на його рахунку дев’ять наукових статей.

— Тарас прийшов до Політехніки, 
вже маючи професійну орієнтацію, 
що посприяло легкій адаптації до на-
вчального процесу — він демонструє 
дуже добрі результати. За досягнення 

в навчанні цього року йому призначили 
президентську стипендію, — наголосив 
завідувач кафедри захисту інформа-
ції ІКТА Валерій Дудикевич. — Окрім 
всього, цей студент взяв активну участь 
у створенні Науково-технічного това-
риства захисту інформації при нашій 
кафедрі. Минулоріч проводив конкурс 
студентських наукових робіт із ЗІ, який 
пройшов із чималим успіхом. Тоді було 
43 учасники, а цьогоріч охочих ще біль-
ше. Наступного року Тарас Крет планує 
вступати в аспірантуру, вже практично 
визначився з темою майбутньої науко-
вої роботи й активно працює, щоб мати 
доробок для дальших досліджень.

Уміння поєднувати й успішно вести 
наукову та громадську роботу — осо-
блива риса цього студента:

— Стараюся планувати свої справи 
так, щоб одне другому не заважало. 
Моя громадська робота забирає до-
сить багато часу і практично йде на-
рівні з навчанням. Планую до наукової 
роботи долучати і членів профспілки. 
Минулоріч ми вже проводили технічну 
конференцію з інформаційної безпеки. 
Тоді до нас приїхали студенти з усієї 
України. Окрім науки, ми мали час 
і на відпочинок: організували гостям 
екскурсію Львовом, адже кожен, хто 
живе в цьому місті, знає, що найціка-
віше і найбільш варте уваги, тому нам 
навіть не знадобився екскурсовод. 
Ця зустріч подарувала надзвичайні 
враження і відчуття, що Україна дійсно 
єдина. Багато з тих, хто тоді вперше 
приїхав до Львова, повернулися сюди 
ще й на Різдво. Це один із прикладів 
поєднання науки і просвітництва.

Як зауважив студентський лідер, 
він прагне перетворити профбюро на 
осередок дружби. Вже зараз хлопець 
має результат своїх зусиль — від біль-

шості активістів чимало добрих порад 
та допомогу.

— Тарас Крет користується авто-
ритетом серед студентства, і це допо-
магає йому вести активну громадську 
роботу. Зараз, наприклад, він докладає 
багато зусиль, щоб у нашому корпусі 
встановили пандус. Бо в нас навчається 
студент, який через перенесену травму 
мусить пересуватися в інвалідному віз-
ку, а більшість пар на другому поверсі. 
Думаю, що найближчим часом це 
питання буде позитивно вирішене, — 
додав Валерій Богданович.

Розповідаючи про роботу в проф-
бюро, Тарас наголосив, що найбільш 
активні студенти 1 – 4 курсів: вони 
мають запал і бажання творити. Хоча 
здебільшого серед молоді спостеріга-
ється загальна апатія до всього:

— Свого часу Дмитро Донцов 
казав: майбутнє творять ті, хто йде 
всупереч своєму часові. Зараз, на жаль, 
покоління романтиків минуло. Надзви-
чайно мало людей, готових витрачати 
свій час задля когось без жодного зиску 
для себе. З одного боку правильно, 
що молодь прагне бути матеріально 
забезпеченою, але люди перевели 
все в ринкові відносини. А такий підхід 
веде до духовної деградації.

Важливо, що Тарас планує реалі-
зовувати свій професіоналізм тільки 
в Україні, оскільки вважає, що саме 
тут, незважаючи на різні політичні 
процеси, є все необхідне для цього. 
Крім того, хлопець переконаний, що 
не можна все вимірювати матеріаль-
ним — для кожного життєво необхід-
ним є джерело духовного збагачення, 
яке є лише на своїй землі.

Вільний час хлопець приділяє са-
морозвиткові через книги. Нещодавно 
прочитав ще один роман свого улю-
бленого автора Джека Лондона — „Час 
не чекає“. Зараз захопився романом 
Василя Шкляра „Чорний ворон“. За-
галом надає перевагу класиці, а з су-
часної літератури читає те, що пропагує 
національні інтереси.

В людях Тарас найбільше цінує друж-
бу і вірність. Він переконаний, що той, 
хто мав хоча б одного друга, як брата, 
життя прожив добре. І в хлопця є кілька 
таких перевірених людей, дружба з яки-
ми переросла майже у родинні стосунки.

А життєвим принципом Тараса 
Крета є відома істина — не роби нікому 
того, чого не хочеш, щоб робили тобі.

Наталія ПАВЛИШИН
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традиція

І через рік, як ритуал,  
ми знов-таки повторим бал!

Третій доброчинний Зимовий бал у Львівській політех-
ніці відбувся. І це не просто констатація факту. Головну 

залу університету заповнило понад 200 гостей, вишукана та 
святкова атмосфера панувала від початку вечора і до кінця. 
Ще й, як на замовлення, після кількох днів весняної відлиги 
почав м’яко падати сніг…

Як наголосив, відкриваючи 
дійство, ректор Юрій Боба-
ло, щоб бал вдався, мало зу-
силь лише організаторів, по-
трібно, щоб люди прийшли 
з відповідним бажанням 
і настроєм бавитись. І, як 
сказав він у своєму підсум-
ковому виступі, так і було, 
за що щиро подякував усім, 
хто створив цю чудову не-
повторну атмосферу свята.

Але про все по черзі. 
Субота, 9 лютого, 19.00. Гості 
заповнили фойє на другому 
поверсі головного корпусу. 
Господарі балу — Юрій Бо-
бало та голова Правління 
Асоціації випускників Олег 
Сєргєєв з дружинами готові 
потиснути руки кожному 
гостю вечора. Незмінний 
церемоніймейстер актор 
Першого українського теа-
тру для дітей та юнацтва Ігор 
Гулюк гучно оголошує всіх, 
хто прибув. Перші заходять 
Олена та Олег Астаф’єви. За 
ними — Ольга та Володи-
мир Павлиші. Далі — Окса-
на та Богдан Моркляники, 
Галина та Роман Коржі, 
Христина та Володимир За-
луцькі. Серед гостей цього-
річ — і аспіранти: Олена та 

Олександр Березко, Ірина та 
Юрій Костів. Доцент Орест 
Возняк з донькою Яриною. 
Цьогоріч отримати запро-
шення за пільговою ціною 
мали нагоду 25 студентів та 
аспірантів.

Гості заходять, вітають-
ся — і зала вже практично 
заповнена. Чоловіки та жін-
ки, директори інститутів, 
завідувачі кафедр, поважні 
професори та асистенти — 
всі вишукано вбрані, по-
важно проходять залою, ві-
таються поклоном голови…

І ось в міру (бо ж на балу 
не прийнято розмовляти та 
сміятися надто гучно) гамір-
не товариство з келихами 
шампанського розступаєть-
ся — „духовики“ видобу-
вають зі своїх інструментів 
перші акорди. Учасники 
народних симфонічного та 
духового оркестрів Львів-
ської політехніки, камер-
ного оркестру „Поліфонія“ 
під керівництвом лауреата 
міжнародного конкурсу 
диригентів Назарія Яцківа та 
заслуженого діяча мистецтв 
Ярослава Горбаля займають 
свої місця — і свято почина-
ється по-справжньому.

Після показового валь-
су у виконанні Народного 
ансамблю бального танцю 
„Едельвейс“ (керівник Олег 
Левицький) ведучі — заслу-
жена артистка України Ірина 
Швайківська та артист Націо-
нального театру ім. М. Зань-
ковецької Олег Сітеринський 
запрошують усіх до танцю.

Один-другий танець — 
і зала порожніє… Більшості 
гостей страшенно кортить 
подивитись на виставку. 
Цього року, крім традиційних 
картин та фотографій викла-
дачів Інституту архітектури, 
можна помилуватися народ-
ними українськими строями 
ХІХ — ХХ століть. Виставку 

національних вбрань офор-
мили з власних колекцій та 
з наданих Володимиром За-
луцьким просвітянки універ-
ситету Христина Бурштин-
ська, Надія Любомудрова, 
Ірина Ключковська.

Від спілкування на ви-
ставці, в кулуарах, за фур-
шетними столами гостей 
легко відволікали вправні 
па учасників „Едельвейсу“, 
танго у виконанні учасників 
спортивного та сучасного 
танцю „Лідер“, переможців 
чемпіонату світу із сучасних 
танців Анни Біжок (студентки 
ІНЕМ) та Миколи Лагойди, 
оперні арії соліста Івано-
Франківської філармонії 
Олександра Форкушака, лау-
реатки міжнародних конкур-
сів Іванни Клюби (працівниці 
Народного дому „Просвіта“ 
Політехніки), соліста Львів-
ської опери, заслуженого ар-
тиста України Олега Лихача.

Охоче брали участь 
і в конкурсі на найкращий 
танець. Активний учасник 
школи танців при Народ-
ному домі „Просвіта“ Юрій 
Бобало два роки поспіль 
перемагав у цьому конкур-
сі. Цьогоріч організатори 
вирішили доручити Юрію 
Ярославовичу суддівство 
у танцювальному змаганні. 
Разом із Христиною Бурш-
тинською та керівником 
університетської школи 
танців Миколою Лагойдою 
вони пильно вдивлялись 
за вдалими і не дуже па 
конкурсантів та намагались 
вибрати найвправніші пари, 
які кружляли під „Київський 
вальс“ Платона Майбороди. 
Перемогли у конкурсі по-
стійні учасники школи тан-
ців Марія Купчак та Ярослав 
Рашкевич, друге та третє 
місця посіли відповідно 
Лілія і Ярослав Шевчуки та 
Дзвенислава й Ігор Грицаї. 
Всі вони отримали призи — 
ялинкові прикраси ручної 
роботи зі зображенням 
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логотипу Зимового балу 
Львівської політехніки.

Гості також масово сходи-
лися до зали, коли надходив 
час проявити свою добро-
чинність. Відтак бал виконав 
свою головну мету — дати 
можливість політехнікам 
(нинішнім і випускникам) 
поспілкуватися і доброчинну 
(зібрати кошти на соціальні 
стипендії студентам).

Голова правління Асоціа-
ції випускників Олег Сєргєєв 
подякував передовсім Аль-
ма-матері (бо тут пройшли 
найкращі роки життя), ви-
пускникам, які підтриму-
ють Асоціацію випускників 
Політехніки та університет, 
а також меценатам. Осо-
бливу відзнаку — зображен-
ня Львівської політехніки 
1898 року на склі він вручив 
директорові арт-галереї 
„Мадам Пальмгрен“ Вікто-
рії Рибак за надані приз на 
лотерею та лот на аукціон.

Крім мистецької галереї, 
призи надали також члени 
оргкомітету. Цьогоріч розі-
граш лотереї та аукціон про-
ходили особливо динамічно. 
Якщо власник запрошення 
з номером, на який випав 
виграш, не відгукується, лот 
розігрується ще раз.

Рука господині балу Со-
фії Бобало стала щасливою 
для власників запрошень 
із номерами 184 (Оксана 
Макар виграла ориґіналь-
ний світильник з логотипом 
балу, наданий Надією Лю-

бомудровою), 134 (Зоряна 
Мокра і Валентин Сєргє-
єв одержали фотоальбом 
Василя Пилип’юка з його 
автографом, наданий ди-
ректором ІППТ Йосипом 
Хром’яком), 39 (приз для 
Ангеліни Мусієнко — за-
прошення на майстер-клас, 
який проводять художники, 
надала мистецька галерея 
„Мадам Пальмгрен“), 61 
(Ольга Грабазей виграла лот 
у „чорній скриньці“, наданий 
лауреатом Державної премії 
України Олегом Заліщуком; 
з’ясувалося, що річ у 6 при-
мірниках, яка пригодиться на 
балу та й у іншій святковій ат-
мосфері, — це 6 пляшок ко-
ньяку „Ренуаж“). А от п’ятий 
лот — картина викладача 
ІАРХ Віктора Штеця „Зима 
в Карпатах“ ніяк не давалася 
в руки нікому. Софія Іванівна 
витягувала все нові номери, 
а їх власники не зголошу-
вались. Відтак оргкомітет 
вирішив передати цей осо-
бливий лот на аукціон.

Врешті-решт, добряче 
позмагавшись у щедрості 
(кожен наступний пропо-
нував за „Зиму в Карпа-
тах“ ціну, вищу одразу на 
500 грн.), учасники аукціону 
поступилися тут Ігорові Лу-
цишину за 5000 гривень.

Таку ж ціну Юрій Бобало 
заплатив за лот № 5 — срібну 
монету вагою одна трійська 
унція, тобто 31 г чистого срі-
бла із зображенням короле-
ви Єлизавети ІІ (нумізматичну 

рідкість надав Олег Сєргєєв). 
Заувага ведучого аукціону, 
що в зображеному профілі 
прекрасної жінки вгадуєть-
ся обличчя господині балу, 
спровокувала подорожчання 
кроку зі 100 до 500 грн.

Не менш запеклими були 
торги й за інші лоти. Фото 
Львівської політехніки 1898 
року на склі (надане Прав-
лінням Асоціації випускників 
зі стартовою ціною 200 грн.) 
голова правління „Злато-
банку“ Юрій Харчук придбав 
за 2300 гривень. За другий 
лот (чорна скриня — приз 
від Юрія Бобала, про який 
відомо тільки таке: „Тут пере-
плелись історія і сучасність, 
а також закладений потен-
ціал нашого майбутнього. 
Хто ми були, ким є, ким 
будемо? Ця захоплююча 
й актуальна річ збагатить 
Вас і Ваших близьких, при-
красить Ваше дозвілля“) 
особливо запекло змагались 
Михайло Климаш, Йосип 
Хром’як та Микола Бевз, але 
врешті-решт переміг Роман 
Кушнір, котрий заплатив за 
таємницю 3600 грн.

Найвищу ціну за на-
тюрморт Ольги Памгрен 
(арт-галерея „Мадам Паль-
мгрен“) „Кавове місто“ за-
пропонував Петро Кале-
нюк — 7500 грн.

Традиційно найбільше 
учасників залучає лот, за 
який достатньо віддати лише 
100 грн. але при цьому тре-
ба бути останнім, хто кине 
купюру у скриньку. Перед 
останнім стуком молотка 
сотню кинув Михайло Кли-

маш — і одержав золотий 
значок Асоціації випускників, 
наданий Правлінням АВ. Як 
повідомив член оргкомітету 
Володимир Старчевський, 
таким чином у скриню ки-
нули 5800 грн., а загалом на 
аукціоні зібрали 28 200 гри-
вень.

Ось так конкурс за кон-
курсом, змагання за змаган-
ням — вечір наближається 
до завершення. А позаяк 
після опівночі навіть най-
краща принцеса перетворю-
ється знову на Попелюшку, 
надійшов час розходитись. 
Але для всіх він пролетів 
так непомітно, що особли-
вого бажання прощатися ні 
в кого не було. Завершальні 
слова ректора для багатьох 
стали несподіванкою — не-
вже так швидко?

І ось лунає останній 
вальс… Гості влаштували 
бурхливі овації оркестрам. 
Їхній дебют (попри різні 
сумніви й переживання) 
вдався. І ще раз вальс — на 
біс. Групова світлина на 
сходах із килимовою до-
ріжкою… Бал вдався!

Ми Терпсихорі склали тест,
Як люди благородні.
І симфонічний наш оркестр
Нас чарував сьогодні.
І промовляли до сердець
Артисти пречудові.
Хоч святу нашому вінець,
Та не кінець любові!
І через рік, як ритуал,
Ми знов-т аки  

повторим бал!

Тетяна ПАСОВИЧ
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чинник грошей

Протиставляти гроші коханню — річ невдячна, адже це поняття з різних площин. Проте в щорічній круго-
верті найрізноманітніших пропозицій святкування дня валентина мимоволі наштовхуєшся на думку, що 

світ галопово меркантилізується. а свято любові все більшою мірою перетворюється на чергову нагоду для 
квітникарів, рестораторів, ювелірів, продавців свічок, м’яких іграшок та інших торговців отримати свої прибутки

Почуття (без) цінні, 
або Кошторис для коханої

Тим закоханим, кому влас-
норуч виготовлені „вален-
тинки“ та прогулянки хо-
лодним зимовим Львовом 
святкового настрою не ство-
рюють, не думати про гроші 
не вдасться. Бо розваги на 
свято Валентина не дешев-
шають. Вечірки, концерти 
та інші заходи, присвячені 
дню закоханих, у Львові по-
чинаються з 12 лютого і три-
вають аж до кінця тижня, 
17 лютого. Якщо коротко про 
ціни, то квитки на вечірки 
в ресторанах та нічних клу-
бах обійдуться охочим від 
60 до 400 гривень з особи. 
Буває й додаткова умова — 
замовлення має становити 
мінімум 200 гривень для 
однієї пари. Квитки на свят-
кові концерти коштують від 
80 гривень. І навіть квіти 
цього дня традиційно до-
рожчають щонайменше 
вдвічі.

Цікаво можна провести 
час на Святі шоколаду, яке 
триватиме від 14 до 17 люто-
го. Але… безкоштовним вхід 
буде тільки в День Валенти-
на, а ласувати солодощами 
за „просто так“ можете й не 
мріяти.

Тож уміння думати ра-
ціо нально й заробляти гро-
ші — не запорука 
успіху, але важливий 
чинник як у коханні, 
так і зго дом — у сі-
мейному житті. 
Бо „з милим — і 
в курені рай“, 
якщо той ку-
рінь — частина 
плану спільного 
відпочинку за містом, а не 
наслідок недбалості чи лі-
нивства „коханої половин-
ки“. Кожна дівчина швидше 
мріятиме про палац, ніж 
про курінь. Мабуть, рівно-

вага між духовним і матері-
альним світами — запорука 
гармонії у житті кожної лю-
дини. День Валентина — ще 
одна нагода не тільки ро-
мантично зізнатися у своїх 
почуттях, а й показати собі 
й комусь, що заробляти, 
заощаджувати, планувати 
видатки й витрачати гроші 
ми вміємо відповідально. 
Як цього навчитися, „Ауди-
торія“ спитала у студентів-
економістів.

— На кожну важливу по-
дію, яку плануємо заздале-
гідь, можна скласти кошто-
рис. В економіці це доклад-
ний опис доходів і витрат, 
що є основним плановим 
документом, який визначає 
обсяг одержання і спряму-
вання коштів відповідно 
до бюджетних призначень. 
У особистих випадках такий 
план може бути добрий для 
зіставлення своїх бажань 
і можливостей. Також він 
допоможе правильно роз-
ставити пріоритети. Якщо 
йдеться про організацію 
свята Валентина для коха-
ної людини, то кошторис, 
ймовірно, буде витратним. 
Але якийсь такий план до-
ходів та витрат можна собі 
складати на увесь місяць. 
Або й кожного місяця. І хоч 

студентське життя не-
передбачуване, а 

наші плани мо-
жуть змінювати-
ся кілька разів 
на день, від-
повідальності 
треба вчитися 
вже тепер, бо 

її разом із ди-
пло мом не вида-

ють, — зазначає аспірант 
першого року навчання 
кафедри обліку і аналізу 
ІНЕМ Андрій Бойчук.

А третьокурсник ІНЕМ 
Юрій Паращак наголошує, 
що сучасному студентові 
треба не тільки вчитися, 
а й одночасно працюва-
ти, бо стипендія не може 
покрити навіть необхідні 
витрати. Що там говорити 
про плани на свято чи більш 
вартісні покупки! Із власно-
го досвіду він знає, що поєд-
нати навчання і працю — не 
важко. Варто лише знайти 
роботу, яку любиш. Про ко-
хання без грошей хлопцеві 
теж є що сказати :

— Коли закохуєшся, не 
звертаєш уваги на такі речі, 
як матеріальний стан. І на-
віть свято можна влаштува-
ти, не затрачаючи коштів. 
Мені дівчина якось написа-
ла 100 причин, чому вона 
мене любить. Не витратила 
на це грошей, але було дуже 
приємно. Я навіть час від 
часу їх перечитую. Скажу 
відверто, що цьогоріч пла-
ную „вкластися“ на День 
Валентина у 200 гривень. 
Повірте, програма дуже 
цікава. Розкрити її не можу, 
бо зіпсую дівчині сюрприз.

Юрій також зазначає, що 
кохання без грошей можли-
ве, але в разі постійної від-

сутності коштів, особливо 
вже в „сімейний“ період, 
в подружжя часто виника-
ють конфлікти. Тому вчитися 
контролювати свої видатки 
варто зі студентської лави.

— У студента неминуче 
з’являються якісь неперед-
бачувані витрати на навчан-
ня або відпочинок. Багато 
залежить від людської вда-
чі й темпераменту: хтось 
любить погуляти на широку 
ногу, а для когось хороший 
відпочинок — подивитися 
фільм удома. Але в дорос-
лому житті раптом зміни-
тися заради когось буде ще 
важче. Мені здається, най-
кращий варіант — витрача-
ти кошти на необхідні речі, 
а не купувати все, чого тобі 
захотілося, чи те, що модне. 
Купуючи необхідне, маєш 
змогу дійсно заощадити. 
Ну і порада від економіста: 
гроші роблять гроші. Сам 
заробив, заощадив, тоді 
й сміливо витрачай на все, 
чого забажаєш. Ті гроші, 
які заробив своєю працею, 
витрачати на дурниці хо-
четься менше, — вважає 
студент.

Анна ГЕРИЧ

[•] андрій Бойчук [•] Юрій Паращак
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сміх на папері

Карикатура і шарж  
з-під олівця студентів

Всеукраїнський студентський конкурс 
карикатури і шаржу імені Едварда 

Козака, оголошений МІОК Львівської 
політехніки ще торік у жовтні, підбив 
підсумки та назвав імена переможців.

Конкурс було організовано з нагоди 
110-річчя від дня народження митця, ро-
боти приймали у номінаціях „Карикатура“ 
та „Шарж“, тематика і техніка — довільні. 
Наприкінці листопада він мав фінішувати, 
але недостатня кількість творів змусила 
організаторів продовжити його. Відбір 
та оцінка робіт завершилась урочистим 
нагородженням переможців шостого 
лютого в приміщенні Інституту — вони 
отримали цінні подарунки, серед яких — 
книжки та мультимедійні планшети.

Почесному журі, до складу якого 
ввійшли проректор Політехніки Богдан 
Моркляник, головний редактор газети 
„День“ Лариса Івшина, проректор Львів-
ської національної академії мистецтв, 
мистецтвознавець Роман Яців, поет Ігор 
Калинець, доцент кафедри академічно-
го живопису ЛНАМу, художник-карика-
турист, співавтор навчального посібника 
„Шарж і карикатура“ Валерій Нестерен-
ко, художник-карикатурист, організатор 
конкурсів карикатури та коміксу Міхай 
Тимошенко, було нелегко вибрати най-
більш достойних. Серед усіх робіт воно 
відібрало 30, а вже серед них — пере-
можців. Голова журі директор МІОКу 
Ірина Ключковська, аби не помилитися 
з вибором, навіть телефонувала до пе-
реможця і намагалась з’ясувати, що він 
хотів передати своїм малюнком .

— Роботи цікаві тим, — каже вона, — 
що кожна з них стимулює до мислення. 
Ажіотажу не було, але конкурс успіш-

ний. Він, як камінчик, який кинули на 
воду і від якого розходяться кола. Ми 
долучилися до популяризації постаті Ед-
варда Козака, привернули увагу молоді 
до не надто поширених жанрів шаржу 
і карикатури — засобів, які викривають 
негаразди у суспільстві.

На думку поета Ігоря Калинця, доб-
ре, що роботи, подані на конкурс, дуже 
різні. Відсутність повторень свідчить, що 
кожен із митців вловив щось своє і може 
надалі розвиватись у знайденому ключі.

Отже, переможцями конкурсу стали:
І місце — Іван Савенок (22 р., Львів-

ська національна академія мистецтв) — 
за цикл робіт „Люди-опариші“ в номіна-
ції „Карикатура“;

ІІ місце — Софія Філіпчук (25 р., 
Українська академія друкарства) — за 
роботу, присвячену Едварду Козаку, 
в номінації „Карикатура“;

ІІІ місце — Тарас Бакусевич (20 р., 
ІАРХ Львівської політехніки) — за роботу 
в номінації „Карикатура“.

Спеціальну відзнаку журі отримала 
Еліна Білоус (25 р., Львівська національ-
на академія мистецтв) за цикл робіт 
у номінації „Шарж“. Крім цього, трьох 
політехніків — студентку першого курсу 
ІНПП Юлію Татьяненко, студентку друго-
го курсу ІАРХ Мар’яну Телюк, студентку 
третього курсу ІАРХ Юлію Порхун відзна-
чили грамотами.

Твори на конкурс надходили не тіль-
ки від львівських авторів, а й зі Сходу 
України — нагороди їм будуть передані 
поштою. Карикатури й шаржі, які здо-
були перемогу, оприлюднять на сайті 
Львівської політехніки.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

8 лютого у приміщенні виставкової 
зали Львівської архиєпархії уГКЦ 
(пл. св. Юра, 5) відкрито екс-
позицію ікон. Це третя виставка 
Української спілки іконописців, 
яка представлена на Свято-Юр-
ській горі у Львові, і присвячена 
вона тематиці Різдва Христового. 
Святкового настрою її відвідува-
чам додав вертеп із Жовківщи-
ни — колядки у його виконанні 
дали змогу ще глибше замисли-
тись над містерією народження 
Ісуса Христа. Виставка працюва-
тиме впродовж місяця.

На вихідних у Львові вдруге відбу-
лося святкування Міжнародного 
фестивалю „Китайський Новий 
рік в україні“. Цьогоріч заходи 
проходили на площі Ринок. 
Організатори свята підготували 
насичену розважальну дводенну 
програму: відвідувачам захо-
ду представляли найвідоміші 
винаходи Китаю, його бойові 
мистецтва, парад драконів тощо. 
Площею прогулювались герої 
найпопулярніших китайських 
мультфільмів та вручали дітям 
подарунки.

„видавництво Старого Лева“ 
презентувало нову стратегію 
розвитку книговидавничої справи 
в україні. Все українське — ав-
тор, мова, перекладач, ілюстра-
тор, покупець, читач — ось скла-
дові успішної і „поживної“ книги 
в Україні. Впродовж 2013 року 
видавництво планує видати 
понад 50 книг, започаткувати 
нову серію — „Казки зі всього 
світу“. Працює Лев і над соціаль-
ними проектами — незабаром 
стартує програма „Немає чужих 
дітей“, спрямована на виховання 
соціальних навичок у дітей, що 
виросли у дитячих будинках та 
інтернатах.

13 лютого у Львівському палаці 
мистецтв формація Wiz-art по-
казала 9 фільмів про почуття, 
об’єднавши їх назвою „абсолют-
на любов“. Кожна кінострічка 
розповіла глядачам власну істо-
рію абсолютної любові: у канад-
ському фільмі „Велика гілка“ — 
це брутальне бажання, що стане 
випробуванням на терплячість, 
для іспанських „Зламаних“ — 
це вміння говорити „ні“.

За матеріалами інформагенцій
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високі ноти

І кохання, і музика…

14 лютого можна провести вечір не лише на дискотеці, а й на хорошому 
концерті. Вибір є принаймні між двома закладами — Будинком орґан-

ної та камерної музики і філармонією. У першому виступатиме заслужена 
хорова капела України „Трембіта“, в другому закоханим буде запропоновано 
дві концертні програми.

У Будинку орґанної та камерної музики 
о 19.00 звучатимуть найкращі обробки 
двадцяти чотирьох народних пісень 
авторства українських композиторів. 
Серед них — „Ой, ти, дівчино, з горіха 
зерня“ та „Цимборики“ Анатолія Кос-
Анатольського, „На вулиці скрипка 
грає“ та „Вийди, Грицю, на вулицю“ 
Олександра Кошиця тощо. Це буде 
не просто концерт, а напівтеатралі-
зоване дійство, у якому гармонійно 
поєднаються витончена музика, лі-
рично-жартівливі пісні та гумористичні 
діалоги. Режисер-постановник кон-
церту — заслужена артистка України 
Ірина Швайківська. При укладанні 
програми організатори концерту нав-
мисне уникали сумних сентименталь-
но-солодких нот і мелодій іноземних 
композиторів, адже „наш фольклор 
щедро пронизаний темою любові, що 
свідчить про особливе місце цього по-
чуття у світогляді українця“.

Подарунок для закоханих від філар-
монії — дві концертні програми — „За-
прошу коліжанку на кави філіжанку“ 

о 18.00 і „Пристрасть музики Астора 
П’яццолли“ о 20.00. Під час першо-
го концерту добре знане в Україні та 
за її межами вокальне тріо „Крайня 
хата“ виконає популярні естрадні пісні 
Мирослава Скорика „Намалюй мені 
ніч“, „Три трембіти“ та інші, а разом із 

Академічним інструментальним ан-
самблем „Високий Замок“ — твори Луї 
Армстронга, Джорджа Гершвіна, укра-
їнські народні пісні. Прозвучать також 
такі всесвітньовідомі хіти, як „Самотній 
пастух“ Джеймса Ласта, „Лібертанго“ 
Астора П’яццолли, експресивне танго 
„Кумпарсита“ Жерардо-Матоса Родрі-
геса. Вокалістка Наталія Марківська 
співатиме пісні Володимира Івасюка, 
а Орест Цимбала — прекрасні роман-
тичні твори про кохання на музику 
і слова Анатолія Кос-Анатольського.

Другий концерт буде запаль-
ний і пристрасний — мелодії Астора 
П’яццолли в аранжуваннях Мирослава 
Скорика, Леоніда Десятникова, Воло-
димира Зубицького звучатимуть у ви-
конанні Молодіжного академічного 
симфонічного оркестру „ІNSO-Львів“. 
Соло — київський баяніст Роман 
Юсипей та львівський скрипаль Євген 
Крук, диригент — Володимир Сивохіп. 
Концертну програму доповнить екс-
пресивне арґентинське танго на сцені 
від професіональних танцюристів.

ритми року

„Тінь Сонця“ „накриє“ Львів

У п’ятницю, 22 лютого у концертній 
залі „Химера“, що у приміщенні 

кінотеатру „Київ“ на проспекті Шев-
ченка, 8, відбудеться великий соль-
ний концерт київського рок-гурту 
„Тінь Сонця“.

Їх слухають незалежно від віку, їхні пісні 
цитують, виконують біля багать, а ви-
ступи захоплюють вируючою енергією 
та співами разом із глядачами… Це 
унікальна в Україні музична формація, 
яка представляє жанр heavy-folk, або ж 
у народі — козацький рок, і поєднує 
звучання народних інструментів, зо-
крема бандури й скрипки, з традицій-
ним для рок-музики гітарним супро-
водом. „Тінь Сонця“ є постійним учас-
ником найбільших та найвідоміших 
музичних фестивалів України, а зок-
рема Львівщини (з останніх — „Захід-
фест“, „Підкамінь“). Але з сольними 

концертами, на яких можна повністю 
розкрити свою ідеологію (відродження 
славетної української минувшини, коли 
напівзабута міфологія постає реальніс-
тю) та дозволити своїм прихильникам 
найкраще відчути атмосферу живого 
виступу, до Львова приїжджає не часто.

22 лютого ж спеціально для львів’ян 
група готує шалене та незабутнє шоу 
справжнього козацького року. Вона 
виконає старі, добре знані пісні та зо-
всім нові композиції, зокрема „Коли 
на серці сумно“, яку група запрезенту-
вала як подарунок ще до Нового року. 
У програмі будуть також пісні, які гурт 
виконуватиме вперше.

Гаслом гурту „Тінь Сонця“ є фраза 
„Б’є життя через край!“, а метою кон-
церту — показати, що варто і треба 
жити на повну, як це робили козаки, 
як це робили „прадіди наші“. Цікавим 
є той факт, що ніхто з учасників гурту 
не вживає алкоголю, тому захід має ще 
й виховну мету.

Отож, для всіх, хто з нетерпінням 
чекав на „Тінь Сонця“ і нарешті до-
чекався, для тих, для кого це стало 
приємною несподіванкою, для тих, 
хто живе цією музикою і для тих, хто 
житиме нею у майбутньому, 22 лютого 
о 19.00 — великий концерт у кон-
цертній залі „Химера“. Квитки можна 
придбати у магазині „Наш формат“ 
(вул. Братів Рогатинців, 24, тел.: 
(032) 236-70-69). 

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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наш календар

14 лютого — Всесвітній день ком-
п’ю терника.
15 лютого — Стрітення Господнє.

Пам’ятні дати
14.02.1897 — помер Пантелеймон 
Куліш, український громадський 
діяч, письменник, історик, етнограф.
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров 
видав у Львові „Апостол“ — одну з 
найдавніших, відомих на території 
України книг.
16.02.1813 — народився Семен 
Гулак-Артемовський, визначний 
український композитор, автор 
опери „Запорожець за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення само-
стійності Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст 
Євген Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Нов го-
ро дом-Сiверським розстріляли 
полковника Івана Богуна.
17.02.1892 — народився Йосип 
Коберницький-Слiпий, кардинал i 
Патріарх Помісної УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса 
Влизько, український поет (розстрі-
ляний енкаведистами 1934 року).
17.02.1970 — помер Андрій Малиш-
ко, відомий український поет.
18.02.1745 — народився Алесандро 
Вольта, італійський фізик і фізіолог, 
винахідник першого хімічного дже-
рела  постійного струму.
18.02.1852 — народився Віктор 
Матюк, український композитор, 
теоретик музики.
18.02.1956 — народилася Софія 
Русова, талановитий педагог-про-
свi титель, видатна постать україн-
ського національного руху.
19.02.1907 — помер Михайло 
Чалий, український письменник 
i педагог, перший біограф Тараса 
Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада Укра-
їни затвердила тризуб Малим 
гербом України.
20.02.1054 — помер Ярослав Муд-
рий, великий князь Київської Руси, 
видатний політичний діяч, про-
світитель.
20.02.1651 — загинув у бою брац-
лавський полковник Данило Нечай, 
герой національно-визвольної ві-
йни 1648  — 1654 років.
20.02.1844 — народився Людвиг 
Больцман, австрійський фізик.
20.02.1888 — народився Василь 
Барвінський, український компо-
зитор.
20.02.1889 — народився Левко Ре-
вуцький, український композитор 
i педагог.
20.02.1905 — народився Улас 
Самчук, видатний український 
письменник. 

неповторність

у день святого валентина закохані серця особливо чутливі на високу 
поезію, красу слова і мелодію ніжності. тому не зайве ще раз пере-

читати лірику геніальної Ліни Костенко, яка не залишає байдужим і зовсім 
юного, і вже зрілого 

Тихе сяйво над моєю долею
Ліна Костенко

Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни.
Лиш не зроби слухняною рабою,
не ошукай і крил не обітни!
Не допусти, щоб світ зійш овся  

клином,
і не приспи, для чого я живу.
Даруй мені над шляхом тополиним
важкого сонця древню булаву.
Не дай мені заплутатись в дрібницях,
не розміняй на спотички доріг,
бо кості перевернуться в гробницях
гірких і гордих прадідів моїх.
І в них було кохання, як у мене,
і від любові тьмарився їм світ.
І їх жінки хапали за стремена,
та що поробиш,— тільки до воріт.
А там, а там... Жорстокий клекіт бою
і дзвін мечів до третьої весни...
Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни.

Недумано, негадано 
забігла в глухомань,
де сосни пахнуть ладаном 
в кадильницях світань.
Де вечір пахне м’ятою, 
аж холодно джмелю.
А я тебе, 
а я тебе, 
а я тебе 
люблю!
Ловлю твоє проміння 
крізь музику беріз.
Люблю до оніміння,
до стогону, до сліз.
Без коньяку й шампана
і вже без вороття, ―
Я п’яна, п’яна, п’яна 
на все своє життя!

Напитись голосу твого,
того закоханого струму,
тієї радості і суму,
чаклунства дивного того.
Завмерти, слухати, не дихать,
зненацька думку перервать.
Тієї паузи безвихідь 
красивим жартом рятувать.
Слова натягувать, як луки,
щоб вчасно збити на льоту

нерозшифрованої муки
невідворотну німоту.
Триматись вільно й незалежно,
перемовчати: хто кого.
І так беззахисно й безмежно
чекати голосу твого!

Очима ти сказав мені: люблю.
Душа складала свій тяжкий екзамен.
Мов тихий дзвін гірського кришталю, 
несказане лишилось несказанним. 

Життя ішло, минуло той перон.
Гукала  тиша рупором вокзальним. 
Багато слів написано пером. 
Несказане лишилось несказанним. 

Світали ночі, вечоріли дні. 
Не раз хитнула доля терезами.
Слова як сонце сходили в мені. 
Несказане лишилось несказанним.

І як тепер тебе забути?
Душа до краю добрела.
Такої дивної отрути 
я ще ніколи не пила
Такої чистої печалі,
Такої спраглої жаги,
Такого зойку у мовчанні,
Такого сяйва навкруги.
Такої зоряної тиші.
Такого безміру в добі!..
Це, може, навіть і не вірші, 
А квіти, кинуті тобі.

Я дуже тяжко Вами відболіла.
Це все було, як марення, як сон.
Любов підкралась тихо, як Даліла,
а розум спав, довірливий Самсон.

Тепер пора прощатися нам. Будень.
На білих вікнах змерзли міражі.
І як ми будем, як тепер ми будем?! —
такі вже рідні і такі чужі.

Ця казка днів — вона була недовгою.
Цей світлий сон — пішов без вороття.
Це тихе сяйво над моєю долею! —
Воно лишилось на усе життя.
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J J J
― Які ви знаєте заборонні знаки?
― В Україні є один заборонний знак ― це бетонний блок 
поперек дороги. Решта ― застерігаючі.

J J J
― Степане, чому твоя сестра хоче бути сто ма то-
логом?
― Їй подобається, коли чоловіки дивляться на неї, 
відкривши рот і вилупивши очі!

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 2
Горизонтально: 3. Парашут. 6. Русалка. 8. Горгона. 9. Бобер. 11. Гес-
тапо. 12. Бренд. 14. Друїд. 16. Індик. 18. Аут. 19. Богун. 20. Тенор. 
21. Ікебана. 22. Лотос. 25. Обама. 27. Фен. 29. Траса. 30. Антре. 31. Гу-
сар. 32. Католик. 34. Аскет. 35. Автонім. 36. Паритет. 37. Ординар.
Вертикально: 1. Епілог. 2. Стерно. 4. Дриблінг. 5. Камертон. 7. Апси-
да. 8. Граніт. 9. Бодібілдинг. 10. Радон. 12. Букет. 13. Департамент. 
15. Устілка. 17. Динаміт. 23. Талісман. 24. Сетер. 25. Опера. 26. Аплі-
ката. 27. Фантом. 28. Наклеп. 32. Кондор. 33. Кураре.
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чно заря-
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меччини

Металеві 
лати, 

захист 
від зброї

Като-
лицький 
ігумен

Сходи 
на 

кораблі

Різновид 
халце-
дону

Додаток 
до м’яса, 

риби

Речови-
на, що 

викликає 
алергію

Тубілець, 
автохтон

Ірландсь-
ка респу-
блікансь-
ка армія

Одиниця 
елек-

тричного 
опору

Приваб-
ливість, 
чарів-
ність

Місто в 
Японії

Чаша 
для 

прича-
щання

Табір за-
порізьких 

козаків

Ударний 
музичний 

інстру-
мент

Найдов-
ша ріка у 
Швейца-

рії

Програш 
у шахах Базар

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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Колективи Інституту економіки і менеджменту 
та кафедри менеджменту і міжнародного 
підприємництва Національного університету 
„Львівська політехніка“ з глибоким сумом 
сповіщають про смерть на 80-му році життя 
кандидата економічних наук доцента

Йосифа антоновича Корнелюка
і висловлюють щире співчуття рідним, колегам 
по роботі та знайомим.

Колектив Інституту інженерної ме-
ханіки та транспорту Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює глибоке і щире співчуття 
завідувачу кафедри експлуатації та 
ремонту автомобільної техніки Бог-
дану Іллічу Кіндрацькому з приводу 
тяжкої втрати — смерті найріднішої 
людини —

батька.

Колектив кафедри експлуатації та 
ремонту автомобільної техніки Ін-
ституту інженерної механіки та тран-
спорту Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює 
глибоке співчуття завідувачу ка-
федри Богдану Іллічу Кіндрацькому 
з приводу тяжкої втрати — смерті 
найріднішої людини —

батька.

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

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №130107.

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

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. Листи, 
рукописи, ілюстрації не рецензуємо і не 
повертаємо. 
Рисунки на сторінках газети — Ірини ШУТКи.
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.

Многая літа!

Колектив кафедри механіки та автоматизації 
машинобудування Інституту інженерної механіки 
та транспорту Львівської політехніки сердечно 
вітає з ювілеєм ― 60-річчям від дня народження 
старшого лаборанта кафедри

Івана Володимировича  
АНТОСЮКА

увага: конкурс!

Стінні газети  
на Шевченківську тематику

Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки 
оголошує конкурс серед навчально-наукових інститутів 
та інших підрозділів університету на найкращу стінну 
газету до Шевченківських днів. Три найкращі газети буде 
відзначено преміями та цінними подарунками.

Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
14 лютого — „Vivat оперета“ (концертна 

програма, прем’єра). 18.00.
15 лютого — „жізель“ (балет). 18.00.
16 лютого — „Запорожець за дунаєм“. 

18.00.
17 лютого — „Лілея“ (балет). 12.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
15 лютого — „Останній гречкосій“. 18.00.
16 лютого — „візит літньої пані“. 18.00.
17 лютого — „Криза“. 18.00.
19 лютого — „Ромео і джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
20 лютого — „Пані Міністрова“ (прем’єра). 

18.00.

Камерна сцена
14 лютого — „Загадкові варіації“. 19.00.
19 лютого — „дама з собачкою“. 16.30.
20 лютого — „три любові“. 16.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі українки
15 лютого — „І все-таки я тебе зраджу“. 

18.00.
16 лютого — „Моя дорога Памела, або як 

уколошкати стареньку“. 18.00.
19 лютого — „Search:www.МатиНаймичка.

com.ua“. 16.00.

Львівський духовний театр 
„воскресіння“
14 — 17 лютого — „Ніч для жінок“. 18.00, 19.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
16, 20 лютого — „так казав Заратустра“. 19.00.
17 лютого — „Наркіс“. 19.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
14 лютого — Концерт до дня св. валентина. 

19.00. 
16, 17 лютого — Концерт з творів Р. ваг-

нера. Орґан, вокал, флейта. 17.00.

експрес-оголошення
вважати недійсними:
утрачений диплом ТВ-І № 157424, ви-
даний Львівським політехнічним інсти-
тутом на ім’я Чемериса Володимира 
Миколайовича; 
утрачену залікову книжку № 0909778, 
видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Яскевича 
Олеся Вадимовича;
утрачену залікову книжку № 0814285, 
видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Федяя 
Євгена Валерійовича.

Аґенція мов „Нові Обрії“
•  переклади;
•  курси англійської мови;
•   іспанська та чеська мови для  

початківців;
•  підготовка до вступу на магістратуру;
•   підготовка до ЗНО (англійська та 

українська).
Львів, пр. В. Чорновола, 43-А, офіс 
503, e-mail: skylines.lviv@ gmail.com
тел. 098 131-60-97, 093 67-23-548,  
066 45-98-235.



Зимовий бал Львівської політехніки


